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Introduction  

Ulrike Freitag 

This collection of oral accounts constitutes an important document of Syrian history. People from 
many walks of life and different regions in Syria were interviewed by students at the Trade Union 
Institute between 1986 and 1988. These interviews provide important insights into different aspects of 
Syrian history. They document practices and crafts spanning around a century from the late Ottoman 
period until the 1980s, involving four generations and political regimes from the Ottoman Empire 
through the mandate period, the turbulent first years of independence, and, since 1963, the rule of the 
Ba’th party. Interviewees comment on their professions, on daily life, and on social and economic 
change. The relations as well as the differences between urban and rural life emerge clearly from these 
interviews. A specific focus of the interviews was associational and specifically trade union 
development and practice.   

The project was conceived by Dr. Abdallah Hanna, a former teacher of Arab trade union and workers’ 
movements at the institute. He is one of the most eminent Syrian historians of the second half of the 
twentieth century and the only one who has consistently examined modern Syrian history from a 
Marxist perspective.1 Dr. Hanna has not only authored the first histories of the Syrian working class 
and of the country’s peasants, he has also written about popular movements in the history of the Syrian 
national struggle that, for a long time, had been interpreted as an elite movement by urban notables.2 
Coming himself from Dayr Atiyya, a small town at the foot of the Qalamoun mountains whose history 
he has documented in a major study, rather than from the educated elites of Damascus and Aleppo, 
may have strongly influenced his perspective and interests.3 This was further developed during his 
education at the universities of Damascus and Leipzig, then part of the German Democratic Republic. 
The officially socialist orientation of the Syrian Ba’thist regime did not impede its profound distrust of 
Marxism, and hence Dr. Hanna had to pursue his historical interests outside academia, meanwhile 
participating and documenting the development of the Syrian Marxist movement.4 For the student of 
Syrian history, this was a blessing in disguise, as it allowed him to pursue this project, as well as to 
devote more time to historical writing than might otherwise have been possible.  

In the project, Dr. Hanna trained future trade union activists and, at the same time, passed on his own 
interests and methodology to aspiring leaders. This is expressed not only in the questionnaire that he 
developed, but also in his close attention to local specificities and traditions. These include respect for 
the interviewees’ language, which he was at pains to document and transmit as unaltered as possible. 
In light of the loss of many of the local crafts and the tools and techniques associated with them, he 
took the trouble of documenting and explaining a large number of local expressions. Some of this 
work was undertaken under difficult circumstances in the midst of Syria’s bloody war since 2011. 
Thus, also the more recent memories of younger interviewees must now be considered indispensable 
repositories of history, given the widespread death, destruction, and dislocation of the Syrian people. 
 
 

                                                                                                                                                                
1 For an introduction to these works until 1990, see Ulrike Freitag, Geschichtsschreibung in Syrien 1920-1990. 
Zwischen Wissenschaft und Ideologie, Hamburg 1991, 355-363. 
2 ‘Abdallah Hanna, al-Haraka al-‘ummaliyya fi Suriyya wa-Lubnan (1900-1945), Damascus 1973; al-Qadiyya 
al-zira’iyya wa-l-haraka al-fallahiyya fi Suriyya wa-Lubnan (1820-1920), Beirut 1975; Harakat al-‘amma al-
dimashqiyya fi ‘l-qarnayn al-thamin wa-l-tasi‘ ‘ashar, Beirut 1985; al-‘Ammiyya wa-l-intifadat al-fallahiyya 
(1850-1918), Damascus 1990. For the West, Albert Hourani’s concept of the politics of notables was adopted by 
Philip S. Khoury, Syria and the French Mandate. The Politics of Arab Nationalism, 1920-1945, Princeton, 
London 1987, although he made wide use of Hanna’s scholarship. The revisionist reading of Syrian nationalism 
by James Gelvin (Divided Loyalties. Nationalism and Mass Politics in Syria at the Close of Empire. Berkeley, 
Los Angeles, London 1998) ignores Hanna’s pioneering work. 
3 ‘Abdallah Hanna, Dayr ‘Atiyya. Al-Tarikh wa-l-‘Umran, Damascus 2002.  
4 ‘Abdallah Hanna, al-Haraka al-shuyu’iyya al-suriyya, Damascus 2008. 
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  )1(المقدمة
  ْن اختاروهم من المتحدثينلقاءات الدارسين ِبمَ 

ام لنقابـات العمـال يف سـورية يف سـبعينيات القـرن العشـرين معهـداً نقابيـاً حتـّول امسـه فيمـا بعـد أسس االحتاد الع
  تشرين الثاين للثقافة العمالية واالحتاد النقايب". 16إىل اسم "معهد 

تــألف طــالب املعهــد (ويُطلــق علــيهم اســم الدارســني) مــن النقــابيني القــادمني مــن خمتلــف احملافظــات، ومجــيعهم 
م العلميـة مـن حامـل الشـهادة املتوسـطة (الصـف التاسـع) إىل حامـل يعملون  يف القطاع العام. وقد تراوحت مـؤهال

  شهادة الدراسة الثانوية (بكالوريا)، مع عدد ال بأس به من خرجيي املعاهد املتوسطة املهنية.

ؤســـسة أو املعمـل الـذي أوفـده. وكانت الدورة التدريسية تســــتمر تســــعة أشـــــهر، يتقاضـى الـدارس أجرتـه مـن امل
وكان نصف الدارسني من دمشق تنقلهم ســـيارة تابعة لالحتاد من منـاطقهم إىل املعهـد وتعيـدهم بعـد انتهـاء الـدوام. 
أمــا الدارســـــون القــادمون مــن احملافظــات فكــانوا يـــبيتون يف بنايــة أشــبه بالفنــدق تابعــة للمعهــد وطعــامهم يف مطعمــه، 

ّول هذا املعهد االحتاد العـام للنقابـات. وكـان لكاتـب هـذه األسـطر نصـيب لتـدريس مـادة احلركـة وعلى حسابه. و مي
  العمالية العربية يف املعهد النقايب مبعدل حصتني يف األسبوع. 

بعــد إســهامي األساســي يف تــأليف جملــدات املســالة الزراعيــة واحلركــات الفالحيــة، الــذي تــوىل إصــداره االحتــاد 
ـذه  العام للفالحني، رغب االحتاد العام لنقابات العمال بتأليف كتاب عن تاريخ احلركـة النقابيـة والعماليـة، وكلفـين 

ــا إنشــاء اســتمارة مؤلفــة مــن عــدد مــن األســئلة تــدور حــول احلــرف  املهمــة. وكــان مــن مجلــة اخلطــوات الــيت بــدأت 
  والصناعة، ونشوء احلركة العمالية، وأوضاع الريف واملدينة بعامة. 

االســتمارة بأســئلتها (وهــي منشــورة يف فقــرة ال حقــة) وّزعُتهــا علــى طــالب املعهــد النقــايب، وُقْمــُت بشــرح  هــذه
هذه األسئلة وتوضيحها بصورة مفّصلة، وتعليم طالب املعهد على طريقة وكيفية أخـذ التـاريخ مـن أفـواه مـن يلتقـون 

نقـــابيني والطالبـــات النقابيـــات (املصـــطلح علـــى ـــم، فيمـــا يُعـــرف بالتـــاريخ املـــروي أو الشـــفوي. وبّينـــت للطـــالب ال
تسميتهم باسم دارس أو دارسة يف املعهد النقايب) أن عالمة مادة احلركة العمالية العربية مرتبطة باإلجابـة علـى هـذه 

  األسئلة، اليت سُتْطرَح على النقابيني أو أي شخص خيتاره الطالب ويكون مؤهًال وقادراً على اإلجابة.

للعالقة الودودة، اليت توطدت ُعراها بيـين وبـني معظـم  اً لدارسني إلجناز املهمة يف مناطقهم، نظر حتّمس معظم ا
الدارسني. وكان عليهم اختيـار الشـخص الـذي جيـدون فيـه القـدرة لإلجابـة علـى اسـئلة االسـتمارة أو بعضـها، أو مـا 

  يبتدع الدارس من أسئلة.
                                                                                                                                                                

فوات التنضيد . كما قام حسام احلسون: توضيح(1)  عددا من  قّدم مشكورا بتصحيح األخطاء اإلمالئية وااللكرتونية ، وما يتعلق 
اية احلاشية جبملة : وضع ح ح  .املالحظات أخذنا بالصائب منها ، وسنشري إليها يف 
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ماليـــة توقـــف ألســـباب متعلقـــة بالنظـــام الشـــمويل الســـائد وســـري ولكـــن مشـــروع كتابـــة تـــاريخ احلركـــة النقابيـــة والع
القيادة النقابية يف ركاب النظام ورغبتها يف االقتصار على الكتابة عن منجـزات النظـام، كمـا تريـده لتبـيض صـفحتها 
أمــام رأس النظــام. وكــان مــن الطبيعــي أن أرفــض هــذا الــنهج فتوقــف املشــروع ويف الوقــت نفســه جــرى إبعــادي عــن 

 ريس يف املعهد النقايب.التد

ـا  ما مجعته من استمارات أو باألصح مرويات مجعها الدارسـون يف املعهـد  خـالل ثـالث سـنوات، احتفظـت 
، أتيت مبا مجعه الطالب ومـا سـأمسيه: "أوراق 2015يف منزيل بدمشق، منتظراً الفرصة لنشرها بعد تدقيقها. ويف ربيع 

  نقابية" للعمل على إعدادها للنشر.

  
 إلجراء اللقاءات وجمع المعلوماتالستمارة التي استند إليها الدارسون ا

  وهي من إنشاء معدُّ هذا املؤَلف، وقام بتدريبهم على استخدامها، وهي كاآليت:

  االحتاد العام لنقابات العمال يف القطر العريب السوري. -
  تشرين الثاين للثقافة العمالية واإلعداد النقايب. 16معهد  -

جوع إىل الينابيع هو أحد الركـائز األساسـية للتـاريخ. واالحتـاد العـام لنقابـات العمـال، الـذي يعتـزم كتابـة الر      
ـــاريخ مـــن العمـــال  ـــه مـــن الضـــروري العـــودة إىل صـــانعي الت ـــة يف القطـــر العـــريب الســـوري، رأى أن ـــاريخ احلركـــة العمالي ت

م مـن جتـ ارب ومبـا ميلكـون مـن وثـائق لتكـون مصـدراً مـن مصـادر  والنقابيني القدامى واالستعانة مبا خيتزنـون يف ذاكـر
 كتابة تاريخ احلركة العمالية.

واألســـــــئلة اآلتيــــة هــــي مرشــــد للعمــــل للحصــــول علــــى مصــــادر تــــاريخ احلركــــة النقابيــــة والعماليــــة وخلفيتهــــا      
واإلجابـة عليهـا. فبإمكـان  االقتصادية واالجتماعية والفكرية والسياسية. وهذا ال ينفي االقتصار علـى هـذه األســـــئلة

  النقايب أو العامل ُمِعّد اللقاء، إضافة أســـئلة أخرى ونقل اإلجابة عليها مبطلق احلريـة.

ــــم النـقــــايب وكــــنيته، مكـــان وتـــاريخ الـــوالدة، مكـــان اإلقامـــة احلاليـــة، مكـــان أخـــذ احلـــديث وزمانـــه بـــاليوم  - اسـ
  ـي انتســــب إليها اخل...والشــهر، هاتـفـه إن وجد، مهنته والـنقـابة الت

عمل اَجلْد ومهنته، وما ســـمعه املتحـدث (أو النقـايب) عـن َجـدِّه وأقرانـه ممـا لـه عالقـة باألوضـاع االقتصـادية  -
  واالجتماعية والـثـقافية أيام اَجلد، أي يف أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين.

ـــيل يف كــل مــا يتعلــق مبهنــة والــده ووضــعه االقتصــادي عمــل والــد النقــايب (أو املتحــدث) ومهنتــه، مــع  - تفاصـ
 واالجتماعي وكيفية تربيته ألوالده ومهنة كل منهم.

 أسئلة ثـقافية ملن حيســن الــقراءة: -
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ا يف مطلع شبابه؟  -أ   ما الكتب والروايات اليت قرأها أو ســمع 

ا؟   -ب    ما اجلرائد واجملالت اليت كان يطــلع عليها أو ســمع 
  لكتب و الروايات اليت قرأها يف املرحلة الثانية من عمره؟ما ا   -ج 
ا؟  -د    ما اجلرائد واجملالت اليت كان يطـلع عليها أو ســمع 
ـــا يف مقتبـــل عمـــره ومـــاذا كـــان رأيـــه أو   رأي    -ه  مـــا األحـــزاب والتجمعـــات الســياســـــية الـــيت ســـــمع 

ا يف ذلك احلـيـن؟   حمـيطه 
  يف مطلع عمره، مع الـتفصـيل إن أمكن، مث على أي مهنة اســـتقر؟ما املهنة أو املهن اليت تعلمها   -و 

  تفاصيل عن عمله ومهنته: -
 املواد األولية، كيفية احلصـول عليها، يرجى ذكر أرقام إن أمكن.  -أ 

ـــة وحتويلهـــا إىل مـــواد ٌمَصـــَنعة ودور العنصـــر البشـــري يف ذلـــك، والعالقـــة بـــني معاجلـــة    -ب  املـــواد األولي
وفهــــا. يرجــــى معرفــــة األجــــور ملختلــــف الفئــــات باألرقــــام. ســــاعات العمــــل. املنتجــــني، طبيعتهــــا، ظر 

 الُعَطْل. ظروف العمل وكل ما له عالقة بذلك.

ف؟ أيـــن ذهبـــت األربـــاح  يرجـــى تســــــويق (تصــــريف) اإلنــــتاج. هـــل تــــم مباشــــــرة أم بالوســاطــــة وكيـــ  -ج 
 مثن البضـائع باألرقـام. معرفة

  عامل معه النقايب أو مع مؤســســته.أرباح الـتـاجر أو الـمتعهد الذي ت  -د 
هـــل وجـــد خـــالف بـــني املعلـــم والصـــانع ؟ أو بـــني املعلمـــني أو بـــني العامـــل ورب العمـــل؟  أو بـــني   -ه 

وإذا مل يوجـد،  ، تفاصيل عن الصـراع االجتمـاعي أن وجـد مـع األمثلـةأرباب العمل الصغار والكبار
 ما الوســائل املـتـبعـة للوفـاق بني األعلى و األدىن.

م،  - كيــــف كــــان الوضــــع باحلـــــي أو احلـــــارة أو القريــــة الــــيت قطنهــــا النقــــايب (أو املتحــــدث)؟ الســــكان، حيــــا
م مع بعض اخل... ماذا كان يعرف عن الـــريف ومشـــــكالته قبـل الوحـدة عـام  ؟ وكــيــف كانـت 1958عالقا

ــــها، أو  ــــمع عنهـــا مـــن املتقـــدمني يف الــــعالقة بـــني الــــمدينة والــــريف؟ الـتــــنظيمات الــــحرفية الـــيت عاشـ مـــاذا سـ
 الســــــن أيام شــــيخ الكار؟

مــــىت انضــــم إىل النقابــــة أو اجلمعيــــة؟ ملــــاذا؟ تفاصــــيل عــــن تأســيــــــس النقابــــة، االجتماعــــات، االشـــــــرتاكات،  -
ـــتمراريتها، عــدد األعضــاء ومــدى ارتبــاطهم بالنقابــة أو  املصــاريف، دور النقابــة، مــع مــن وقفــت؟ مــدى اسـ

 ية، ممن تألفت قيادة النقابة (معلمني، صناع، أرباب عمل، مـثـقـفـني اخل...).اجلمع

أســــماء أعضــاء النقابــة الــذين يتــذكرهم، وتفاصـــيل عــن أعمــاهلم، ثـقـافـــتهم، أوضــاعهم، وإذا أمكــن عنــاوين  -
 إقامة األحياء منهم.

  دينة؟ مث االحتاد العام؟ماذا يعرف عن النقابات األخرى يف املدينة؟ وعن احتاد الـنقابات يف امل -
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يف املؤســســــات احلرفيــة الصــغرية، املـتـوســطـــة، الكـبـــرية، ولـــماذا؟  )1958(أيــن تركــز العمــل النقــايب قبــل الوحــدة  -
هل وجدت تيـارات داخـل الـنقابات، ما هي؟ هل وجــد خـالف داخـل النقابـة أو النقابـات؟ وهـل كـان ذا 

 ؟)ين، طبقي، ســياســيوط(طـابـع شــــــخصي؟ أم مبدئي؟ 

هل وجد وعي طبقـي داخـل النقابـة؟ مـا درجتـه؟ وأي األفكـار أو املفـاهيم كـان غالبـاً؟ احلـريف؟ الربجـوازي؟  -
االشــــرتاكي؟ اخل... وضــــع األجــــور، مــــاذا كــــان يقــــدم رب العمــــل للعمــــال؟ ( هــــدايا، عيديــــة، للــــبعض أو 

  للجميع، حماولة شق العمال اخل...).
ائلية والقبلية العشائرية والطائفية يف العمـل النقـايب؟ وكيـف كانـت جتـري االنتخابـات؟ هل أثرت املشاعر الع -

  (سرية؟ علنية؟) أم بالتعيني الختيار القيادات؟ اخل...
 –1943(الربجـوازي) -واحلكم الوطين (اإلقطاعي )1945قبل (فكرة عن العمل النقايب أيام االنتداب الفرنسي  -

إىل  -إذا أمكــن-. مــع االهتمــام وتوجيــه األنظــار )1963 – 1961(االنفصــال و  )1961-1958(والوحــدة  )1958
  العالقة بني النضاليني الوطين القومي واالجتماعي الطبقي.

ما هـي التشـــريعات الـيت تـذكرها، والصـادرة عـن احلكومـة، املتعلقـة بالعمـل أو النقابـات؟ وقبـل القـوانني، مـا  -
 باب العمل  والعمال أو يف العمل النقايب؟هي األعراف السائدة يف العالقة بني أر 

هــل ُوِجــَد نظــام للجمعيــة أو للنقابــة مكتــوب؟ أم حســــْـــب العــرف؟ أيــن ميكــن أن حنصــل علــى نســـــخة مــن  -
 الـنظام؟ مع تفاصيل عن األعراف الســـــائدة يف قيــادة النقابات.

 إجابات أخرى يريد قوهلا؟كيف يعيــــش النقايب أو العامل حالياً؟ وهل لديه مالحظات أو  -

 

  كيفية تحويل المرويات التي جمعها الدارسون إلى النصوص الواردة في المَؤَلف

 للرواية الشفوية مّيزتان:

  توضيح وقائع مكتوبة يكتنفها الغموض عمداً أو سهواً، وكشْف وقائع مطموسة. -
  باب كثرية.أو إماطة اللثام عن أحداث جمهولة مل يتطرق هلا التاريخ املكتوب ألس -

ومـــن هـــذا املنطلـــق، ُقْمـــُت بتكليـــف الدارســـني يف املعهـــد النقـــايب جبمـــع األحـــداث مـــن أفـــواه صـــانعيها أو نقـــًال 
عــنهم. ويل جتربــة طويلــة يف العــزف علــى إيقاعــات التــارخيني املــروي واملكتــوب، وإنشــاء نصــوص تتنــاغم مــع هــذين 
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 و يالمــس جوانبهــا املعقــدة. ومــن خــالل التجربــة وصــلت إىلالتــارخيني بُغيــة الوصــول إىل تــأريخ يصــل إىل الوقــائع، أ
 )2(منهج معّني لنقل الكالم املروي إىل نّص مكتوب.

مل يكن من السهل اتباع هذا املنهج فيما يتعلق باملعلومات اليت مجعها الدارسون وقدموها يل خبطوط أيـديهم. 
 فهنا تعرتضنا اإلشكاالت اآلتية: 

  فكرية ومدى ًمتَكُِّنهم من نقل ما مسعوه من املتحدث سواء بنقل حريف أو بالتلخيص.تنوّع مستويات الدارسني ال - 
اســـتخدام الـــدارس جلمـــل مـــن االســـتمارة أو مـــا مسعـــه او نقلـــه عـــّين أثنـــاء إلقـــاء احملاضـــرات. وغالبـــا مـــا قْمـــُت  -

  حبذف هذا الكالم، الذي ال يعّرب عّما تفّوه به املتحدث.
أو ما يعتقده صحيحاً، وكأنه كالم املتحـدث. وهنـا اسـتعنت باحلواشـي إمـا يف  كثرياً ما نقل الدارس أفكاره، -

نقــل كــالم الــدارس إىل مــنت احلاشــية، أو اإلشــارة يف احلاشــية إىل أن هــذا الكــالم مــن وضــع الــدارس موضــحا 
  مدى مطابقته لواقع األحداث.

ا متلقــاً أو عــن حســن نيّــة، يف وقــت  قــام بعــض الدارســني، وهــم ِقلّــة، بنقــل مــا تــردده وســائل إعــالم النظــام، إّمــ -
كانت األفكار الشمولية هي املهيمنة وسيَِّدُة املوقف. ومل يكن أمام كثريين إال سلوك طريـق التزلـف للوصـول 
ـــة صـــادقة، وهـــي خملصـــة  ـــُه بنّي َعْت إىل منصـــب مـــا. هـــذا مـــع التأكيـــد أن أكثريـــة الدارســـني كانـــت تنقـــل مـــا مسَِ

ا.   لسلوكها وتصرفا
ـا الـدارس، إىل الـنص. وكثـرياً مـا قمـت بالتصـحيح النحـوي، أو  إضافة النقط - والفواصل، اليت غالبـاً مل يهـتم 

 إضافة كلمة أو أكثر على اجلملة عندما تكون غامضة أو العكس، حذف بعض الكلمات، اليت تشّوش املعىن.

يل. واحياناً وضـعنا جرى، يف احلواشي، توضيح كلمات ومصطلحات قدمية واردة يف النص جيهلها اجليل احلا -
"كلمــة غــري مفهومــة" بــدًال مــن الكلمــة أو املصــطلح الــوارد يف نــّص الــدارس، مشــريين يف احلاشــية إىل الكلمــة 

  املستخدمة من املتحدث.
رمينــا إىل إبقــاء النصــوص كمــا كتبهــا الدارســون، كــي تكــون مصــدراً لكــاتيب التــاريخ االقتصــادي واالجتمــاعي  -

  لقرن العشرين.والفكري والسياسي لسورية ا

                                                                                                                                                                
ته العامية وتعابريه، مثّ أقوم فيما بعد بنقل حمتواها إىل غالباً ما دّونت (كتبت) على دفرتي، أثناء اللقاءات امليدانية، ما حتدث به املتكلم بلغ )2(

للحفاظ على التعـابري العاميـة  اللغة الفصحى أو العامية املفّصحة. وكثريا ما نقلت اللغة العامية للمتحدث كما هي، ووضعتها ضمن قوسني
ت لغــة نصــوص املرويــات هــي لغــة مــزيج بــني اللهجــات وبتوضــيح أكثــر كانــاملتداولــة بــني النــاس، وهــي آيلــة إىل الــزوال، وبعضــها قــد اختفــى. 

العامية اليت كنت انقلها عن املتحدث واللغة املفّصحة، الـيت اسـتخدمتها كـي يبقـى الـنص قريبـاً مـن روحيـة كـالم املتحـدث. ومبعـىن آخـر فـإن 
رصـت حرصـاً شـديداً علـى اسـتخدام  لغة النص هي يف معظمها لغيت املتحركة حتت سقف حمتـوى كـالم املتحـدث ومـا أراد البـوح بـه. كمـا ح

كلمات املتحدث، وأحيانا تعابريه، أثناء الصياغة. وهكذا كـان التـأريخ، الـذي قمـت بـه يف عـدد مـن املؤلفـات، حصـيلة مصـادر مكتوبـة أو 
 معارف مجعتها خالل عمري الطويل يف البحث والدراسات امليدانية، وما نقلته عن املتحدث.



 

 

12 
 

أحياناً تداخل النص املقدم من الدارس بني لغته ولغة املتحـدث. وكثـرياً مـا نقـل الـدارس قـول املتحـدث بلغتـه  -
مــع احلفـــاظ علــى حمتـــوى أقـــوال املتحــدث. ومل أتـــدخل إال يف حالــة عـــدم وضـــوح اجلملــة فقمـــت بتقوميهـــا أو 

  توضيح املقصود يف احلاشية.

غــة كاتبيهــا، وهــي تعكــس املســتوى اللغــوي للدارســني. وتراوحــت بــني اللغــة وقصــارى القــول بقيــت النصــوص بل
 الفصحى، أو شبه الفصحى، واللغة العامية املفّصحة، مروراً باللهجات احمللية.

  ع، التي تناولتها أوراق الدارسينأهم المواضي

مــن أواخــر القــرن  تُلقــي األوراق األضــواء علــى جوانــب مــن تــاريخ ســورية االقتصــادي واالجتمــاعي والسياســي
التاسع عشر إىل أواخر القرن العشرين، مبا فيها اخللفيات التارخيية للمأساة الدامية يف سورية بعـد انـدالع التحركـات 

  وانزالقها بعد عدة أشهر إىل العسكرة، وما أعقبها من تدخالت إقليمية ودولية. 2011الشعبية يف آذار 

لمجتمعــات الســورية يف القــرن العشــرين، أي مــن أواخــر العهــد العثمــاين وتُقــّدم أوراق الدارســني صــوراً متنوعــة ل
  إىل فجر االستقالل وما تاله من عهود حىت عهد نظام األسد. )1943 – 1920(وفرتة االنتداب الفرنسي 

عملياً، الُصَور اليت قدمها الدارسون نقًال عن حمدثيهم قد اختفى بعضها من حيـاة اجملتمـع، والـبعض االخـر يف 
ريقــه إىل الــزوال، وال يــزال بعضــها متألقــاً أو باهتــاً. ومــن هنــا تنبــع أمهيــة هــذه األوراق يف حفــظ جوانــب مــن حيــاة ط

اجملتمعــات الســورية نــادراً مــا تناوهلــا البــاحثون، وخباصــة يف التفاصــيل الــيت غاصــت فيهــا الدراســات، الــيت ال يســتطيع 
هـذه األوراق مـادة خصـبة للمـؤرخني والسوسـيولوجيني  باحث ميداين عابر سـبيل (أو غريـب) مالحظتهـا. وسـتكون

  الراغبني يف دراسة سورية يف القرن العشرين.

ومع أن مواضيع كثرية تتداخل يف كل دراسـة، نتيجـة تتبـع حيـاة جـد املتحـدث وأبيـه وحياتـه وحيـاة أوالده. أي 
واختــزن خــربات غنيــة واحيانــاً مــن  أننــا أمــام حيــاة أربعــة أجيــال. وكــل فــرد مــن هــذه األجيــال تنّقــل يف مهــن متعــددة

مناطق متعددة. أي أن كل ورقة حبثية من هؤالء الدارسني النقابيني تضّمنت مواضيع عـدة، لـيس بسـبب تتبـع حيـاة 
َتحِدث، الذي نقل عنه الدارس تنّقل يف عدد من األماكن وعمل يف ِمهن متعددة. 

ُ
 أربعة أجيال فقط، بل ألن امل

  

  تصنيف الدراسات في أربعة مجموعات هي:وتسهيًال للقارئ قمنا ب

األمــاكن والبلــدان، حيــث جــرى تركيــز عــدد مــن الدارســني علــى قريــة أو بلــدة أو حــي يف مدينــة أو منطقــة  )1
ريفيــة. وضــمن دراســة هــذه األمــاكن نالحــظ تنــوّع املواضــيع، الــيت نقلهــا الــدارس عــن حمدثــه يف املكــان أو 

القضــايا التاليــة: الفئــات االجتماعيــة. اهلجــرة إىل بلــدان الــنفط  البلــدة املبحوثــة. وعلــى ســبيل املثــال تنــدرج
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وتأثريها. اهلجرة من الريف إىل املدينة وعمل املهاجرين. وتستوقفنا هجرة العلويني ومتركزهم يف حي النزهـة، 
الذي دخل يف صدام مع متطريف املنتفضـني يف محـص. األدوات املسـتخدمة للحراثـة. تـاريخ ملكيـة األرض 

اإلقطـــاعيني. والطريـــف أن أحـــد الدارســـني زار لعـــدة مـــرات مضـــافة الشـــيخ حممـــد األمشـــر يف حـــي  وهجـــوم
  امليدان اىل اجلنوب من دمشق. وكان خيتزن املعلومات يف ذاكرته ويف بيته يسجلها على الورق.

واء األرياف واملسـألة الزراعيـة ومظـامل اإلقطـاع، إضـافة إىل قصـص (سـوالف) رواهـا املتحـدثون تعكـس األجـ )2
  الشعبية ونفسية سكان األرياف.

  املهن واملعامل والعمل النقايب، واحتوى املواضيع التالية:  )3
  مهنة النسيج اليدوي وفروعها وتفاصيل عن النول، الذي انقرض. -
 التدرج يف املهنة من أجري إىل صانع فمعلم وتاجر أحياناً. -

الشــــام أو لتصــــديرها إىل الســــعودية. حرفــــة َنْســــِج شــــعر املــــاعز لبيــــت الشــــعر للبــــدو ســــواء يف باديــــة  -
  وتتحدث إحدى األوراق عن انقراض هذه احلرفة ومراكزها األساسية يف تدمر ومحاة ويربود.

  حرفة صنع الفخار املنتشرة يف كثري من األماكن، وُيسمى صاحبها الفواخريي. -
ملســتهلك)، دراســات عــن املهــن التاليــة: األحذيــة، اللبابيــد (صــنع مــا يشــبه الســجاد مــن الصــوف ا -

 البيطرة (حدوة اخليول والبغال)، غزل القطن والصوف اليدوي بواسطة النساء  وطرق بيعه، اِحلدادة.

 السمن العريب وجتارته يف بادية الشام. -

 حالة بعض معامل القطاع العام. -

عدة دراسات شـّيقة لعمـاد الـدين نعمـة مـن إدلـب تناولـت حيـاة الصـناعية ومعلمـو احلـرف والعمـال  -
 لب، مع عالقتهم مع احلركة النقابية والسلطة البعثية.يف إد

الــدارس ســليمان خمــول جيــري عــدة دراســات أمههــا لقــاء مــع قائــدين نقــابيني مييــين ويســاري نشــطاً يف  -
 فرتة صعود احلركة النقابية يف مخسينيات القرن العشرين.

 :اآلتية العمال والنقابات، وحتتوي املواضيع )4

 السكك احلديدية يف حلب. -

امــل تبــغ مثّ عامــل يف الســكك احلديديــة مــع معلومــات غنيــة عــن مدينــة حلــب وريفهــا مــن إعــداد ع -
 الدارسة حاملة البكالوريا هيفاء برشة.

  حياة قائد نقايب يـُْتِقن اللغة الفرنسية من درعا. -
مــن أجــري يف مطعــم يف حلــب (هـــاجر مــن الريــف) إىل قيــادي نقـــايب بســبب انتمائــه حلــزب البعـــث  -

  ولداً. 13قمة العمل النقايب يف سورية، والعودة إىل البطالة املقّنعة املأجورة ترضية له، ُخمَلِّفا والتسلق إىل 
 من مهنة تركيب البالط يف محص إىل قائد نقايب يساري. -
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حممد اجلاجة من محص عامل ِجنَارة ميكانيك قـرأ روايـة األم لغـوركي وعلـى أثرهـا انتسـب اىل احلـزب  -
 .1954ى خطبة يف احتفاالت أول أيار يف دمشق عام الشيوعي. وبعد مدة ألق

 النشاط النقايب يف مهنيت النسيج اليدوي والنسيج اآليل يف حلب.  -

حياة عامل يف دباغة اجللود، مثّ يف معمل البّلور يف دمشق. وهي دراسـة غنيـة تتضـمن تفاصـيل عـن  -
ا إحدى الدارسات اليت دعت مهنة الدباغة ومعمل البلور احلديث والعمل النقايب يف دمشق، أعد

جارهـــا العامـــل املتقـــدم يف الســـن إىل بيتهـــا واســـتغرق اللقـــاء مـــن الصـــباح إىل املســـاء. وهـــذا العامـــل 
 املتقدم يف السن يعمل يف دكان صغري ( كشك ) ليسد الرمق.

 وقّاد أفران يف معمل اإلمسنت يف حلب يتحدث عن حياته. ودراسة أخرى عن صناعة اإلمسنت يف حلب. - 

 لدير الزور وريفها.  شّيقاً  ار بيتون من دير الزور يقّدم وصفاً جنّ  -

 عرض أحد النقابيني للقوانني املتعلقة بالنقابات واإلشادة بالنظام. -

 عرض لصناعة النسيج اآليل ونقابته يف حلب. -

 

المخطوط بين يَدْي "مركز الشرق الحديث" في برلين و"المركز العربي لألبحاث ودراسة 
  في الدوحة:السياسات" 

أصدرت "القيادة النقابية البريوقراطية" قراراً مبنعي مـن التـدريس يف املعهـد النقـايب،  1990يف ليلة ليالء من شتاء 
ألسباب كثرية ال جمال لذكرها هنا. والواقع أن القرار كـان أشـبه ب "الطـرد"، قامـت بـه "القيـادة النقابيـة" وهـي جـزء 

ا علـــى مفاصـــل حيـــاة اجملتمـــع. ومل يكـــن هـــّم تلـــك ملحـــق بالنظـــام الشـــمويل للدولـــة األ منيـــة، الـــيت أحكمـــت ســـيطر
"القيــادة" إال اسرتضــاء األجهــزة األمنيــة والبقــاء يف املنصــب، ومــا يقّدمــه مــن امتيــازات ومكاســب. ولعــل مــن أحــد 

ــا. أســباب "طــردي" مــن التــدريس يف املعهــد النقــايب هــو مشــروع املرويــات، الــيت حتّمــس كثــري مــن الدارســني لل قيــام 
 وهلذا مل أمتكن مع األسف من املتابعة يف مجع املرويات بواسطة الدارسني يف املعهد النقايب.

ـــُه مـــن اســـتمارات، أو مرويـــات، أو لقـــاءات الدارســـني أجنزهـــا طـــالب املعهـــد خـــالل ثـــالث ســـنوات،  مـــا َمجَْعُت
ـــا يف منـــزيل بدمشـــق، منتظـــراً الفرصـــة لنشـــرها بعـــد تـــدقيقها. ويف  ، أتيـــت مبـــا ميكـــن أن أمسيـــه 2015ربيـــع احتفظـــت 

"أوراق نقابية" للعمل على إعدادها للنشر. وأنا مقيم يف مدينة مينسرت األملانية إقامة مؤقتـة، منتظـراً الفـرج يف العـودة 
فأعربــت عــن  )Ulrike Freitag(إىل وطــن مّزقتــه احلــروب. َحتــّدثُت عــن هــذه األوراق مــع الربوفيســورة أولريكــا فرايتــاج 

ة هــذه األوراق وضــرورة احلفــاظ عليهــا، وأبــدت اهتمامــاً بنشــرها إلكرتونيــاً علــى حســاب مركــز الشــرق احلــديث أمهيــ
)Zentrum Moderner Orient(  يف بـرلني. كاتـب هـذه األسـطر الـذي جـاوز الثمـانني حـوًال وهـو قلـق علـى مصـري هـذه
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هذه األوراق الكرتونياً، فهي سـتكون يف ِحـْرز األوراق واخلوف من تلفها أو ضياعها بعد رحيله، أبدى ترحيباً بنشر 
  أمني يف مكتبة مركز الشرق احلديث يف برلني. 

وهكذا أرسلت األوراق يف الربيد إىل الربوفيسورة أولريكا، الـيت قـام مركزهـا بتصـويرها خوفـاً مـن الضـياع. وال بـّد 
ري مـن صـفحات األوراق املكتوبـة خبطـوط رديئـة. من اإلشارة إىل جهود املنضدة رمية الصاحل يف الَتَمّكْن من قراءة كثـ

 وبعد أن وصلتين النسخة اإللكرتونية قمت مبراجعتها على األصل وتدقيقها وإعدادها للنشر. 

ـا الكرميـة بـدفع  ال يسعين هنا إال شـكر مـديرة مركـز الشـرق احلـديث يف بـرلني الربوفسـورة أولريكـا فرايتـاج ملبادر
ز لتنضيد هـذه األواق النقابيـة، أو باألصـح املرويـات الـيت مجعهـا الدارسـون. وال بـّد يل مـن مبلغ مايل من ميزانية املرك

شكر الـدكتورة كاترينـا النكـي، الـيت كانـت مهتمـة أيضـا باحلفـاظ علـى هـذا الكنـز الثمـني وتشـجيعي علـى جلبـه مـن 
  دمشق إىل أملانيا.

ا فرايتاج مديرة مركز الشرق احلديث اليت كـان هلـا وإن أنسى، ال أنسى األيادي البيضاء للصديقة العزيزة أولريك
اليـــد الطـــوىل حلفـــظ هـــذه األوراق يف مكتبـــة مركـــز الشـــرق كـــي يســـتفيد منهـــا الراغبـــون يف معرفـــة جوانـــب مـــن حيـــاة 

  اجملتمعات السورية يف القرن العشرين.

  جديدتني:  بعد أن اطمأن قليب على مصري مرويات الدارسني وقد أصبحت يف حرز أمني، قمت خبطوتني

وضــعت لــألوراق عــدداً مــن املقــدمات السياســية والفكريــة املتعلقــة بوضــع ســورية واحلركــة النقابيــة فيهــا، ممــا  -
  يساعد على إلقاء األضواء يف املواضيع اليت تطرق إليه الدارسون.

ســـورية  أرفقــت بـــاألوراق عـــدداً كبـــرياً مــن املالحـــق مـــن إعـــدادي، كـــي تكــون زاداً فكريـــاً للبـــاحثني يف تـــاريخ -
  االقتصادي واالجتماعي والفكري والسياسي. 

وهـذا يعـين أّن مؤلفــاً جديـداً أجنزتــه يف إقـاميت املؤقتــة يف أملانيـا مســتنداً إىل مـا أملكــه مـن معــارف ووثـائق. وهلــذا 
عقــدت العــزم علــى إرســال املخطــوط اجلديــد، وهــو بعنــوان "ُصــَور مــن جمتمعــات ســورية القــرن العشــرين"، إىل املركــز 

  عريب لألحباث ودراسة السياسات يف الدوحة. ال

هذا املركز دعاين ثالث مرات للمشاركة يف ندوات ُعقدت يف كل من بريوت وعمان وتونس. ويف ندوة تـونس 
أقام املركز العريب معرضاً للكتب اليت أصدرها. تصـفحت إصـدارات املركـز وكنـت مندهشـاً ممـا أرى وأقـرأ مـن عنـاوين 

العـــريب يعـــيش أزهـــى عصـــوره الفكريـــة. وال غـــرو يف ذلـــك فعصـــور االحنطـــاط يف تارخينـــا العـــريب الكتـــب، وكـــأن العـــامل 
 أجنبت كثرياً من عمالقة الفكر.
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أرســلت املخطــوط إىل املركــز العــريب وأنــا علــى شــبه يقــني بأنــه لــن ينشــره. وإذا يب أُفاجــأ مبوقــف مــدير املركــز الــدكتور 
ط إىل دائرة التحرير متهيداً لنشره دون املرور كالعادة على جلنة القراءة، اليت عزمي بشارة بإصدار توجيهاته بإرسال املخطو 

 يستغرق زمن إجابتها سلباً أو إجياباً ردحاً من الزمن. وكانت مبادرة الدكتور عزمي لفتة يُشكر عليها. 

مبتعــة أكــرب مــع  ومل يعتــد عليــه، أين أشــعر ،واعــرتف كمتقــدم يف الســن، مل خيــض ُجلَــَج حبــار النشــر اإللكــرتوين
ـا يف عاملنـا العـريب املضـطرب الـذي ال يعـرف  النشر الورقي الـذي اعتـاد عليـه، السـيما إن صـدر عـن مؤسسـة هلـا وز

  أهله زمن اخلالص. 

 

  أوراق الدارسين

 تاألماكن والبلدا - أوالً 

  من مظاهر الحياة في السلمية -1

  الدارس حممد رسالن محزة.جري اللقاء: مُ 

  يف السلمية. 1926يفو من مواليد عام علي س المتحدث:

  قال المتحدث: 
ختمــت قــراءة املصــحف وحفظتــه عنــد عــدة شــيوخ وهــم: الشــيخ عبــد الســالم عارفــة، الشــيخ شــهبا احلمــوي، 

  الشيخ هابيل املري، الشيخ علي الزهرة.

 )3(.كنـــا نأخـــذ للشـــيخ رغيـــف خبـــز كـــل يـــوم، ويُعلمنـــا قـــراءة املصـــحف الشـــريف وحفظـــه، أو نأخـــذ لـــه قضـــامة
وأحيانــاً كــان يوصــينا علــى كمــاج (وهــي عبــارة عــن خبــز لــني طــري خيبــز يف التنــور علــى شــكل كعــك رمضــان). وإذا 

 ختمنا املصحف تقام لنا حفلة اخلتام حيث نركب على احلمار ويغنون لنا. 

مــــات والــــدي وأنــــا صــــغري فتعهــــدين أخــــي. عملــــت منــــذ الصــــغر بــــاألجرة عنــــد اآلخــــرين، حيــــث عملــــت أوًال 
ـــة (فالحـــةباألع ـــا  -ســـقاية -مـــال الزراعي ـــا املـــالك أرضـــه ويعطين وســـوامها). مث عملـــت بضـــمان األرض حيـــث يؤجرن

                                                                                                                                                                
ص يُبل ّمث حيّمص حىت جيـف فيقضـم . والقضـامة تؤكـل  مـن عامـة الشـعب وحيبهـا األطفـال وتُقـدم  يف املناسـبات القضامة أو القضامي ِمحّ  )3(

  ،كما تكون صحنا من الصحون املرافقة للمشروبات الكحولية . 
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البــذار، ونعمــل حنــن يف األرض ونعطيــه ثلثــي احملصــول. كنــا نبيــع اخلضــار والبصــل والقطــن إىل السمســار يف املنطقــة، 
  البناء واحلفريات. وامسه مصطفى حيدر، مث تركت هذه األعمال واجتهت إىل أعمال الَفعالة يف

وقد ذهبت يف اخلمسـينات إىل لبنـان، حيـث عملـت يف حفـر اآلبـار عنـد أحـد اخلواجـات، وكـان يعطينـا أجـرة 
ل.س. وقتهـا كـان شـوال احلنطـة يبـاع خبمسـة عشـر ل.س  ويـزن  16ل.س واليومية كانت حـوايل  8-4حفر املرت من 

  كغ.   125حوايل 

: ســـليمان املــري، وابــن اختـــه مصــطفى تــامر، وعمـــه املصــطفى مــرزة. وأذكـــر كــان لــدينا يف املنطقـــة ثالثــة أمــراء  
بعــض أغنامهــا يف  )4(حادثـة وقعــت تســمى "حادثــة الرتكــي" وهـي قبيلــة بدويــة كانــت تربــع يف أراضـي املنطقــة. فهــّدت

خـرج مـن املنطقـة أبنـاء املنطقـة و  )5(زرع أحد أبناء املنطقة، فلما عـّنفهم أحـد الرعيـان اعتـدوا عليـه بالضـرب. ففـزع لـه 
آالف رجل، حيملون مخسة آالف بندقية ومسدس. فخرج علـيهم األمـري مصـطفى تـامر ووقـف بوجـه أهـل  6حوايل 

املنطقـــة ووضـــع مسدســـه يف رأســـه وقـــال هلـــم: إذا أطلقـــتم رصاصـــة، فســـتكون الثانيـــة يف راســـي، وتعهـــد أنـــه ســـيحل 
عتـدى عليـه، وحـّل املشكلة بنفسه، ويرد للشخص املعتدى عليه كرامته. فرجع مجي

ُ
ع أهايل السلمية مبا فيهم أقرباء امل

  األمري املشكلة كما وعد.

ا البصل والقطـن. وكـان   يف البداية كانت املنطقة مملوءة بكروم العنب والتني، مث قطعت أشجارها، وزرع مكا
  يف املنطقة جتار متخصصون يف القطن، منهم حممد سالم القطريب.

ار والعنب والبصل واجلبس إىل محاة أو محص يف العربات الـيت جتّرهـا اخليـول، حيـث كنـا ُكّنا أحيانا ننقل اخلض
غمــر  1940نــذهب يف أربــع إىل مخــس عربــات، وكنــا ننــزل يف محــاة يف ســوق احلاضــر، وننــام يف خــان الــورار. يف عــام 

عــاً وكرومــاً ومل يُعــّوض علــى املنطقــة ســيل كبــري مــات فيــه أنــاس، أذكــر مــنهم طفــًال صــغرياً ودمــر الطوفــان بيوتــاً ومزار 
ا بشيء.    أصحا

  مل تكن خدمة العلم إلزامية على دوري.

يف شــــبايب كــــان يف املنطقــــة عــــدد مــــن األحــــزاب السياســــية أذكــــر منهــــا: احلــــزب الشــــيوعي، القــــومي الســــوري، 
 اً يرزق.واالشرتاكي العريب. وأذكر من أعضاء احلزب االشرتاكي العريب الدكتور سامي اجلندي، وال يزال حي

قامــت يف املنطقــة مظــاهرة مــن أجــل غــالء املعيشــة، وأذكــر مــن اهلتافــات الــيت كــان يطلقهــا النــاس  1951يف عــام 
"جوعانني ورطل احلنطة بتمانني"، "العملة صارت كرتون". ومـع ذلـك نشـرتي بـالقرش املقـدوح أوقيـه قضـامة. وكـان 

  الشلن نصف قرش وكان الفرنك األبيض.
                                                                                                                                                                

  تعين دخلت األغنام احلقل دون موافقة صاحبه ورعت الزرع وأتلفت ما يسر هلا.  )4(
  قتصاص من املعتدين.أي هّب ملساعدته واال )5(
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مجيلة ابنة عمي، ومل تكن هنـاك شـروطاً معينـة للـزواج. وبقيـت عنـدي مخـس سـنوات مل  تزوجت أول األمر من
يعــش هلــا أوالد فماتــت غّمــا بســبب ذلــك. مث خطبــت يل أمــي رئيفــة، وهــي مــن بنــات جرياننــا، وكّلفــين الــزواج منهــا 

هــل واجلــريان ل.س، مــن  ثيــاب وخــامت وفرشــة وحلــل العــرس. كانــت حفلــة العــرس عبــارة عــن اجتمــاع األ 300حــوايل 
واُخلالن. وكانت تقام الدبكة على نغم األرغول أو القصبة أو الزمر. وكان هناك ال يزال هديـة النقطـة، حيـث يـدفع  
كل من األقارب واجلريان ما يستطيع دفعه من مبلغ للعـروس تشـرتي بـه مـا تريـد. قـد تنـزل العـروس عنـد األقـارب أو 

يــدة، حيــث تنــام عنــد أصــحاب العزميــة ليلــة واحــدة لالســرتاحة، وتظــل اجلــريان إذا كانــت مــن قريــة أو مــن منطقــة بع
  الناس تقوم بفرحة العرس حىت الصباح، حيث تُنقل العروس إىل بيت العرس وتقوم الزفة. 

ا يف البيت وما يتطلبه من أعمال. جتتمـع نسـاء  تعمل العروس فور وصوهلا بعد اسرتاحة يوم أو يومني مع محا
  ور للخبز. احلي صباحا يف التن

مل يكن يف املنطقة سوى فوتوغراف (مصور) عنـد األمـري مـرزا، حيـث كـان جيتمـع عنـده كبـار النـاس لالسـتماع 
  إىل حديث يوسف تاج.

  بانياس –وضع قرية الروضة  -2

صباح حبيب/ رئاسة األعمال الفنية واملساحة والتحسـني العقـاري/ حمافظـة طرطـوس/ منطقـة إعداد الدارسة: 
                           )6(بانياس.

املوضوع عن ناحية الروضة كقرية وليست كناحية، ألن ناحية الروضة ينضم إليها أكثر من قريـة (ضـهر صـفرا، 
اجلنينــة احلــارة، املقعربيــة، حيبــو، احلريشــة، مزرعــة األفنــدي (الفيحــاء) حاليــا ضــهر مرقبــة، اخلــراب الشــمايل، واجلنــويب 

ا عشـرة آالف نسـمة وقرقفيت، وكرميا، عني الفرن ج) كل هذه القرى تابعة إىل ناحيـة الروضـة والـيت يقـدر عـدد سـكا
 نسمة. 1800وقرييت يف اإلحصاء األخري كانت حوايل 

  ناحية الروضة:

امسهــا القــدمي بــزاق، ّمسوهــا الروضــة حــديثاً، كــان أفضــل لــو مسوهــا جبــل الزيتــون، ألنــه اســم علــى مســمى. لــيس 
ــا االقتصــادية، وظــروف املعيشــة فيهــا، ومنعكســات هــذه الظــروف   املهــم يف امسهــا، املهــم يف موقعهــا، تارخيهــا، حيا

  على السكان وطبيعة معيشتهم والتأثري املباشر على السري اجلاري هلذه القرية خالل املرحلة احلديثة.

ن كــم عــ  3م عــن ســطح البحــر علــى مســافة  300تقــع يف منتصــف الطريــق بــني طرطــوس وبانيــاس علــى ارتفــاع 
ا من الصباح إىل املساء، وهلا ذكريات معه، منها  275البحر. منذ  سنة وهي صحبة معه، وتناجيه، وتبث له أشجا

                                                                                                                                                                
 .وطنالعنواَن الذي وضعته الدارسة هو: حمافظة طرطوس/ بانياس: اهلجرة من الريف إىل املدينة ومن القرية السكنية إىل املزرعة وإىل خارج ال )6(
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اجلميلة ومنهـا احلزينـة. أعطاهـا أحيانـاً وأخـذ منهـا أحيانـاً. عشـقها بزرقتـه ومجالـه وصـوت أمواجـه وهـي تنكسـر علـى 
وأطعمها من خرياته. أخذ منها شبابا ابتلعهم يف أعماقه، وضرب  صخوره اجملاورة. كان هلا طريقاً إىل العامل اجلديد،

موامسهـــا برياحـــه اهلوجـــاء احملّملـــة بـــرذاذ امللـــح احلـــارق. كـــل هـــذا مل مينـــع مـــن اســـتمرار الصـــداقة والتحـــالف هلـــذه املـــدة 
  الطويلة من التاريخ.

ــا ثــال 275ويعــود تــاريخ هــذه القريــة إىل  ــا عــام يف موقعهــا احلــايل، إذ تغــري مكا ث مــرات، حيــث تكــون مكا
احلــايل. أصــول العــائالت مــن أربــع منــاطق: عائلــة بشــارة مــن الغــاب مــن الســقيلبية، وعائلــة مسعــان وبيــت حــداد مــن 
لبنان، وعائلة حبيب من ماردين على احلدود الرتكية، وعائلة صهيوين من جبل صهيون بالقرب من الالذقية. ولكل 

اجر من م  وطنها األصلي إىل القرية. وعائلة بيت السقا جاءت من دمشق.عائلة ظروف خاصة جعلتها 

بالنسبة لقرييت الروضة (بزاقة) قدمياً كـل شـعبها طائفـة موحـدة، الـروم االرثـوذوكس الشـرقية، وبُنيـت فيهـا كنيسـة 
 مـار جــرجس بناهــا رجــل لبنــاين امســه جـورج فيتــايل، تــزوج مــن بنــات هــذه القريـة وتــويف قبــل أن تنتهــي، فوضــع شــريط

 1860، وعمــر الكنيســة 1927عــام  )7(أســود مرصــوف باحلجــارة حزنــا عليــه (البنــاء الثــاين): أُوِقــَف هــذا األيقونســطاس
  ميالدية.

ومنــذ العهــد القــدمي وحــىت اآلن مصــدر معيشــة القريــة علــى الزراعــة مــن البقوليــات والزيتــون املوســم األساســي. 
سـنة مـن عهـد االمرباطوريـة الرومانيـة يسـمى الزيتـون املـريي  150هناك أشجار زيتون عمرها من قبـل السـيد املسـيح بــ 

أو الزيتون العماري. وهلذا الزيتون قصة غريبة اليوم، حيث تعود ملكية األرض لناس والزيتون لناس آخرين، والطـرف 
  األول مالك األرض، ليس له حصة يف موسم الزيتون، وبقرار من احملكمة واملشكلة معّلقة حىت اليوم.

 )9(وعشـر املوسـم )8(وف املعيشية يف عهد االحتالل الرتكـي متدنيـة بشـكل عظـيم، حيـث كـان نظـام اجلنديـةالظر 
. وكانــت اهلجــرة األوىل حيــث هــاجر 1881واالضــطهاد اخل... دفــع هــذا الفقــر إىل اهلجــرة اخلارجيــة وبالتحديــد عــام 

هلجرتــان مل يـَُعـْد أحـد منهمــا إىل القريـة حــىت أمــا اهلجـرة الثانيـة (وا .1911-1910شـخص يف الفــرتة مـا بـني  140حـوايل 
، وكانــت 1961-1952كوبــا. اهلجــرة الثالثــة كانــت عــام   –الربازيــل  –اليــوم) فكانــت وجهتهــا الرئيســة هــي األرجنتــني 

ـــذين هـــاجروا يف هـــذه الفـــرتة، وحتســـنت  % 60باجتـــاه األرض اجلديـــدة (فنـــزويال)، ويف هـــذه املـــرة عـــاد حـــوايل  مـــن ال
، حيـث قـام أهـل القريـة بتشـييد األبنيـة احلديثـة مـن االمسنـت 1960ية بشكل ملموس وخاصة بعـد عـام األوضاع املاد

. ومــن ســخرية القــدر أن 1953املســلح. وتقــدم التعلــيم تقــدماً ملموســاً وبنيــت أول مدرســة ابتدائيــة وإعداديــة يف عــام 

                                                                                                                                                                
 .صلني يُسمى إيقونسطاس األيقونة صورة قديس . وجمموع األيقونات اجملاورة لبعضها على احلائط الذي يفصل هيكل الكنيسة عن قاعة امل )7(
 سوق الشباب كجنود إىل ساحات حروب الدولة العثمانية. )8(
  الضريبة املفروضة على احملاصيل ومقدارها ُعشر احملصول. )9(
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ذا عــن اآلخــرين حببــه لقريتــه وألبنــاء مــن فــتح هــذه املدرســة جــرى علــى يــد اإلقطــاعي يف القريــة، ولقــد كــان خيتلــف هــ
  طائفته وحببه للتطور، وهذا ما كان يعطيه صفات مقبولة عن غريه.

واهلجــرة احلديثــة إىل اخللــيج مثــل الكويــت وابــو ظــيب والســعودية، وهــم قليلــون ويعــدون علــى األصــابع يف حــوايل 
ن آيل) مـثال، ومطـاعم وكافيرتيـا علـى الطـراز الستينات والسبعينات، وعادوا إىل القرية وبنوا حمالت جتارية (نصف فـر 

احلديث ومنشـرة وغريهـا، وكلهـا طـّورت يف عمليـة بنـاء حضـارة وفـتح سـوق عمـل يف هـذه القريـة. أمـا اآلن ال توجـد 
هجــرة، ال خارجيــة وال داخليــة، والســبب يعــود إىل تطــور الزراعــة ودخــول اآللــة واملكننــة الزراعيــة، ووجــود اجلمعيــات 

لصــيدليات الزراعيـــة، واملهندســني الــزراعيني، وإشـــرافهم علــى الزراعـــة وقــرب القريــة مـــن مدينــة طرطـــوس، التعاونيــة، وا
وملنطقـة بانيـاس، وكـون احملطـة احلراريـة وشـركة مصـفاة بانيـاس واالمسنـت والطـرق والعقـارات واملاليـة واملؤسسـات كلهـا 

بــع ســاعة إىل بانيــاس، والســيارات مــن يف حمافظــة طرطــوس. ال تبعــد قــرييت عــن طرطــوس ســوى ثلــث ســاعة منهــا ور 
قرييت إىل طرطوس ليست مؤمنة، بالرغم أن بعض العائالت قادرة ومتلك سيارات نقـل، وال تنقـل الركـاب مـن القريـة 

  إىل املدينة، وإمنا ننتقل إىل بانياس وطرطوس عن طريق اخلط عام، وحنن ننتقل بالسيارات الزراعية حىت اآلن.

ة يعشـق األرض حـىت العبـادة، وال يبيـع شـرب منهـا مهمـا كانـت الظـروف، ولـو كـان طبيبـاً واملواطن يف هذه القري
  أو مهندساً أو مدرساً أو موظفاً، يعمل باألرض حىت بعد دوامه الرمسي وبالعطل الرمسية.

هلــذا نشــأت هجــرة حمليــة مــن القريــة كمســقفات، وانتقلــت (حتولــت) القريــة تقريبــاً إىل مزرعــة القريــة، حيــث كــل 
واطن بــىن بيتــاً أو قصــراً مجــيًال ضــمن مزرعتــه، وأصــبحت الزراعــة هــي املــورد األساســي للحيــاة، وذلــك كــون امليــاه مــ

متوفرة بغزارة واألرض معطاءة جداً، ونتيجة تطور العلم وكثرة املتخـرجني مـن املهندسـني الـزراعيني أصـبح لـدينا أكثـر 
  بيت بالستيكي. 200من 

يـار والبنـدورة والفاصـولياء والفليفلـة والباذجنـان والكوسـا وفسـتق العبيـد والبطـيخ واخلضار اليت تـزرع اآلن هـي اخل
األمحــر واألصــفر. وبالنســبة للزراعــة الشــتوية القمــح والشــعري والعــدس واحلمــص والفــول، وكــل هــذه البقــول واحلبــوب 

  تُزرع بني أشجار الزيتون، وليس يف األراضي السهلية املخصصة فقط للخضار.

املــــوظفني واملدرســــني ميلكــــون أراضــــي ويعملــــون يف اجلهتــــني الزراعيــــة والوظيفيــــة (إداريــــة، إنتاجيــــة، وكثــــري مــــن  
  اقتصادية، خدمية) وغريها.

ـــة وثانويـــة، والتعلـــيم جيـــد جـــداً،  ـــديها مدرســـة ابتدائيـــة وإعدادي بالنســـبة لقريـــة الروضـــة كناحيـــة، اآلن، يوجـــد ل
ئـــرة نفـــوس ومؤسســـة ميـــاه وكهربـــاء وخمفـــر شـــرطة ومؤسســـة واملؤسســـات املوجـــودة هـــي: جملـــس بلـــدة (كناحيـــة) ودا

  استهالكية، وبالنسبة ملشروع التنظيمي ال يزال يف بدايته يُنفذ بالتدريج حسب ميزانية البلدية.
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الشعب حيب بعضه البعض، جيمعه الفرح واحلزن، لدينا بعض املوظفني من خارج القرية كشرطة مثًال، ومقسم 
  اهلاتف النصف آيل. 

وسم الزيتون تبدأ اهلجرة املومسية مـن منـاطق خمتلفـة، للعمـل يف ناحيـة الروضـة، ويوجـد لـدينا أربـع معاصـر ويف م
ـــاً والكـــل يعمـــل يف أرضـــه لوحـــده بـــدون اســـتئجار جهـــود  زيتـــون، ويـــأيت عمـــال غربـــاء يعملـــون. فأكثرنـــا ميلـــك زيتون

عماًال غربـاء ويعملـون تقريبـاً ثالثـة جلـين اآلخرين. أما الذين ميلكون مساحات واسعة من شجر الزيتون، يستأجرون 
  أشهر زيتون حسب املوسم.

ــا  أمــا بالنســبة هلــؤالء الــذين يهــاجرون إىل احملافظــات البعيــدة، وذلــك بغــرض العمــل ومــوقعهم مــن الوظيفــة كو
بعيــدة عــن مســقط راســهم، يعيشــون هنــاك حبكــم العمــل، وهــم أقليــة مــن ضــباط وأطبــاء ومدرســني وجتــار، وكثــري مــن 

  طلبة ذهبوا للدراسة خارج القطر يف فرنسا أو أملانيا أو أمريكا أو االحتاد السوفيييت.ال

  اهلجرة من البداية إىل النهاية. هكذا كانت

  بلدة مصياف -3

  جناح محامة. ُمجرية اللقاء الدارسة:

  يف مصياف. 1917سليم صرصور مواليد  المتحدث:

ضــراء دائمــا والســهول اخلصــبة وامليــاه العذبــة، تــاريخ عريــق تشــهد لبلــدة مصــياف اجلميلــة، الــيت متتــاز باجلبــال اخل
عليــه قلعتهــا، الــيت تتموضــع وســطها شــاخمة مشــوخ وخالــدة لتشــهد عــن أيــام الصــليبيني. وملعرفــة املزيــد مــن تــاريخ هــذه 

ا أكثر من عشرين الف نسمة.   البلدة التابعة إىل حمافظة محاة، يبلغ عدد سكا

 حد املعمرين يف هذه البلدة التارخيية، وهو سليم صرصور. قمت باللقاء التايل مع أ

   )10(اجلد، علي صرصور، متويف منذ أيام سفر برلك (أيام تركيا).

  

 س: ما هو عملك؟

  .2/5/1985حىت  1959ج: خمتار بلدة مصياف منذ 

                                                                                                                                                                
رلـك . وبقيت الـذاكرة الشـعبية يف بـالد الشـام تـروي لألجيـال الالحقـة مآسـي سـفر ب )1918 –1914(سفر برلك تعين احلرب العاملية األوىل  )10(

  وما رافقه من قتل وتشريد وجوع .
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  س: ما هو عملك السابق؟

  سنة، دخلت السلك العسكري أيام احلكم الفرنسي. 18ج: حّجار ملدة 

  : ما هو عدد أخوتك؟س

ويل أخـت امسهـا أمسـى  )11(ج: يل أخ امسه علي صرصور، هاجر إىل األرجنتني من أيـام حكـم الطغـاة الفرنسـيني،
  .1945صرصور، توفيت عام 

  س: ما هو عدد أوالدك؟

ذكــور. الفتيــات متزوجــات، إحــداهن معلمــة، األخــرى ممرضــة، واألخريتــني ربــات منــزل.  2بنــات و  4ج: عنــدي 
  لذكور عملهم أحدهم موظف بسلك الشرطة، واآلخر سائق سيارة.أما ا

  س: هل مارست عمال آخر؟

عام، حيث مل يكـن  43ملدة  )بائع(ج: مارست بعض األعمال. فبعد انتهائي من اجليش مارست مهنة السمانة 
  مسان يف هذه البلدة. 20أكثر من 

ا مع الزبائن؟   س: ما هي الطرق اليت تتعاملون 

  ن املدينة بالسلع ونبيعها ألبناء البلدة واجلوار (من القرى).ج: نأيت م

  س: هل يتم ذلك عن طريق النقد؟

ج:  بعــــض األحيــــان إن تيســــر، وإن مل يتيســــر كنــــا نســــتخدم أســــلوب املقايضــــة، وقــــد يكــــون بعــــض املنتجــــات 
ة بشــيء مــن الــرباءة الزراعيــة، وإذا مل يتــوفر، املنتجــات احليوانيــة. علمــا بــأن العالقــة مــع الزبــون كانــت مشــوب

والصــدق واملــودة. وكانــت املقايضــة يف أغلــب األحيــان هــي البديلــة للعمــالت الغــري متــوفرة، حيــث نأخــذها 
  بدورنا ونشحنها إىل املمول يف املدينة.

  س: هل تذكر كيف كانت العالقة ما بني ابناء بلدة مصياف واألتراك؟

لكيـة كمـا هـو معـروف اآلن، علمـا بـأن املسـاحات كانـت ج: يف عهد األتراك، حسبما قيل يل، مل تكن لدينا م
شاسعة أكرب مـن طاقـة الفالحـني املوجـودين، لـذلك متّكـن اآلغـوات أن حيصـلوا علـى ملكيـات كبـرية لـألرض 
باعتبــار أن الفالحــني غــري قــادرين علــى اســتثمارها، واســتمرت هــذه األمــور هكــذا حــىت االنتــداب الفرنســي، 

                                                                                                                                                                
  ؟1988املتحدث خدم كما ذكر يف اجليش الفرنسي احملتل لسورية. وهو هنا يصف الفرنسيني بالطغاة. فكيف يوّفق بني ماضيه وكالمه  )11(
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ــ 72حيــث وزعــت األراضــي إىل  ع امــتلكهم ثالثــة عناصــر هــم: آل القصــاب، (مصــطفى القصــاب)، علــي رب
فـــارس احلمصـــي، يوســـف العمـــر. هـــؤالء أصـــبحوا أوصـــياء علـــى األرض، يتصـــرفون باألمـــاكن العامـــة. لـــذلك 
األرض هـي ملــك لكـل فــالح يف البلــد. لكـن واقــع احلـال، آلــت الرتكــة هلـم باســتثناء بعـض امللكيــات اخلاصــة 

  واستوىل على القسم األكرب. 1958عي عام حىت جاء اإلصالح الزرا

  س: هل هؤالء املالكني استثمروا األرض بشكل جيد؟

  ج: عندنا أصبحت أراضي بور أو مراعي للقطيع.

  س: باملناسبة، هل كانت البلدة تريب بعض املواشي؟

لقــد كانـــت تأخــذ مـــنهم ج: اعتمــدت اعتمــاداً كليـــاً علــى املـــاعز والغــنم والبقــر، وخاصـــة املــاعز ألن البيئـــة جبليــة، و 
   )12("التحصل دار".

 س: هل كان لدى الفالح طموحات؟

ج: أعـــرف أن العهـــد الرتكـــي جعـــل الفـــالح بليـــداً، وكـــان يكتفـــي بتـــأمني شـــيء مـــا مـــن الربغـــل والســـمن والزيـــت 
  وبعض من احلطب، وهذا ما كان جيعله شاكراً ممتناً وليس لديه طموح آخر.

  نتداب فتح بعض اآلفاق اجلديدة؟س: هل أستطيع أن أفهم أن عهد اال

  ج: ال شك أن طبيعة احلكم الفرنسي خمتلف اختالفاً جذرياً عن طبيعة احلكم العثماين السيء.

  س: كيف تفسر ذلك؟

  )االبتدائيـة(ج: ال شك أن مساوئ احلكم الفرنسي كانت كبرية، مع ذلك نقول أن أول املدارس يف هذه البلـدة 
  نسي.كانت مع دخول االحتالل الفر 

  س: هل هذا صحيح؟

ج: لست من دعاة احلكم الفرنسي، ولكن كثرياً ما كنت أشاهد كيف كان يالحقون األطفـال ويفرضـوا علـيهم 
  دخول املدارس وكثرياً ما يعاقب اآلباء حيث يهربون أبناءهم. 

  س: واملرأة؟

                                                                                                                                                                
تهــا . وحّصــل الــدين ة علــى رعيالتحصــلدار مــن حصــل حصــوال وحمصــوال . واحملصــول مــا يأخــذه احلــاكم علــى حتصــيل الــدين املرتتــب للدولــ )12(

 . والتحصلدار هو جايب ضريبة الدولة .مجعه
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م إذا  ج: تبعاً لألعراف االجتماعية، فإن تعليم املرأة كان منكراً، لذا كثرياً ما   كان يتجاهل اآلباء تسجيل والدا
  كانت أنثى.

  س: كم عدد سكان البلدة؟

  ج: اآلن يربو عن عشرين ألفاً، تزيد نسبة النساء على نسبة الذكور قليًال.

  س: هل هذه الزيادة طبيعية؟

  ج: ال.

  س: هل هناك زيادة غري طبيعية؟

هجـرة املدينـة إىل الريـف، وبكثافـة، نظـراً لتـوفر  ، حصـلت1975ج: نعم، يف السنوات اخلمس، وحتديداً منذ عام 
بعـــض املرافـــق العامـــة مـــن مـــدارس وكهربـــاء وأغلـــبهم مـــن أجـــل التعلـــيم، كـــل ذلـــك ســـاعد علـــى تزايـــد عـــدد 

  السكان.  

  س: هل عرفت البلدة اإلسفلت؟

ذلــك ج: يف عهــد االنتــداب الفرنســي، باإلضــافة إىل إجيــاد املــدارس، أدخلــت بعــض التحســينات علــى الطــرق و 
برصف الشوارع الرئيسية باحلجارة، وبعض الشوارع الفرعية زائد البلدة، نستطيع مشـاهدة ذلـك حـىت تارخيـه. 

  .1970أما االسفلت فكان دخوله على وجه التقريب عام 

  س: هل تعاين املدينة دوماً من أزمة املياه؟

 التزايد السكاين، مما يؤدي إىل نقص ج: مصياف اليت تقوم على حبر ماء تعاين من أزمة خانقة، ولقد أشرنا إىل
يف توفري املياه. ومياهها قسم منها ينابيع، والقسم اآلخر آبار ارتوازية، كما نذكر أن الكهرباء دخلت املدينـة 

  أثناء احلكم الفرنسي.

  متارس الفالحة؟ 1958س: هل نفهم أن املدينة منذ االستقالل حىت عام 

  لة، فمعظم الناس متارس الفالحة، حىت األوالد كانوا ميارسون الزراعة.ج: نعم، باستثناء بعض التجار الق

  س: هل األرض صاحلة للزراعة؟

  ج: األرض حجرية قاحلة، لذلك كان الفالح يكتفي باحلد األدىن، لذلك الصورة الغالبة هو الفقر.

  س: كيف كان يتم الزواج؟
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لنقود أو العملـة فيحصـل البـديل عـن طريـق املقايضـة أو ج: كما يتم اآلن، مقدم ومؤخر، لكن كثرياً ما يفتقدوا ا
  إعطاء تسجيل قطعة أرض أو قسم من البيت.

  س: هل أنت راض عما حيصل اآلن بالنسبة للمهور؟

ج: يــا بنــيت، اآلن موجــود مبالغــة. بــذخ. والــذي هــو ردة علــى الفقــر لــيس بصــحيح، كمــا كــان مرضــا فهــو اآلن 
  مرضا.

  اعي مشاكل الفالحني؟س: هل حل قانون اإلصالح الزر 

ذه البلدة، حيث كانـت امللكيـة حمصـورة بثالثـة كمـا ذكرنـا سـابقاً. وكـذلك  ج: مل يكن اإلصالح له دور فعال 
  األراضي ال تكفي لعدد الفالحني.

وعنـد ذلـك أحسسـت بـأن املختــار قـد بـان عليـه التعـب، لعلــين زدت عليـه باألسـئلة أو أعدتـه إىل أيـام قاســية، 
  ياه.كراً جزيًال ومتنيت له التوفيق والصحة، مودعًة إلذلك شكرته ش

  لمحة عن قرية بسيريت/محافظة حماة -4

  الدارس مصطفى احملمد. ُمجري اللقاء:

  عباس غريب. المتحدث:

  كتب الدارس نقًال عن املتحدث:

. كــان ســنة، مــن مواليــد محــص، مقــيم يف قريــة بســرييت التابعــة حملافظــة محــاة 75امســي عبــاس الغريــب، عمــري 
جدي يعمل يف حمافظة محص، وعدد أوالده واحد، أي والدي، وعمله عامـل باملدينـة. تـويف يف "سـفر برلـك" وكـان 

ســــنوات وأخـــيت يف الســــابعة. ضـــاق صــــدري لقلــــة حيلـــة أهلــــي وفقـــرهم، فهربــــت إىل قـــرى مدينــــة محــــاة،  5عمـــري 
كيلـومرتات. وبـدأت أرعـى الغـنم إلحـدى واستوطنت يف إحداها، وهي قرية بسرييت، اليت تقع جنوب املدينة بعشر  

ســـنوات، بـــدأت أتعلـــم  10العـــائالت وأنـــام يف االصـــطبل فـــوق التـــنب وآكـــل عنـــدهم. وعنـــدما كـــربت وصـــار عمـــري 
الفالحة على الفـدان، وانتقلـت إىل عائلـة أخـرى وصـرت أفلـح علـى الفـدان لـديهم مقابـل أكلـي، وبعـدها أصـبحت 

  أملك بعض املواشي نتيجة أتعايب وأجري.

عندما صرت يف العشرين، أخذت قطعة أرض من عنـد أحـد إقطـاعيي القريـة (باسـم بسـتاين)، ألنـه يوجـد يف  
القريــة أربعــة إقطــاعيني وهــم: منــذر الــربازي، فــوزي الــربازي، وجيــه الــربازي، علــي املعطــي، ولــديهم ملكيــات كبــرية. 

والبعض اآلخر ال ميلك شيئاً ويعملون  ويوجد لبعض الفالحني ملكيات متوسطة ولبعضهم اآلخر ملكيات صغرية،
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بشكل يومي عند اإلقطاعيني وعند الفالحني الذين ميلكون األراضي، وقسم منهم أخـذ قطعـة أرض مـن عنـد أحـد 
اإلقطاعيني وأخذ يعمل بشكل بستاين، أي احلصة.  كان يشرف على البساتنية باإلضافة لإلقطاعي الوقـاف، وهـو 

.  % 25، وبعــدها ارتفعــت حّصــة البســتاين إىل % 10 يعمــل طــوال املوســم ويأخــذ منــه زملــة اإلقطــاعي. وكــان البســتاين
وباإلضــافة لعملــه كبســتاين كــان يعمــل بشــكل ســخرة لــدى اإلقطــاعي. وبشــكل عــام، يوجــد لــدى الفالحــني بعــض 

ا راعي بدوي استوطن بالقرية، ويأخذ أجر شهري على كل راس من املاشية.   املواشي يرعى 

عمـــًال مـــن الفالحـــني الفقـــراء هـــاجر إىل قـــرى أخـــرى وخاصـــة الغـــاب، لكـــي يســـتفيد مـــن أراضـــي ومـــن مل جيـــد 
اإلصــالح الزراعــي، ألنــه مل يطبــق يف قريتنــا اإلصــالح الزراعــي. ومــنهم مــن هــاجر إىل املدينــة واشــتغل مبهــن متعــددة 

القريـة. أمـا بالنسـبة للهجـرة إىل  وبوظائف خمتلفة واستوطنوا مبدينة محاة. وحالياً توجد هجرة معاكسة مـن املدينـة إىل
دول اخلليج فلم حتدث سوى أنه يف اآلونة األخرية أصبح بعض املعلمني، وهم من أبناء الفالحني الفقـراء، يـذهبون 
إىل السعودية عـن طريـق اإلعـارة. ومـن تـوفريهم اشـرتوا بعـض قطـع األرض مـن اإلقطـاعيني، وبـذلك أصـبحت تنتقـل 

يني إىل الفالحــني، باإلضــافة إىل الوظــائف الــيت ميارســها أبنــاء الفالحــني يف مدينــة محــاة األرض تــدرجيياً مــن اإلقطــاع
  وغريها من املدن.

، وقبلهـا كانـت يف القبـة يـدرس فيهـا الشـيخ. واإلعداديـة 1950دخلت املدرسـة االبتدائيـة إىل القريـة حـوايل عـام 
. كانـت تشـرب 1972وصـل طريـق الزفـت عـام  وكـذلك 1976. ووصـلت الكهربـاء عـام 1977والثانويـة عـام  1972عام 

  القرية من اآلبار قدميا، ولكن أصبحت اآلن تشرب من خط ري مدينة محاة.

ل.س، يأخــذ والــد الفتــاة قســماً منــه. أمــا اآلن فيــرتاوح  5000 –2000أمــا مــن ناحيــة املهــر قــدمياً كــان يــرتاوح بــني 
  به الفتاة الذهب والثياب. تشرتي لرية، وال يأخذ األهل شيئاً، بل 15000–10000بني 

  الحياة في قرية الصومعة نقال عن فالح بسيط/محافظة طرطوس -5

  وسامة عمران. ُمجرية اللقاء:

  صاحل حممد ميكائيل. المتحدث:

يف قرية الصومعة وأقيم فيها ومل أغادرها مطلقا. عشـت حيـاة  1913أنا امسي صاحل حممد ميكائيل، من مواليد  
عثماين. كــانوا جيربوننــا علــى العمــل ســخرة ويصــادرون املواســم واحليوانــات، وجيرجــرون شــباب صــعبة مــع العصــملي/ال

هذه القرية على اخلدمة العسكرية يف اليمن ويف سـفر برلـك. ومـنهم والـدي وعـدد مـن شـباب هـذه القريـة. ومل يكـن 
ــاراً خــارج البيــوت خوفــاً مــن  حيتمــل ( يُؤمــل ) رجــال الــدرك ملصــادرة  رجــوع مــن يــذهب. كنــا نضــطر لالختفــاء 

  الشباب وسوقهم إىل اجلندية.
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بالنســبة جلــدي، فكــان فالحــاً بســيطاً. باإلضــافة إىل عــدد مــن رؤوس املــاعز الــيت ترعــى يف األحــراش، مل يكــن 
، وسار أوالده على نفـس طريقتـه 1882هناك مصدر للدخل سوى هذه املاشية وزراعة الشعري والذرة. وقد تويف عام 

 كانــت تعتــرب مــن أقســى الظــروف، حيــث فقــد األمــن وانتشــرت اللصوصــية والوحــوش الضــارية. وكنــا يف املعيشــة الــيت
نقـــوم بالعســـس (أي احلراســـة الليليـــة) بشـــكل دوري، ومل يـــرزق أعمـــامي بـــأوالد، بينمـــا رزق والـــدي بولـــدين، مهـــا أنـــا 

رزق بولـدين مهـا حممـد وكامـل. وأخي حسن، الذي سافر إىل املهجر يف األرجنتـني (واليـة التوكومـان) وتـزوج هنـاك و 
سنة. كـان يرسـل يل  13سنة، وتركين صغرياً مل يتجاوز عمري الـ  75وقد تويف الثاين وتويف أخي عن عمر يقارب من 

سـنة،  33الرسائل وبعض املال، حيث يساعدين على احلياة الصعبة وتربية أوالدي حيث تزوجت عندما كان عمري 
صـطفى) والـذي كـان يعـاملين بقسـوة شـديدة بسـبب زوجتـه الـيت مل تـرزق بـأوالد. حيث قام برتبييت أحـد أعمـامي (م

ا هلا.   فكانت تصب حقدها علّي خاصة وقت تبعث إحدى بنات أختها اليت دللتها وسخرت كل إمكانا

كــان عملــي يقتصــر علــى الزراعــة البعليــة واحملاصــيل احلقليــة، شــعري وذرة، مــن أجــل اخلبــز، ومســاحات األرض 
بليــة وعــرة. وعنــدما رزقــت بــأوالدي ازدادت قســوة احليــاة، ومل يكــن هنــاك مــردود يكفــي لشــراء اخلبــز هلــم، ضــيقة وج

علــى الــرغم مــن أن امللكيــة يف هــذه القريــة خاصــة بأهــل قريتنــا، مل يــدخل اإلقطــاع قريتنــاً إطالقــاً، مــع أنــه هنــاك قــرى 
د يف قريـة رأس اخلشـوفة، وبيـت العبـاس يف قريـة مملوكة مـن قبـل اإلقطـاعيني مثـل بيـت بشـور يف صـافيتا، وبيـت احلامـ

الطليعي، ولكن قريتنا كانت ملكيتها خاصة، ومل نعرف حكم اإلقطاع، واستمرت احليـاة قاسـية حـىت دخلـت زراعـة 
شـــجرة الزيتـــون إىل املنطقـــة، حيـــث بـــدأت احليـــاة تتحســـن شـــيئاً فشـــيئاً ولكـــن لـــيس باملســـتوى املطلـــوب، ألن هـــذه 

رم سنة أخرى، كما أنه جيب انتظارها ما ال يقل عن سبع سنوات حىت تبـدأ بالعطـاء بشـكل الشجرة تعطي سنة وحت
ا بني مالـك وآخـر، حيـث تـرتاوح بـني   50–3مقبول. إضافة إىل أن امللكية يف القرية صغرية وضعيفة بالرغم من تفاو

وجتمــع القريــة كــان بصــورة عامــة مــن دومن. واملواشــي كانــت تــرىب لالســتفادة منهــا يف احلراثــة والنقــل واحلليــب وغــريه. 
الفالحــني الــذين ميتهنــون الرعــي بعــد فــراغهم مــن األعمــال الــيت يف األرض، وتبلــغ نســبة الفالحــني الفقــراء يف قريتنــا 

. وال يوجــد مــن العــاطلني إال بعــض % 2بينمــا األغنيــاء ال يتجــاوز عــددهم  %8واملتوســط  %90علــى أيامنــا أكثــر مــن 
م يف العبادة وتعليم الناس أمور دينهم وتالوة القرآن يف الكتاتيب.رجال الدين الذين يستغ   لون أوقا

بعــد العثمــانيني، ولكــنهم مل يســتطيعوا التوغــل يف  1920ونســينا أن نــذكر االســتعمار الفرنســي الــذي جــاء عــام 
الزاويـة، امسـه جبالنا ملناعتها وصعوبتها، وقـام الشـيخ صـاحل العلـي بـاحلرب ضـدهم. كـان يتصـل برجـل آخـر يف جبـل 

ابـراهيم هنـانو، وكـانوا ينقلـون األسـلحة والـذخائر علـى احلمـري والبغـال. وكـان الفرنسـيون خيـافون الشـيخ صـاحل كثــرياً، 
وطلبــوا منــه أن جيعلــوه ملكــاً علــى جبــل العلــويني. فقــال هلــم: أنــا أدافــع عــن دمشــق قبــل الالذقيــة. ومل يســتطيعوا أن 

ارك، وقتـل مـنهم عـدد كبـري، علـى الـرغم مـن بسـاطة أسـلحة الثـوار، ويكفـي يغريوا رأيه. وقد خاض ضدهم عدة معـ
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أن نذكر معركة وادي ورور ووادي جهنم حيث أبيدت محلة فرنسية كاملة واستوىل الثـوار علـى األسـلحة الـيت كانـت 
   )13(معهم.

م يبحثون عنه يرتك القرية سـراً. وبق يـت احليـاة علـى نفـس كان الشيخ صاحل خيتفي عندنا أحياناً، وإذا شعر أ
الوضــع دون تطـــور يــذكر حـــىت عهـــد االســتقالل، فكـــان تطــوراً بســـيطاً، حيـــث جيربوننــا علـــى العمــل يف فـــتح الطـــرق 

، أي ســنة قيــام الوحــدة العربيــة بــني ســورية ومصــر، 1958وتســمى "الكروســة"، بــني صــافيتا والــدريكيش. ومنــذ عــام 
ذلــك يف مدرســة بيــت الشــيخ مــرهج، وقــالوا أن رئيســنا مجــال طلبــوا منــا أن ننتخــب مــا مســي أعضــاء االحتــاد، وجــرى 

  عبد الناصر.

، ولكــن ألغيــت بســبب الواســطة والنــواب القــدماء، 1930وكانــت أول مــرة تــدخل فيهــا املدرســة إىل قريتنــا عــام  
. وكانت مبنية من احلجـر واخلشـب والطـني وأصـبحت إعداديـة عـام 1955ونقلت إىل قرية جماورة حيث أعيدت عام 

. وانتشر التعليم بشكل هائـل بـني أبنـاء القريـة واجتهـوا إىل التطـوع يف اجلـيش وذهـب قسـم مـنهم إىل العمـل يف 1976
لبنان يف ظروف قاسية وذليلـة. ولكـن حاليـاً معظـم أهـل القريـة يعملـون يف الوظـائف املختلفـة وقسـم مـنهم بـاجليش، 

م. وقـد زادت قيمـة األرض وهنـاك عـدد ال بـأس بـه يف دول خمتلفـة، سـواء عربيـة كانـت أو  أجنبيـة، يكملـون دراسـا
يف الوقت احلاضـر، وأصـبح إنتـاج الفـالح علـى الـرغم مـن ضـيق املسـاحة يعـود عليـه مبـردود كبـري، حيـث أصـبح اآلن 

ل.س. ولكـــن قيمـــة اللـــرية الشـــرائية  25ل.س، بينمـــا كانـــت يف املاضـــي ال يتجـــاوز ســـعرها  625ســـعر تنكـــة الزيـــت 
والتطور الذي حدث يف هذه القرية فوق التصور، حيث توفرت هلـا كـل اخلـدمات الـيت حيلـم تضاعفت عن املاضي، 

، أو املدرســة حيــث مل 1976، أو الطريــق املعبــدة أو اهلــاتف عــام )1977(والكهربــاء  )1975(ــا اإلنســان، ســواء امليــاه 
  يعد هناك تفكري باهلجرة إىل املدينة، بل يتجه التفكري إىل اهلجرة املعاكسة.

ونسينا أن نذكر أن املياه كانت قليلة جداً، حيث كانت تشرب القرية من ثالث ينابيع شحيحة يف الصـيف،  
ساعات للحصول على مياه الشرب. فقام األهايل حبفر اآلبار أمام  10حيث تضطر املرأة أن تنتظر دورها أكثر من 

م، للتغلب على هذه املشكلة، حىت مت جر املياه من نبـع مغـا رة الشـماميس إىل القريـة مـع عـدد كبـري مـن القـرى بيو
  تتجاوز املائة قرية.

احليــاة االجتماعيــة يف هــذه القريــة بســيطة وغــري معقــدة، والفتــاة دخلــت املدرســة منــذ وقــت مبكــر، ونــرى اآلن 
الــزواج تــتم  وعــادات %.100الفتــاة املوظفــة واملعلمــة واملهندســة والطبيبــة، ودرجــة الثقافــة بــني أبنــاء القريــة تكــاد تكــون 

ببســـاطة، حيـــث يتعـــرف الشـــاب علـــى الفتـــاة عـــن طريـــق بعـــض اللقـــاءات العائليـــة، وخيتـــار كـــل منهمـــا اآلخـــر، وتـــتم 
اخلطبة عن طريق اللقاء بني األهل دون إكراه ودون مهر، إال ما يتفق عليه العروسان لتجهيز بيت الزوجيـة اجلديـد. 

  للفتاة على الزواج إال يف حاالت نادرة جداً. وميكن القول، أنه منذ املاضي مل يكن هناك إكراه
                                                                                                                                                                

  علينا أن نأخذ هذه املعلومات ملعرفة كيف كان يفّكر الناس البسطاء وكيف تصل األخبار مبالغاً فيها، وأحياناً ال أساس هلا من الصحة. )13(
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  س: حدثنا كيف استطعت تربية اوالدك حىت أصبحوا يف املستوى العايل؟

ج: "لقد تعـذبت كثـرياً، وكنـت أعمـل باإلضـافة لعملـي األصـلي يف األرض وتربيـة دودة احلريـر، الـيت كانـت مـن نـوع 
وت. كنـت أعمـل يف البنـاء، بنـاء البيـوت علـى الطريقـة رديء، حيث كان يأكل الورق حىت يقارب النهاية، مث ميـ

القدمية وبسعر بسيط جداً، حىت أجد العمل، وعدة مرات جاء ولدي يطلب مين مثـن دفـرت، فـأقول لـه ال يوجـد 
معــي مثــن دفــرت ســيكارة، علمــا أن مثــن الــدفرت كــان نصــف فرنــك. ولكــن األوالد كــانوا جمتهــدين، ومل اكــن امتــىن 

م من التعلي   م، وجعت وتعذبت كثرياً حىت رأيتهم اآلن متعلمني واحلمد اهللا على السراء والضراء". حرما

  س: ماذا كنتم تلبسون من ثياب؟ 

ج: كنــا نرتــدي الشــروال األســود، وقمصــان أحيانــاً صــوفية نغزهلــا وننســجها بأيــدينا، وعبــاءة وحــذاء مــن اجللــد، وقــد 
  .نسري حفاة أحياناً 

  )14(دار الكبيرة وتوابعها على النهر العاصيالفئات االجتماعية في ال -6

  الموقع الجغرافي:

كم إىل الشمال الغريب، وهي امتداد ملنطقـة غـرب   10املنطقة تقع على النهر العاصي، وتبعد عن املدينة حوايل 
ــر العاصــي غربــاً، ويفصــلها النهــر عــن منطقــة الــوعر املعروفــة باحملافظــة، والقريــة قريبــة مــن  معمــل طريــق محــاة حــىت 

  السكر وحماجل القطن.

 األهمية الزراعية:

مـــن األراضـــي تُـــزرع ســـقيا و البـــاقي أراضـــي بعليـــة، ويركـــز األهـــايل علـــى زراعـــة الشـــمندر الســـكري  % 70حـــوايل 
 والقطن واخلضراوات واحلبوب.

  المالكون:

ة، متلكهــا وحــىت اآلن تعــود أراضــي القريــة يف ملكيتهــا إىل العــائالت الربجوازيــة اإلقطاعيــة الــيت كانــت قبــل الثــور 
  وهم آل املوصلي، آل اجلنديل، آل األتاسي، واحلسيين وغريهم.

  الفئات االجتماعية:

                                                                                                                                                                
 ات وغاب اسم معدها.َوَجّدُت بني األوراق النقابية هذه الدراسة املفتقدة اىل بقية الصفح )14(
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  الفالحون ذوي امللكيات الكبرية وهم رجاالت اإلقطاع سابقاً. -
الفالحون املتوسطون الذين حصلوا على األرض نتيجة إجـراءات العـائالت اإلقطاعيـة حـىت مينعـوا عمليـات  -

  الفالحني كلهم. التوزيع بني
الفالحـــون الصـــغار واألجـــراء، وهـــم ميلكـــون عـــدة أمتـــار، بينمـــا األجـــراء ال ميلكـــون شـــربا مـــن األرض، وقـــد  -

  حتولوا بفعل الظروف احلياتية الصعبة إىل عمال عاديني يف املدينة ويبيعون قوة عملهم ملن يشرتيها. 

لــــة القــــريبتني لظــــروفهم الواحــــدة وملكيتهــــا لــــنفس وتشــــمل تلــــك التقســــيمات االجتماعيــــة قريــــة الــــدوير، وقريــــة تريمع
  العائالت تقريبا، ويشملهم قانون التوزيع برأِي لألسباب اآلتية:

ـا يف احملافظـة، ممـا أعطـى العمليـة نوعـا مـن  - تغلغل العائالت اإلقطاعية املذكورة يف مناصب قيادية ال بـأس 
  اإلمهال والغموض.

بـــار واملتوســـطني)، باعتبـــارهم وجهـــاء وخمـــاتري يف القـــرى وتزويـــد تعـــاون أذنـــاب اإلقطـــاعيني (الفالحـــني الك -
  وعن الذين ال ميلكون شيئا. –الدوائر املختصة مبعلومات خاطئة عن املساحات 

تسجيل األراضي بأمساء خيالية أو ألطفال من أسرهم حىت تبقى األرض هلم ويتخلصون من مساحة احلـد  -
  ي، وال يشملهم اإلصالح الزراعي. األعلى للملكية حسب قانون اإلصالح الزراع

عدم اكتمال الوعي أو انعدامه لـدى الطبقـات الفالحيـة الفقـرية، حيـث سـيطر علـيهم اليـأس واعتقـدوا بـأن  -
حظهـــم هكـــذا مـــن الســـماء. كمـــا لعـــب تـــأثري أقربـــائهم مـــن الوجهـــاء يف القريـــة يف ختـــديرهم ووعـــدهم بـــاملن 

م لـــن حيتـــاجوا أحـــدا. واقتنعـــوا بت لـــك احللـــول وعاشـــوا يف ظـــالم ال هـــّم هلـــم ســـوى التناســـل والســـلوى وبـــأ
  ومشاكل احلياة.

 التطورات الحالية:

نتيجـــة التطـــور االجتمـــاعي واالقتصـــادي ووصـــل القريـــة بشـــبكة طـــرق وكهربـــاء، وبنـــاء مدرســـة ومـــا رافقتهـــا مـــن 
 نتائج، أصبح الوضع كاآليت:

ــم للعمــل يف نتيجـة التنــاقض يف امللكيــات، ومنـو وعــي الفقــراء حتـت ضــغط احلاجــ ة، ومنـو عوامــل أخــرى، دفـع 
املدينــة مــع أبنــائهم يف شــىت اجملــاالت، وبظــروف عمــل ســيئة وأغلــبهم يف القطــاع اخلــاص ولــدى مؤسســات اجلــيش، 
والشــركات املؤقتــة. فبــدأت الطبقــة العاملــة بتلــك القاعــدة العماليــة البســيطة الــيت ال هــم هلــا ســوى جمــاراة الفالحــني 

 ش.الكبار ومجع قوت العي

هــذا الواقـــع دفـــع أبنــاء الفقـــراء للجـــد والســعي مـــن أجـــل الوظيفــة لتســـاعدهم علـــى االســتقرار املـــادي مـــع أبنـــاء 
الفالحـــني الصـــغار أيضـــا، فتخلصـــوا شـــيئا فشـــيئا مـــن األرض وخرجـــوا ليقطنـــوا يف بيـــوت يف أطـــراف القريـــة ويســـتقلوا 
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م. وبــذلك ســكن العمــال يف أطــراف القريــة بعيــدين عــن أهل م األصــلية الــيت مل تعــد تالئــم ضــمن عــائال هــم وبيــو
  متطلبات احلياة.

  هذا التوجه من قبل الفقراء حنو الراحة والوظيفة ونتيجة قلة األجراء. (باقي النص غري موجود)

  بلدة التل وتأثيرات الهجرة للعمل في بلدان النفط -7

  1988حافظ األبرش يف عام إعداد الدارس: 

طقة القلمون. هنـا األراضـي ضـيقة جـداً حبيـث ال توجـد أراضـي صـاحلة للزراعـة تشكل منطقة التل جزءاً من من
إال القليل، على شكل وديان ضيقة، فيها بعض األشـجار الـيت يبسـت يف سـين اجلفـاف العديـدة بعـد أن تكسـرت. 

القليـل يف ويف هذه املنطقة ال ميلك الفالح يف أحسن األحوال أكثر من ثالث دومنات مـن األرض، حتتـاج إىل املـاء 
  أكثر املواسم.

هــذه األراضــي القليلــة والــيت ال تعطــي شــيئاً مــن الــدخل تقريبــاً، ألن تكــاليف الزراعــة فيهــا كبــرية، وتكــاد تكــون 
أكثر من قيمة احملصول اجملين، لذلك اجته النـاس إىل العمـل اليـدوي املهـين، فتعلمـوا احلـرف اجليـدة، كالنحـت والبنـاء 

عمــل بنحــت األحجــار الســوداء الــيت توضــع علــى جوانــب الطريــق لتشــكيل األرصــفة، والطينــة، فأصــبح قســم مــنهم ي
وقسم آخر يعمل بنحـت األحجـار البيضـاء الـيت تـزين العمـارات الفخمـة واملـآذن املوجـودة يف كـل بلـد وتشـهد علـى 

  فن النحت لدى سكان منطقة التل. ولكن كان الطموح كبريا واألجر قليال، ال يتناسب مع هذا الطموح.

كانت طموحات أبناء املنطقة، يف حتسني أحواهلم وتأمني مستقبلهم من منزل جيد، وعمل ثابت يدر مـردودا 
ودخال جيدا، وفكر يف حاله وعمله الشاق وعدم حتسني أحواله، إذا بقي يعمل ضـمن هـذه الطبيعـة وهـذا الوضـع. 

ق يف أراضــيه. ســافر بعضــهم إىل دول اخللــيج فأخــذ قــرارا بــاهلجرة إىل بلــد آخــر مســع عنــه القليــل وخــرب أن الــنفط تــدف
العريب وبعضهم إىل ليبيا يف أوائل اخلمسينات، وكان عليهم أن يتالءمـوا مـع الطبيعـة اجلديـدة القاسـية واملختلفـة عـن 
بلدهم، من حيث األطبـاع واملعاملـة واحلـرارة. ولكـن كـانوا يتحملـون كـل شـيء، مـن أجـل لقمـة عـيش هنيئـة، آملـني 

  اهلم املادية واالجتماعية.أن تتحسن أحو 

م. فقد بقوا سـنني طويلـة يف غـربتهم،  وبالفعل كدوا وتعبوا، ولكن دون أن يدخروا ما يلزمهم لتحقيق طموحا
م الطبيعيــة، وقــد حــدثت عــدة حــوادث مؤملــة ومــؤثرة يف الــنفس، منهــا أنــه عنــدما  بعيــدين عــن أهلهــم وبلــدهم وحيــا

ده بعد عشرين عاماً من الغربة والبعد، دون أن يراه أطفاله الذين تركهم وهم عاد أحدهم يف أواخر الستينات إىل بل
صغار ال يعرفون مالحمه وجتاعيد وجهه امللفوح بالشمس هّده التعب، بعد عشرين عاماً دق باب بيته وكله أمـل أنـه 

مــن عمــره، نعــم مــاذا  سيســتقبل اســتقباًال مجــيًال، ولكــن مــا لبــث أن فــتح البــاب وخاطبــه شــاب يف الثانيــة والعشــرين
تريد، فاندهش أبو أمحد وقال: هذا بييت وأنا صاحبه، فحاول الولد أن ينفر يف وجهه وشتمه، لوال أن أمـه سـارعت 
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وقالــت مــن ورائــه: أهــال أبــو أمحــد تفضــل، وقالــت البنهــا هــذا والــدك يــا بــين، لقــد عــاد مــن ســفره بعــد عشــرين ســنة 
ف يغيــب كــل هــذه املــدة وال يــراه أبــداً، فهــل القلــب مثــل احلجــر الــذي تــذكرنا بعــدها. وانــدهش الولــد مــن أبيــه، كيــ
  ينحته، وقال له: أه يا أيب ما أقسى قلبك.

ولكن فتحت أبواب اجلنان بعد حـرب تشـرين التحريريـة، فـزاد سـعر الـنفط وكثـرت املشـاريع واألعمـال والطلـب 
الـيت تعمـل بالبنـاء. وكـان الطريـق ممهـداً أمـام على اليد العاملة، وبدأ جتار املؤسسات تطلب أصحاب احلـرف واملهـن 

ــم آبــاء وأجــداد ســبقوهم وشــقوا الطريــق أمــامهم، وبــدأت اهلجــرة الواســعة والكبــرية إىل بــالد  أهــل منطقــة التــل، ألن 
الــنفط وأراضــي الثــروة، وكــان العمــل كثــريا واملــال وفــريا، فعملــوا واجتهــدوا يف خمتلــف اجملــاالت مــن حنــت وبنــاء وطينــة 

ـا. فأصـبح  وبالط ودهان. فال تعيقهم مهنة من املهن، وإذا مل يعرفوا مهنة حيتاجون إليها، تعلموها بسرعة وعملـوا 
بعضهم مقاوًال وبعضهم صاحب مؤسسة، ألنه حصل على جنسية خليجية نتيجة ملكوثه الطويل أو والدته هنـاك، 

  على ارض النفط. فساعد قويهم ضعيفهم، وشدوا أزر بعضهم.

د بعــض الشــباب مــنهم يف الصــيف لبلــدهم ليصــطافوا ويــروا أهلهــم، راكبــني أمجــل الســيارات احلديثــة، وكــان يعــو 
ـــا، ويزعجـــون النـــاس واألطفـــال، ناســـني أيـــامهم املاضـــية، يزمـــرون كثـــرياً ويســـرفون دون حســـاب، حـــىت  "يشـــّفطون" 

إلـيهم. لقـد وجـدوا املـال الكثـري يظهروا مبظهر الئق ومجيل أمام أبناء بلدهم، ويفعلون أي شـيء حـىت يلتفـت النـاس 
الذي بـدأوا بصـرفه بعـد أن كـانوا حمـرومني منـه (مجلـة غـري واضـحة) ومـنهم مـن تـزوج ثانيـة وثالثـة اخل... مـن جمـاالت 
التبذير واللهو. تلك احلالة، وهذا الوضع، لفت أنظار زمالئهم الذين يدرسون يف املدارس واجلامعات، فينظـرون إىل 

شعرون باملفارقات ويقارنون بني حاهلم وحال هؤالء الذين اغتنوا بسرعة وبزمن قصري، وقال يل حاهلم ومستقبلهم وي
أحــدهم: مــاذا ســأعمل بعــد خترجــي مــن اجلامعــة، هــل ســأعمل موظفــاً براتــب شــهري ضــئيل!؟ ال! سأســافر! وأتــرك 

ســتهم وســافروا إىل هنــاك حيــث اجلامعــة والدراســة الــيت ال تولــد إال الفقــر واإلرهــاق. وبالفعــل  تــرك أكثــر الشــباب درا
ـم ســيندمون، ألن معظمهـم ال ميلــك مهنـة يعمــل  الثـراء والغـىن، إىل حيــث السـيارات الفخمــة والغـىن الســريع. غـري أ
م غري  ا، وعملوا أعماًال يف جماالت كثرية ومتعددة، ومع كل ذلك أتوا يف الصيف يركبون سيارة مجيلة ولكن جيو

قبل، فكانوا يصـرفون مـا معهـم مث يعـودوا ليجـددوا الشـوط، ظـانني أن الكنـز ال ينضـب  مليئة كما كان زمالءهم من
والعمل امليسر ال ينتهي. فمنهم من سافروا واجتهدوا ووفروا ثـروة كبـرية وجنـح يف حتقيـق آمالـه وطموحاتـه، فعمـر بيتـاً 

 الــثمن والــديكورات املــأخوذة عــن فخمــاً مــن احلجــر املنحــوت ذي األلــوان العديــدة والطوابــق املرتفعــة والفــرش الغــايل
خمططـــات أجنبيـــة، وكـــان بعضـــهم يرســـل أموالـــه تباعـــاً إىل أهلـــه وذويـــه ليشـــرتوا لـــه العقـــارات والبســـاتني يف الغوطـــة 
ـا وحققـت طموحهـا وكانـت املنافسـة  والفنادق واملزارع، وإىل غري ذلـك مـن األمـالك، هـذه الفئـة اغتنـت وكـربت ثرو

 د، من يشرتي أكثر ومن ميلك أكثر ليتباهى ويتفاخر بأمواله وثروته.على أشدها بني أبناء البل

م وســـافروا إىل اخللـــيج تغـــرهم املظـــاهر  وأمـــا القســـم الثـــاين وأكثـــرهم الطـــالب الـــذين تركـــوا مدارســـهم وجامعـــا
ـــدهم زمال ـــم سيحصـــلون عليـــه. فقـــد تعبـــوا كثـــرياً وتنّعمـــوا، وقّل ؤهـــم اللماعـــة ويشـــدهم املـــال واجلـــاه، الـــذين ظنـــوا أ
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بإسرافهم وتبذيرهم فخسروا أنفسهم وأمواهلم. هذه الفئة عادت بعد عشر سنوات أو أكثر جيمعـون مبلغـا مـن املـال 
ضــئيل حتــت ضــغط أهلهــم وأســرهم، واشــرتى بعضــهم ســيارة عامــة وبــدأ يتعــب ويشــقى ليحصــل علــى لقمــة عيشــه. 

واآلخـرة، ومـنهم مـن بقـي إىل اآلن ينـازع منهم من صرف هذا املبلغ وأصبح عاطًال عن العمل، بـذلك خسـر الـدنيا 
  يف احلياة وتنازعه الغربة.

وهناك مشكلة يف نفس املغرتب، وهي عندما عاد إىل بلده، اعترب العمل يف بلده معيباً، بعد  أن كان يف بـالد 
ة العــيش الكنــوز، فخجــل أن يعمــل، أي أمــام زمالئــه الــذين يتبــاهى أمــامهم بأموالــه وســيارته، ولكــن احلاجــة إىل لقمــ

  )15(جعلته يكابر على نفسه ويعمل جمرباً على العمل، فما أفادته غربة السنني وال أيام السفر.

  الفئات االجتماعية في محافظة درعا -8

  يوسف برمو. الدارس:كتبها 

حمافظـــة درعـــا إحـــدى حمافظـــات القطـــر العـــريب الســـوري الـــيت يغلـــب عليهـــا الطـــابع الزراعـــي قـــدمياً وحـــديثاً، مل 
  ا الزراعة إال يف اآلونة األخرية، وتتواجد فيها الفئات االجتماعية اآلتية:تدخله

  الفالحون:

  وتقسم هذه الفئة إىل ثالثة أقسام:

فالحــــون ميلكــــون األراضــــي الكثــــرية وال يعملــــون فيهــــا بأيــــديهم، وهــــؤالء عــــددهم قليــــل، يســــتغلون اآلخــــرين  -
اية العام صفر اليدين ن   تيجة استغالل اإلقطاعيني هلم.(املرابعني) الذين كانوا يف 

فالحون ميلكون ويعملون بأيديهم وهؤالء يشكلون الغالبية من الفالحني حيث يعملون يف أرضهم مبساعدة  -
م وال يستغلون جهد اآلخرين.  عائال

فالحــون ال ميلكــون األرض، وهــؤالء يســتأجرون قســما مــن أراضــي املالكــني الكبــار أو يعملــون بــاألرض الــيت  -
ا وهاجروا إىل املدينة أو خارج القطر، وتكون إما باألجر النقدي أو على قسم من احملصول.تركها اص  حا

ــم عمومــاً بأشــكاهلم الثالثــة علــى الغالــب عملهــم غــري مــربح، نظــراً العتمــاد القســم األكــرب مــن األراضــي  إال أ
 وك خيضع للضرائب من قبل الدولة.الزراعية على األمطار املومسية، والقسم اآلخر املروي عن طريق مشروع الريم

ّكبـــت عليهـــا وقـــد جلـــأ بعـــض الفالحـــني يف اآلونـــة األخـــرية إىل حفـــر اآلبـــار االرتوازيـــة علـــى نفقـــتهم اخلاصـــة وُر 
حمركــات الــديزل إلرواء أراضــيهم، وقــد أعطــت هــذه التجربــة مثــارا ناجحــة. وقــد لــوحظ يف اآلونــة األخــرية بــني هــؤالء 

                                                                                                                                                                
ا يف قرى القلمون. وقد فّصلنا ذلك يف كتابنا : "دير عطية التاريخ والعمران" )15(   .تتشابه ظواهر اهلجرة إىل بلدان النفط مثيال
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م اهلجــرة مــن الريــف إىل املدينــة ومــن الريــف إىل خــارج القطــر، للعمــل يف الــدول الفالحــني علــى اخــتالف مســتويا
  النفطية ذات األجور املرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بدخوهلم، وبالتايل تبقى األرض دون رعاية.

كمــا أن قســماً آخــر مــن الفالحــني آثــر تــرك األرض، وحتــول إىل عامــل يف معامــل القطــاع العــام للدولــة مفضــال 
 راتب (الدخل الثابت) على إنتاج  األراضي الغري مأمونة العواقب.ال

 العمال:

كانوا هم الغالبية بني العمال يف درعا، إال أن عددهم أخذ بالتناقص التدرجيي نتيجة اهلجـرة   عمال زراعيون: -
 إىل اخلارج والعمل يف دول اخلليج.

ــا، يعملـــون يف األ عمــال مؤقتـــون: هــؤالء - عمــال العرضـــية، وقــد ازداد عـــددهم وبـــان يشـــكلون نســبة البـــأس 
للعيــان، وخاصــة يف مؤسســات الدولــة للخــدمات الــيت غالبــا مــا يكــون عملهــا مــومسي (اإلســكان العســكري، 
شركة جبل قاسيون، شركة الطرق (رودكو)، شركة السدود (سـاريكو). إضـافة إىل األعمـال العرضـية األخـرى 

 الباتون).واليت حتتاج إىل جهد عضلي (أي البناء وصب 

قليلــة إىل حــد مــا إذا مــا قورنــت بالنســب الســابقة، يعملــون يف القطــاع العــام  عمــال دائمــون: وهــؤالء نســبتهم -
الصناعي الذي دخل حديثا إىل احملافظة مثل شركة الكونسروة احلديثة ومعمل أحذية درعا ومعمـل معكرونـة 

يـاً، لـذلك فهـم يف البدايـة كـانوا عالـة علـى هـذا الريموك. وهؤالء دخلوا الصناعة وهم غـري مـؤهلني فنيـاً وإنتاج
القطاع، حيث العامل يتأقلم  مع اجلو الصناعي ولكن على حساب هذه الصناعات، حيث اهلـدر يف املـواد 
األوليــة وختريــب بعــض اآلالت املقصــود وغــري املقصــود، وحيــث اهلــروب مــن العمــل بعــد الــدخول إىل املعمــل 

م أتوا من مصـادر غـري مؤهلـة تارخييـا للعمـل يف الصـناعة،  حىت ولو عن طريق السياج اخلارجي للمعمل، كو
حيث عمله األساسي إما يف التهريب أو احلفر يف باطن الرتبة على اآلثار القدمية، أو يف الرعي والزراعـة. إال 

م أصبحوا اآلن مـؤهلني وقـادرين علـى العطـاء، وأثبتـوا القـدرة علـى العطـاء، وإنتـاجهم مـربح للدو  لـة بـالرغم أ
مــن نقــص يف اخلــدمات االجتماعيــة الــيت تقــدم هلــم (وســائل النقــل، اخلــدمات الصــحية، احلــوافز اإلنتاجيـــة، 

 السكن العمايل).

حيــث يعملــون بالتهريــب مــن احلــدود اجملــاورة، ســواء  عمــال غــري مقيــدين مبهمــة ويعملــون باألعمــال احملظــورة: -
طــــرية علــــى املنتجــــات الوطنيــــة. وآخــــرون يعملــــون يف مــــن األردن أو مــــن لبنــــان، وهــــؤالء يشــــكلون ظــــاهرة خ

التنقيب عن اآلثار القدمية يف بـاطن األرض دون علـم الدولـة، ويبيعـون مـا جيدونـه يف السـوق السـوداء لتجـار 
اآلثار، الذين هم بدورهم يهربون اآلثار إىل لبنان وتركيـا، وهـؤالء يشـكلون ظـاهرة خطـرية جـدا علـى حضـارة 

  وتاريخ األمة.
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اكتشاف البرتول وحدوث النهضة املعمارية يف دول اخلليج العـريب وليبيـا، بـدأت اليـد العاملـة الفنيـة وغـري وبعد 
ـم يعملـون بـأمرهم وحتـت ظـل  الفنية وحىت بعض الفالحني باهلجرة إليها للعمل، حيث األجور املرتفعـة، متناسـني أ

ـا هلـم نتيجــة أنـاس بـداوة متخلفـني عـن احلضــارة وبعيـدين كـل البعـد عــن ظـاهرة ا لتقـدم، لكـنهم ميلكــون النقـود يهبو
م  اجلهود العضلية واجلسمية املرهقة وعلى حساب كرامتهم اليت يسلبها البدو املتحضـر. هـؤالء كـانوا يعـودون وجيـو
متخمــة بــالنقود وبالــدوالرات البدويــة املســتغلني جلهــود أبنــاء البلــدان املتحضــرة والفقــرية، فيشــيدون األبنيــة الفخمــة، 
وبالتــايل يــأتون إىل حيــاة جديــدة مل يكونــوا قــد تعــودوا عليهــا أيــام فقــرهم، وبالتــايل فهــم ملزمــون بالتمشــي مــع الــنمط 
ا البطالـة اجلزئيـة، حيـث يـذهبون  اجلديد حيث هم، تتبدل البىن االجتماعيـة هلـم. كمـا أن هـذه النقـود تـَُعـّود أصـحا

م يسامهون يف غالء أسعار األراضـي الزراعيـة وأراضـي   ويعملون ملدة حمددة مث يعودون ويقعدون بدون عمل، كما أ
ــا وصــلت إىل التغلغــل يف النــواحي االجتماعيــة للحيــاة مثــل  البنــاء ويســامهون يف التضــخم النقــدي يف البلــد. حــىت أ

اهــل غــالء املهــور بالنســبة للعرســان، وأدخلــوا بعــض العــادات يف اخلطوبــة الــيت مل تكــن معروفــة ســابقا والــيت أرهقــت ك
  اآلخرين من غري املهاجرين.

  المثقفون والمستخدمون:

ــا مــن النــاس، إال أنــه يف اآلونــة األخــرية بــدأ يتغــّري ســلوك بعضــهم ويتخــذ طرقــا  هــؤالء يشــكلون فئــة البــأس 
شـــرعية وغـــري شـــرعية وخاصـــة: املعلمـــون واملوظفـــون واملســـتخدمون مـــنهم مـــن أجـــل تـــرك العمـــل الـــوظيفي عـــن طريـــق 

روب للـــذهاب إىل دول اخللـــيج العـــريب للعمـــل هنـــاك للحصـــول علـــى الـــدوالر البـــدوي مـــن جيـــوب االســـتيداع أو اهلـــ
  من أجل حتسني أوضاعهم املعيشية. األميني اخلليجيني، وشتان ما بني املستويني. لكن هؤالء الناس ملزمني

 قرية البلها على اطرف البادية وشظف العيش فيها والهجرة إلى مدينة حمص -9

  خضر سعيد اخلضر  اء الدارس:ُمجري اللق

  ناحية الرقامة شرقي محص. –، ويسكن قرية البلها 1908ابراهيم خضر السعيد من مواليد  :لمتحدثا

دومن والــدومن  320فــدان والفــدان يســاوي  36مســاحتها اإلمجاليــة مــا يعــادل  )16("اجلفتليــك" قريــة البلهــا مــن أرض
 مرت.  1000

شــي يســكن منطقــة الــوعر، وهــي مــن محــص وتغريــب. وكــل منطقــة ذات كــان جــدنا األكــرب، عبــاس الك  قــال: 
حجــارة ســوداء يقــال هلــا وعــر، أي لكثــرة وعــورة الطــرق فيهــا، وكــان إقطــاعيون حيكمــون املنطقــة، فهــرب كثــري مــن 

                                                                                                                                                                
ن ســريد شــرحها بعــد قليــل مــن قبــل املتحــدث علــى لســان جــده. كمــا أننــا أشــرنا يف أحــد املالحــق إىل أرض اجلفتلــك يف جمــرى احلــديث عــ )16(

  أمالك الدولة. 
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الشـــباب لــــيال وكــــان جــــدي معهــــم، وســــكنوا يف قريــــة مشــــال محــــص يقــــال هلــــا الزيبــــق. وكــــان هنــــاك إقطــــاعي يــــدعى 
نسان ميلك قوة رجال وقـوة مـال ولـه نفـوذ يف الدولـة يقـال لـه إقطـاعي أو آغـا أو بيـك. اشـرتى "كاخي"، كان كل إ

ا مع أوالده اخلمسة خضر ابـراهيم. وكـان لعبـاس  -حممـد -صـاحل -يوسـف -جدنا الكبري قطعة أرض وبدأ يعمل 
نطقـة. وإىل اآلن يقـال هلـم أخ أكرب منـه سـكن منطقـة العقـري، مث هربـوا كـذلك إىل منطقـة يـربود، وهنـاك اسـتوطنوا امل

بيـــت الكشـــكية. كـــانوا قـــدمياً ال يســـجلون أبنـــاءهم يف الســـجل املـــدين مـــن أجـــل أن ال يأخـــذوهم إىل العســـكرية أو 
ومل ينفـذ، يهـددهم بالفسـاد علـيهم وعلـى أوالدهـم لتسـجيلهم  السخرة. وكان من أسـاليب اإلقطـاعي، إذا أراد شـيئاً 

   )17(يف دفاتر النفوس.

يب: أخـــذوا والـــدي إىل ســـفر برلـــك وإىل اآلن مل يعـــد. وعنـــدما صـــار ســـفر برلـــك، صـــاروا يلّمـــوا أحـــد األســـال 
  احلبوب واخليول والزمل من القرى ويرسلوها إىل املعركة وإىل السخرة. 

كان رحيان آغا يأيت إىل خمتار القرية (شيخ القرية) ويقول له: نريد أن تلم لنا ما يف القرية مـن خيـول، شـباب، 
مصاري. فـإذا مل ينفـذ خمتـار القريـة، يـأيت بـه إىل منتصـف القريـة وجيمـع القريـة نسـاًء وأطفـاًال ورجـاًال وجيعلـه حبوب، 

يتمرغ على األرض ويصب عليه املاء حىت يصري كلـه وحـل. وال يكتفـي بـذلك، ينتـف مـن شـعر شـواربه شـعرة شـعرة 
  وكذلك يوخبه إىل أن ينفذ.

نـــه جـــاء رئـــيس دولـــة، فيـــأيت إىل املختـــار ويأخـــذ مـــن أتـــاوات وبراطيـــل إذا جـــاء شـــرطي (دركـــي) إىل القريـــة وكأ
  وحبوب ولريات ذهب (عصملي).

  : العمالت املتداولة قدمياً 

  تركي/برغوث -
  جميدي/تشرك/لرية ذهب/قرش  -
  يشلك (حناس) -
  تشرك برغوث (فضة) -
  لرية عصملي (ذهب) أو اجمليدي -

ب علـى أهـل القريـة وكانـت الدولـة تفـرض كـل سـنة أتـاوة كان املختار يوزع حصته املقررة من األتاوة أو الضـرائ
  أو مخس احملصول للدولة وال يهم إذا كانت سنة قحط (حمان) أو سنة خري، املهم أن تأخذ حبوب من املزارع.

                                                                                                                                                                

شرعت الدولة العثمانية يف النصف الثاين من القرن العشرين بفتح دفاتر النفوس لتسـجيل رعاياهـا، وكثـري مـن هـؤالء مل يسـّجل امسـه هربـا  (17) 
ربا من دفع الضريبة أو السوق إىل السخرة وسواها . وغري املسّجل يف دفاتر النفوس بعترب مك      توما من السوق إىل التجنيد أو 
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كــان الســلطان عبــد احلميــد قــد أصــدر قــرار "فرمــان" بــأن مــن يســكن منطقــة اجلفتليــك يُعفــى مــن العســكرية 
ن، ألن املنطقــة كانــت مليئــة بــاألعراب والبــدو وال يقــدر علــيهم أحــد. فســارع الكثــري ويتملــك قطعــة أرض بــدون مثــ

مـــن ظلـــم كـــاخي أفنـــدي، وحفظـــا علـــى أوالده مـــن أن يـــذهبوا إىل  ومـــنهم جـــدنا األكـــرب إىل منطقـــة اجلفتليـــك هربـــاً 
ن منطقــة اجلفتليــك العســكرية أو الســخرة، ورغبــة يف متلــك قطعــة أرض ملــك لــه وألوالده. فاســتوطنوا املنطقــة، رغــم أ

ـــاً  ـــان، واألحيـــان  بـــاردة، واألرض صـــخرية متامـــاً  حـــارة، وشـــتاءً  تشـــبه اجلـــو الصـــحراوي، صـــيفاً  تقريب يف معظـــم األحي
األخرى بيضـاء تسـمى احلـوارة. وبعـد متلكنـا األرض بـدأت الدولـة ترسـل منـدوبني عنهـا إىل القـرى مـن أجـل حتصـيل 

  قيمة األرض. 

  اسمع هذه السالفة:

الطابو إىل القرية وال يعرفه أحد وقـال هلـم: أريـد أن أشـرتي قطعـة ارض مـنكم فكـم يسـاوي الـدومن جاء مأمور 
، مع أنه لو سأل خمتـار أو الفدان، قال له أحدهم: يساوي مائة لرية ذهب، فسجل عنده هذا الكالم واعتربه قانوناً 

  نة ميالدية. القرية لقال له أنه ال يساوي مخسة لريات، وقسطوا علينا املبلغ إىل س

  سالفة أخرى في مناطق مجاورة:

  لرية ذهب. 60أخذوا أكرب قرية يف املنطقة (أبو حكفة) وأوسط قرية "خميلة" وأصغر قرية "بلها" وقدروا سعر الفدان بـ  

كيلـوغرام ويسـتعملون الشـنبل وكـذلك املسـوة وهـي تسـع   300كانوا قدمياً يسـتعملون القنطـار لكيـل احلـب وهـو 
  و أو مثانية عشر كيلو.وعشرين كيل

ايــــة املوســــم، أي عنــــدما ينتهــــون مــــن مل احلــــب، فيبــــدؤون بــــالزرع ويزرعــــون األرض،  كــــان جدايــــة الزراعــــة يف 
ـذه احلــال مــدة ال  فيـذهب الفــالح ومعــه الصـمد إىل األرض، ويكــون البــذار بـزرع احلــب، فيــأيت الفـالح بعــده ويــتم 

الشــتوية مــن املــأكوالت كالربغــل والطحــني والكشــك والشــنكليش  تقــل عــن شــهرين بالفالحــة، وبعــدها جيهــزوا مونــة
  من اإلنتاج احمللي.  والدبس وكلها تقريباً 

مث كــانوا يعيشــون يف بيــوت مــن اللــنب واحلجــارة تعمــر بطريقــة حديثــة حبيــث يكــون اجلــدار مسيــك لســماكة مــرت 
زوت وال غــريه ســوى مــادة جتمــع مــن روث ليمنــع الــربد يف الشــتاء واحلــر يف الصــيف، ألنــه ال يوجــد مــدافئ مــا تقريبــاً 

احليوانـــات يقـــال هلـــا "حلـــة" تســـتعمل للطهـــي والتدفئـــة. وكـــانوا يعملـــون يف زاويـــة مـــن زوايـــا البيـــت مدخنـــة تســـتعمل 
للتدفئــة، وكــان يســقف البيــت باخلشــب والقصــب مث يــرد عليــه الــرتاب، وبعــدها يســيع مبــادة ترابيــة جمبولــة مبــادة التــنب 

. وهذا التسييع يكـرر كـل عـام مـرة يف بدايـة الشـتاء، لبعض ويكون مادة عازلة للماء تقريباً حىت يتماسك مع بعضه ا
مث حتور اجلدران من الداخل مبادة امسها حوارة وهي مادة بيضاء تشبه الكلس ذات رائحة طيبة جتعل الغرفة بيضـاء، 

غال يكـون قـد جـاء موسـم احلصـاد، و إذا رشت باملاء تعطي رائحة عطرة، وعندما ينتهون من هذه العمليات واألش
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يبدأ املوسم من بداية شهر نيسان، ويستمر حوايل ثالثة أشهر أو أربعة، وبعدها يرجـدون الـزرع ويدرسـونه مث  وعادةً 
  يأيت التوزيع.

  ويأيت مندوبان من احلكومة ويأخذان مخس احملصول.

إىل الطـاحون مـن أجـل  صتهم ويرسلون قسماً الذين يدينون بالفائدة يف سنني احملل، ويأخذون ح،  تأيت الديّانة
  الطحني. 

ويــأيت الــدرك الــذين يف املنطقــة ويأخــذون حصــتهم. وملختــار القريــة حصــة. وللمونــة حصــة. مث حيتفظــوا حبصــة 
  للدواب. من احلب غري التنب الذي خيزنونه طعاماً  لبذار األرض. ويف احملصلة ال جيدون شيئاً 

تغل مـن "الفجـر إىل النجـر" ومـن "الطلعـة إىل الغيبـة". وكـان إذا وصـفوا كان فاعـل احلصـاد مبجيـدي وكـان يشـ
عــامال يكــون يفطــر ترويقــة ويتغــدى يتعصــرن علــى حســاب املعــزب أي صــاحب األرض، وإذا فاعــل شــغل امرأتــه ال 

ــم يظلــون بالقريــة مــن أجــل تعبئــة املــاء، ألن القريــة يوجــد  فيهــا تــذهب امرأتــه إىل احلصــاد إال عنــد حلــول الغــداء أل
مـا يكـون للمختـار  جب ماء وعليه سّقا ومعه مجل يسحب عليه املاء وله وقت معني يف رفع املاء مـن اجلـب وغالبـاً 

أو لإلنســان املتنفــذ بالقريــة أو املتعامــل مــع الســلطة مثــل اآلغــوات، وكــانوا يــدفعون لــه مــا تنســيه الضــريبة مقابــل هــذا 
  العمل إما حب أو مال أو أي شيء آخر. 

تــأيت  )18(القريــة ملــدة ســنتني مــن القريــة هربــا مــن دفــع مخــس احملصــول ألنــه عنــدما تــأيت ســنة حمــال رحلــت أهــل
الدولــة فتأخــذ حصــتها، وال يبقــى شــيء عنــد الفــالح. وعنــدما يــأيت وقــت زراعــة األرض يســتلفون مــن عنــد األغنيــاء 

، فــإذا كانــت ســنة خــري، وفــا املوســم واإلقطــاعي إن وجــد، أو املــرايب إىل الســنة القادمــة، وعنــدما تــأيت الســنة القادمــة
  بعضه، وإذا كانت سنة حمان، كانت املصيبة عظيمة وزاد الطني بلة.

بـت خشـب السـطح والقصـب، وهـدوا احليطـان  بتهـا،  وعندما هربوا من القرية هجمت العربان على القرية و
تطاع أن يرجـع ويأخـذ خشـب أو اسـ من أجل أن ال يرجع عليها أحد. والذي أخذ معه من أصـحاب البيـوت شـيئاً 

  بيته يكون أخو أخته.

كانت األعراب تغري على املزروعات وتأكل الزرع، وال يقدر أي مـزارع أن حيكـي معهـم، وكـل سـنة علـى هـذه 
  احلال.

أصــدرت الدولــة فرمــان إذا مل يرجــع أهــايل القريــة إىل قــريتهم ومل يزرعــوا، ستســلم القريــة إىل آخــرين، فرجــع أهــل 
  نهم وإال ستؤخذ منهم األراضي اليت دفعوا مثنها من عرق جبينهم.القرية غصبا ع

                                                                                                                                                                
 .حمان تعين سنة حمل، أي سنة جمدبة قليلة األمطار واحملاصيل حمدودة فيها ) (18
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  أنواع الحصاد:

  مساء. 5صباحا إىل  5من الساعة  حصاد الكايل: -
حـىت السـاعة التاسـعة  ال حيصدون إال إذا كان فيه ندى ومن الساعة الثانية عشر ليال تقريباً  حصاد النداوي: -

  صباحا يف أغلب األحيان.
يســــمى قيــــاس (أي الــــزرع يــــابس ال حيصــــد وإذا ُحصــــد فــــإن الســــبل بتقــــرف، وكــــانوا  عنــــدما ال يوجــــد نــــدى -

  حيصدون جلوسا (جلسة القرفصاء).
  أن يأخذ الرجل خطني جبانب بعضهما. األمان: -
  ثالث خطوط: أي أن يأخذ ثالثة خطوط أي أنه قبضاي وشغيل. -
  .13سنوات حىت  6خطاط: وغالباً ما تكون لألطفال من عمر  -

  احملراث و يتكون من:ة القديمة: الحراث آالت

  العمد: قبضة خشبية تبلغ إىل زنار الرجل من أجل مسكها وقيادة العمد. -
ايــة القبضــة والنــري، يثبــت بربــاط جلــدي مصــنوع مــن جلــد احليــوان  2الوصــل: خشــبة بطــول  - مــرت تصــل بــني 

 ويسمى الشرع.

متســاوية وتكــون خشــبة الوصــل مبنتصــف النــري: خشــبة تصــل بــني الــدابتني علــى الرقبــة حبيــث تكــون املســافة  -
 النري.

ايـة القبضـة  - السكة: وهي من الفوالذ تكون مبثابة مثلث حاد الزاوية من األمام وتركب عليها يف النهاية أي 
 واخلشبة الواصلة بني القبضة والنري. 

 املساس: خشبة بطول املرت لتنظيف السكة من األتربة اليت تعلق عليها من الفالحة. -

 .ويل: يصل إىل الدابتني لتوجيهها ميينا أو يساراً حبل ط -

  آالت وأدوات الرجاد:

كانوا يرجدون على اجلمال (البعران، ج بعري). يكون علـى ظهـر اجلمـل شـبكة وحواجـة وميـدون الشـبكة إىل  -
ويوضع احملصول على الشبكة بشكل كداديس أو أغمار (ج غمر) فوق بعضهم البعض  ويساراً  األرض مييناً 

ا إىل مكان نظيف يسمى بيدر. مينة  ا على البعري ويأخذو   ويسرة، مث يلمون الشبكة وحيزمو
  كان الرجل الذي يأيت مع اجلمل يسمى (الراجود).  -
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العربــاة: عبــارة عــن صــندوق خشــيب مســتطيل الشـــكل ولــه أربــع عجــالت وميــزان خشــيب وعــريش يوضـــع يف  -
الت حماطــة بطــوق مــن احلديــد حلمايــة اخلشــب مــن وســطه جيرهــا حيوانــان بغــال أو أحصــنة أو محــري، والعجــ

  التآكل والتفكك. 
سـم ومهمـة امليـزان شـد العربـة  80امليزان: عبارة عن خشبة طوهلا مرتين يف طرفيها كفتان ومها خشبتان بطـول  -

بواســطة الــدواب حيــث يعلــق بكــل كفــة جنزيــر ومــن الطــرف الثــاين يعلــق هــذان اجلنزيــران يف كدانــة توضــع يف 
  وان.رقبة احلي

  الِدراْس: آالت

احليلني (احليالن): عبارة عن خشـبتني تسـمى سـالالت وبينهمـا حمـورين مـن اخلشـب مركـب عليهـا صـاجات  -
ـــوان وإذا ال يوجـــد تشـــد  هلـــا ضـــروس ومســـننات مســـتديرة مـــن الفـــوالذ لطحـــن احلنطـــة والشـــعري بواســـطة احلي

  بواسطة اإلنسان.
مـرت بعـرض مـرت واحـد تسـحب خلـف احليلـني مباشـرة  2سـم إىل  1.5املرج: عبارة عن خشبة مسطحة بطـول  -

  أو بواسطة حيوان ويف أسفلها فجوات توضع فيها حجارة صغرية من أجل تنعيم العداس.
الشحري: عبارة عن أربع خشبات كل اثنتني موصلتني مع بعضهما وبينهما مسافة ال تقل عن مرتين وتوضـع  -

ارضــة إىل األرض أعــواد حبيــث تشــكل ســاتر مــن علــيهم مــن األعلــى عارضــة تصــل بينهمــا وتصــف علــى الع
  اهلواء حىت ال يصل إىل التنب فيطري.

ايتهــا كــف يشــبه األصــابع مــن احلديــد أو اخلشــب، تســتخدم لتحريــك  - امليــداة: عبــارة عــن خشــبة رفيعــة يف 
 الزرع. 

ن الغربــال: إطــار مســتدير الشــكل ويف وســـطه خيــوط رفيعــة مــن جلــد احليـــوان يســتخدم لتنظيــف احلبــوب مـــ -
 البحص كما يوجد الصانون/املسرد بنفس املواصفات ولكن بفتحات أوسع حسب حجم البحص.

املغمارة: عبارة عن قطعتني من اخلشب موصوالت بشكل زاوية جلدل الزرع وتشكيل غمار جاهزة للتحميل  -
 "رجاد".

  الشبالة: أكرب من املغمارة خمصصة لتحميل غمار الزرع إىل العربة. -

  التي حصلت معي: اسمع هذه السالفة

ســـنوات  10. وكـــان أخــي الكبـــري عمــره كنــا نفلــح أنـــا وأخــي األكـــرب مــين يف األرض ويف منتصـــف الليــل تقريبــاً 
وعمري مثانية سنوات. وعندما كنا نفلح مسعنا صوت عنني مثل عنني اجلمل، فلم نعبأ هلذا الصوت وفّكرنا أن هـذا 

ن السـكة املصـنوعة مـن الفـوالذ تكـون رسـن اجلـّين. وبعـد الصوت صوت جين حسب ما ُحيكـى لنـا مـن العجـائز، وأ
قليـــل عنـــدما ذهـــب أخـــي الكبـــري إىل آخـــر الســـهم خفـــت مـــن هـــذا الصـــوت، فلـــم أجـــد ملجـــأ غـــري شـــوال احلـــب، 
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فدخلت يف شوال احلب من اخلوف فظل الصوت أمسعه! باملناسـبة الضـبع يظـل حواليـك حـىت يعـرف الصـوت، هـل 
أن تطـرده اشـعل النـار أو سـيجارة أو ال حتكـي أبـدا، وعنـدما بـدأ يطلـع الضـوء  هو صوت ذكـر أم أنثـى، وإذا أردت

  انسحب الضبع وحنن نفكره جّين. وبعد ذلك عندما شاهدنا ضبع بالنهار، ومسعنا صوته تذكرنا هذه احلادثة.

  )19(كانت املنطقة مليئة بقطّاع الطرق فمن ميشي ويسافر ليال يكون أخو أخته !

مليئـــة بـــالوحوش وكـــان يوجـــد مغـــر (ج مغـــارة) أو مضـــبعة يلجـــأ إليهـــا الوحـــوش. كـــانوا كانـــت املنطقـــة أيضـــا 
  يسافرون ليال ويكون سفرهم مجاعي أي كل مخس زمل أو ست زمل يسافرون مع بعضهم البعض. 

كـم فهـذا حتمـا   50أو  40علـى األقـدام مـن القريـة إىل املدينـة، وعنـدما تكـون املسـافة حـوايل  كان السفر مشـياً 
  ، وإذا مل يوجد أحد يسافر معه فيضطر إىل السفر لوحده.ر ليالً سيساف

  اسمع هذه السالفة:

مل أجـد رفيقـا إىل  عند الظهر جهزت يل والديت أربع علب لنب ألخذهم إىل املدينة، وعند الساعة التاسعة ليالً 
 )20(هنــاك أمــامي خربتــان وكــان علــى األقــدام. بــدأ الســفر لــيالً  محــص فاضــطررت إىل الســفر وحــدي إىل املدينــة مشــياً 

ــــا  ويوجــــد فيهــــا ثعالــــب وضــــباع. فتوكلــــت علــــى اهللا ومشــــيت. فلمــــا اقرتبــــت مــــن اخلربــــة األوىل َجِفلَــــْت احلمــــارة أل
شــاهدت ضــباع وثعالــب، احلمــار جيفــل مــن الوحــوش، فخافــت الوحــوش ومشــت باجتــاه اخلربــة، ومل أخــف ألين يف 

قليـل مـن احلشـيش لتأكـل احلمـارة، فسـمعت صـوت ضـبع فخفـت  مرحلة الَوْلَدنة، فدخلت إىل باب اخلربـة ومجعـت
وتابعت سريي! غرّبت باجتاه اخلربة الثانية فشاهدت زدل ضبع وكان قليب مقطوع مـن اخلربـة األوىل، فـال أدري مـاذا 
أفعــل، فلــم أجــد غــري احلجــارة، وصــرت أضــع يف خرجــي احلجــارة، والــزدل يســري معــي ولكــن علــى مســافة مــين. ويف 

اء بدأ النهار يطلع فاختفى الضبع، ومل أصل إىل املدينة إال وشعر رأسي بدأ بالوقوف دلـيال علـى اخلـوف. هذه األثن
والســـري يف الليـــل ضـــروري فيجـــب أن يكـــون بـــائع اللـــنب أو احلليـــب عنـــد شـــروق الشـــمس يف املدينـــة حيـــث تتواجـــد 

 تبيع شيئاً، فهذا الـذي جيـرب اإلنسـان التجارة يف هذا الوقت، وإال سرتجع إىل حيث أتيت ومعك اللنب واحلليب وال
  على السفر ليًال. 

ـــم يف الربيـــع إىل منطقـــة الـــوعر حيـــث ينبـــت أكـــان هنـــاك عمليـــة تربيـــع،  ي أن إنســـان عنـــده طـــرش يـــذهب 
حشــيش الربيــع وهــو علــف جيــد لألغنــام، ويــرتكهم عنــد مجاعــة لــرعيهم مقابــل أجــرة معينــة، مــدة شــهر أو شــهرين 

 حسب وجود املرعى. 

                                                                                                                                                                
: "أخـو مشّـة". ا ديـر عطيـة كـان يُطلـق علـى الشـجاعتعين هنا شجاعا كأخته. ويف األرياف كثريا ما يتفاخرون بشجاعة األخـت. ويف بلـدتن )19(

ا ا وجرأ   .ومشّة اسم امرأة كانت مشهورة بقو
دمت بفعل الطبيعة. واجلمع أخربة وِخرب . فردها خربةم )20(   .واخلِرب عكس العمار وهي مكان فيه أحجار كثرية أصلها جدران من احلجر 
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  التعليم عند اخلطيب أي الشيخ، يعلمهم أصول القراءة وحتفيظ القرآن الكرمي مقابل معيشته.  كان

يف أثنـــاء حكـــم الـــرئيس مجـــال عبـــد الناصـــر جـــاءت ســـنني قحـــط، فأخـــذ النـــاس يف القريـــة بالـــذهاب إىل لبنـــان 
. فشـعر الفــالح بــالفرق للعمـل هنــاك، وإىل املدينـة ويشــتغلون عتالـة بالكريــك وحفــر بالقظمـة وخــدم بـالبيوت للنســاء

بــني الفالحــة والعمــل يف املدينــة. وخــالل الــذهاب إىل بــريوت يرجــع اإلنســان ومعــه مبلــغ قليــل. فشــعر بــالفرق وبــدأ 
أكثــر الشــباب و اخلتياريــة بالــذهاب إىل املدينــة ويف املدينــة كــانوا يســتأجرون غرفــا ويــأيت بــأكثر عــدد مــن أهلــه حبيــث 

  يشرتون أراضي زراعية يعمرون فيها غرفة...غرفة إىل أن بدأوا يتناسون القرية. يعمل وشعروا بالفرق كذلك وبدأوا

خذ مثال أوالدي: االبن األوسط تطوع بالشرطة و ذهب إىل الرقة. االبن األصـغر توظـف يف املدينـة و سـكن 
  اب والغنم.ى التجارة، جتارة الدو فيها. االبن األكرب ظل يف القرية ولكنه ال يعتمد على الزراعة وإمنا عل

  عامل في شركة الكهرباء ولقطات من أوضاع حماة - 10

  امساعيل الّشعار. ُمجري اللقاء الدارس:

  .1986-4-17محاة. وتاريخ اللقاء يف  1923ياسني قنطقجي من مواليد   المتحدث:

  يم".اجلد: جزمايت "صانع أحذية" وتويف صانع أحذية. وعندما سأله الدارس عن عمره أجاب: "سبحان العل

  عدد أوالده:

  ابراهيم، جزمايت وتوَيف جزمايت. -
   )21(عبد اهللا، يف بادئ األمر جزمايت، ومن مث صار جّبان عند العرب. -
سـنة. يف بـادئ األمـر عمـل مثـل  96، تـوَيف وعمـره 1872حممد خري قنطقجـي ( وهـو والـد املتحـدث ) تولـد  -

مــل بــاجلنب "جّبــان". شــكل "نقابــة عمــال اجلــنب" ابــراهيم وعبــداهللا "جزمــايت"، وبعــدها ُمتَـَعــّيش، ومــن مثّ ع
  وكان رئيسا هلا، واستلم رئيس احتاد عمال محاة "املهين" ملدة تسع سنوات. 1942حبماة 

 أوالد أب املتحدث ياسني: 

  حممد سعيد، جّبان مث حّالق. -
  إبراهيم، جّبان مث جنار موبيليا ومل يزل. -

                                                                                                                                                                
  .املقصود بالعرب البدو من رعاة األغنام أو اجلمال )21(
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للتمـوين، وبعـدها رئـيس مكتـب  بـاملعرة، مث ُعـّني مـديراً  )22(ئرمبدرسـة العشـا عبد اجلبار، سياسـي، بـدأ معلمـاً  -
لفـــرع محـــاة،  لطرطـــوس، مث أمينـــاً  إلدلـــب، مث مـــدير عـــام الســـكك احلديديـــة، مث حمافظـــاً  احلبـــوب، مث حمافظـــاً 

  نائب وزير اإلدارة احمللية. وحالياً 
  ياسني قنطقجي (وهو املتحدث). -

ا منذ الطفولة و   )23(حىت هذا التاريخ؟س: ما هي احلرف اليت عملت 

 )24(سنوات، كنت دبّاح سلور". 10ج: "أول عمل قمت به كنت طفال وعمري 

 س: أين؟

  ج: "بالغاب".

 س: عند مني؟

 ج: "عند الكول".

 س: مني الكول؟ شو يعين؟

 ج: امللتزم.

 س: ما فهمت!؟

نوا مـــــن مجيـــــع ماليـــــني ل.س وكـــــا 3ج: يعـــــين الضـــــّمني للغـــــاب بكاملـــــه، وهـــــي شـــــركة بـــــذاك الوقـــــت ضـــــمنوا بــــــ 
 احملافظات".

 س: وبعدها؟

كمعلــم ملــدة ســنة. وبعــدها عملــت جّبــان مــع أخــويت   ، مثّ فتحــت دكانــاً 1944باألحذيــة عــام  ج: "َعِملــُت أجــرياً 
 بالربيع والشتاء وبالصيف أعمل باألحذية".

 س: ماذا كان أْجُرك عندما كنت أجري أحذية؟

 ربح والرأمسال، كنت أصرف".ج: "فرنكني باليوم، ووقت كنت معلم ال أعرف امل

                                                                                                                                                                
تم بتعليم أبناء البدو من العشائر )22(      .مدارس من أواخر العهد العثماين 
  .دثحستمارة، ودّون أجوبة املتسئلة االأدم الدارس هنا استخ )23( 
  .ور هو السمك املعروف يف مستنقع الغاب وكانت الدولة منذ أيام العثمانيني تطرحه تلزميا يف املزادالسلّ  )24( 
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  س: ماذا كان أجرك عندما عملت جّبان؟

دخلـت  1946ج: "وال أي شيء ببالش. كنت باكل وبشرب من (أو على حساب) إخويت. و بشهر سـتة عـام 
 شركة الكهرباء".

  س: مىت دخلت الكهرباء إىل محاة؟

. قامـت مبشـروع انتهـى عـام % 60نسـيني ومـن الفر  % 40كانت شركة فرنسية مسامهة مـن األهـايل   1936ج: "عام 
 سنوات". 3حلمص و محاة. ودخلت عامل واستمريت عامل  1939

  س: ماذا كان أجرك؟

أعـوام.  6ل.س ملـدة  120. وبعدها استلمت رئيس ورشة وكـان أجـري 97.50ورقات وربع. بالشهر  3ج: "باليوم 
ل.س، وبعـدها رئـيس أعمـال وكـان  180جـري " وأchef control"وبعـدها رئـيس ورشـات باللغـة الفرنسـية يعـين 

  ل.س". 350أجري 

  س: ماذا كان أجر الفاعل احلر؟

فرنكــات. وحنــن كنــا حمســودين ألنــه كنــا مــوظفني، وبعــدها اســتلمت مســاعد فــين، واســتلمت رئــيس  3ج: "أجــره 
  حمطة معمل حديد محاة ومعمل امسنت ومل أزل".

  س: كيف كانت العالقة بني العمال ورب العمل؟

وهـو محصـي سـاكن حبمـاة، عنـده بنـت امسهـا  )25(: "زفت. مرة ذهبت لدار املعلـم عبـد الكـايف املبـيض متفرسـنج
رجــاء. قلــت هلــا: يــا رجــاء ارضــي علينــا وقــويل لوالــدك بركــي يعطينــا شــي فرنــك زيــادة بــاليوم. ثــاين يــوم كــان 

  ".ل.س 90ق.س، أي ربع لرية، وصار أجرنا الشهري  25غضبان وخصم علينا كل يوم 

  س: ملاذا؟

  عمال فقط". 5ج: "فقط ألين طالبت بزيادة أجر يل ولرفاقي، وكنا 

  س: ما هو عدد عمال املؤسسة كلها حبماة وقتذاك ؟

  مبعلمها وحماسبها واجلايب واملؤشر والكّشيف. وأضيف إىل ذلك يا ابين بأن العالقة كانت صعبة". 17ج: "كنا 

  س: األسباب ؟
                                                                                                                                                                

  األصح متفرنس، أي حيمل الثقافة الفرنسي، أو سائرا يف ركاب احلكام الفرنسيني. )25(
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إذا رجــل العامــل انقطعــت (أصــيبت) كــان يقطــع عنــه أجــرة كــل يــوم عطلــة ذلــك ج: "ممنــوع شــرب الســيكارة. 
، كنــا نشــحط العــدة بعربــة حديــد )26(ســاعة، وكــان الشــغل رص، جــد 12العامــل، وكــان عــدد ســاعات العمــل 

  ولساعات طويلة تبلغ ما بني محاة والرسنت".

  س: كنتم رضني؟

  طردنا".ج: "آه، كنا ال نقدر حنكي ألنه احملرتم عبد الكايف بي

  س: كيف كانت العالقة بني العمال أنفسهم؟

ج: "أحســن مــن اآلن بكتــري، كنــا حنــب بعضــنا، يّلــي يتجــوز نتــربع لــه، ويلــي يضــيع راتبــه نلملــم لــه غــريه، ويلــي 
  يذهب عسكري نلم له إعانة". 

  س: مىت تأممت الشركة ؟

. هنــا رجعــت 1951سســة عــام ج: "كانــت شــركة واحــدة حلمــص ومحــاة، أممتهــا بلديــة محــص ومحــاة وأصــبحت مؤ 
شـــهر والـــراتبني الزيـــادة اللـــي كنـــا نقبضـــهم قبـــل التـــأميم نســـخوهم علينـــا، ألننـــا كنـــا  12راتـــب ملـــدة  12األجـــرة 
ســبع رواتـب، يعــين كــل  12شــهر مــن األول للسـادس ســبع رواتـب ومــن الســادس للــ  12راتــب عـن  14نقـبض 

اخل...  1948و 1947و 1946وم. هذا الكـالم مـن الــ ي 15مخسة أشهر والسادس راتبني. وقبلها كان أجرنا كل 
ـــدما اســـتلم حـــافظ األســـد اشـــتكينا لـــه وأصـــدر فرمـــان  1953وبعـــام  أصـــبحنا نقـــبض كـــل شـــهر بشـــهره. وعن

وأعطونـــا فيـــه مـــردود فعلـــي عـــن املـــدة الســـابقة تعـــويض، وقســـموا راتـــيب الزيـــادة الســـابقات علـــى الســـنة كلهـــا 
  وحصلنا على حقنا الذي ضاع".

  اولتم يف البداية تشكيل نقابة؟س: هل ح

ج: "حاولنا مرة. قلت لوالدي حممد خري، وكان رئيس احتـاد، بـدنا نشـكل نقابـة لعمـال الكهربـاء حبمـاة وخـالل 
  ساعة".  24

  س: الوقت قصري!؟

ج: "إذا علم عبد الكايف بيطردنا. مجعت اهلويات، ومتت املوافقة  مـن احتـاد عمـال دمشـق علـى تشـكيل النقابـة 
(طــه بــايل) رئيســا للنقابــة، وأنــا عضــو فيهــا. واســتلم بعــد طــه (حمــي الــدين النجــار) ملــدة ســنتني وبعــده  وكــان

سنوات. لكـن أمـني السـر وعـدنان احلبـال تقـاتلوا مـع املسـؤولني بالشـركة حلـل النقابـة  3(حممد البخاري) ملدة 

                                                                                                                                                                
  .دون توقف أو اسرتاحة تالحقالشغل رْص من مرصوص أي م )26(



 

 

46 
 

أو  3صـري حمـذور، بـدي أقتـل لكن أنا دريت، محلت َدِرْب طريقي وذهبت إىل املخفر وقلـت للشـرطة: بـده ي
م!". 4   ومّو

   س: الشرطي سأله: ملاذا؟

ج: "قــال لــه: ألننــا عملنــا نقابــة وبــدهم حيلوهــا". قــال يل (الضــمري يعــود إىل الــدارس): "مــا طلعــت مــن املخفــر 
حــىت أخــْذُت الشــرطة معــي. أجــربوا املشــرفني واملســؤولني عــن الكهربــاء للرجــوع إىل محــص ومنعــوهم مــن حــل 

  ة وما حدا يسرتجي أي شخص حيلها". النقاب

  س: أمتىن أن تكلمين حلظات عن والدك حممد خري طاملا كان رئيس احتاد. وماذا تتذكر؟

ج: "كان مير بسوق الطويل ويشرتي كيلو خبز. كان اخلبـز أرغفتـه بتــنباع بالعـدد. كـل مخسـة أرغفـة كيلـو، يـزين 
نا يسكره، ويقول: حرام الشعب بـده يعـيش. وكـان مينـع أرغفة و نصف، خيالف املخبز وأحيا 5الكيلو يطلع 

ـــه كـــان رئيســـهم، مـــن اخلـــروج للربيـــة لصـــنع اجلـــنب حـــىت الشـــعب يشـــبع (القشـــطة واللـــنب  ـــة، باعتبـــار أن اجلّبان
ــم بيحكــوا باســم النقابــة وهــم مــن الكهربــاء. طلبنــا مــن  واحلليــب). ومــرة بيــوم مــن األيــام ســرحوا عــاملني أل

ا والــدي حممــد خــري عجــز، ذهــب للمحــافظ وقــال لــه: هــذه الــدفاتر وهــذه املفــاتيح، االحتــاد يــرّجعهم وعنــدم
وغداً يف إضراب حبماة لست مسؤوًال عنـه. سـأله احملـافظ ملـاذا؟ أجابـه: سـّرحوا عـاملني مـن عمـال الكهربـاء. 

ومعـك  )27(ةعندها اتصل احملافظ  بعبد الكايف مبيض رئـيس األعمـال وقـال لـه: بَـّدْك ترّجـع العـاملني بالصـرماي
  ساعتني وإالّ بلقي عليك القبض وحبطك بالسجن، وفعال عبد الكايف رّجعهم".

 س: بعد والدك حممد خري، من استلم االحتاد؟

ألــف. وبعـــده حممـــد مـــراد آغـــا  25الـــف لــرية. وبعـــده أمـــني كـــردوس، واخـــتلس  40ج: "صــالح زنـــزول، واخـــتلس 
   )28(الف لرية". 35واختلس 

ــا عــن العمــل عــام س: كنــتم تتعطلــوا عــن الع مــل طاملــا العالقــة صــعبة بيــنكم وبــني صــاحب العمــل؟ "مــرة أوقفون
. قالوا شغل ما عّنا، برتيدوا تاخدوا تعويض عن كل سنة راتب شهر وبتتسرحوا؟ طبعاً رفضـنا وقسـمونا 1948

 يوم". 15يوم ونعطل  15جمموعتني نشتغل 

  شركة؟س: كم هو عدد البيوت املنارة بالكهرباء عندما تأسست ال
                                                                                                                                                                

نّعــْل , و الصــرماية  )27(
ُ
هــي احلــذاء. وكثــرياً مــا اســتخدمت النســاء الصــرماية اثنــاء شــجارهّن. وتعــين هنــا: رغمــاً عنــك، وإال اســتخدمت اخلــْف امل

  معك القوة، وأضعفها ضربك بالصرماية.
ـا هـذه االختالسـات مـن رؤسـاء نقابـولكننا منيل إىل تصديقها مع األخـذ بعـني االعتبـار أّن املبـالغ مبـا )28( ات عمـال محـاة، ال نعلـم مـدى لغ 

  ؟ واألمر حباجة إىل دراسة ال منلكها.صحتها
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وعـدد البيـوت املنـارة   )30(ألصحاب الطواحني واحلـدادين وطـورجني واحـد، )trevaze )29ساعة  14ج: "كان حبماة 
  فرعيات". 2رئيسي و  1خزانات،  3و عداد  1100) فولت 110(بالعدادات العادية 

 س: حالياً، كم هو عدد عمال املؤسسة حبماة وعدد البيوت املنارة واخلزانات؟

ا، بتـذكر وأقـول لـك  280عامل وموظف، ويوجد عندنا  2800ج: " خزان وعدد البيوت املنارة كتري كتري، ونسيا
  بعد ما أحصيها". 

 س: تعلمت باملدرسة ؟

  ج: ال.

 س: السبب ؟

  ج: "ألن أذين كان فيها آ آه".

 س: شو؟

وكــان املعلــم طّمــاع، ج: "يــا ابــين يــا أبــو نــايف، شــو مــا عــم تفهــم علّــي؟ كانــت عــم جتــري (كلمــة غــري مقــرؤة)، 
. أوالد األغنيـاء ياخـذوا لـه تـني radif colongi ؟ووالدي كان فراري مهزوم من العسـكرية، كـان رديـف كـولنجي

  عنب بطه بيض، أما أنا ماذا آخد له؟ والدي مهزوم، وباحلال ال يوجد شي، طردين".

 س: كيف كان املهر مثلما تذكر؟

آالف لــرية، ومثلهــا أخــدنا أختهــا بـــألف لــرية، وقبلهــا كــان النقــد  3 ج: "أنــا تزوجــت أغلــى واحــد بــني أخــويت بـــ
ق.تركــي، وكـان كلــه مــن ألبسـة وفــرش وزينـة، وكــان مــن أصـله املــؤخر ومبثابــة  500بـالقرش الرتكــي، وأغلـى نقــد 

  مؤخر". 1000مقدم و 2000املهر  3000الثلث بالنسبة للمقدم يعين إذا كان 

 ارس؟س: أوالد من كانوا يتعلموا باملد

  ج: "أوالد البيك واإلقطاعيني".

 س: من هم كانوا حبماة؟

                                                                                                                                                                
  .( من وضع ح ح ) .( Three-phase electric power)يقصد عداد التيار الكهربائي ثالثي الطور  )29(
  .ح ح )( من وضع  .خراطة احلديدأي مهنة  tournageطورجني: من الفرنسية  )30(
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ج: أوالد فريـــــد بـــــك، أوالد جنيـــــب آغـــــا، وأوالد الـــــربازي، والعلـــــواين، وأوالدهـــــم يطلعـــــوا بشـــــهادات ويدرســـــوهم  
باخلــارج. كــان املكــّنس بالشــوارع مــا بيطلــع عنــده دكتــور واآلذن مــا بيطلــع عنــده مهنــدس، وكــان الشــّعار مــا 

ا. واحلمــد اهللا اآلن اهللا فرجهـا علــى اجلميـع يــا ابــين  بيطلـع ابنــه معلـم، كــان اإلقطـاعيون آكلــني البيضــة وقشـر
  امساعيل".

 س: مىت تزّفت أول طريق حبماة؟

ســــنوات وكــــان الطريــــق اجلديــــد فقــــط للبلديــــة وكانــــت الطرقــــات آنــــذاك بــــالط أزرق حجــــر  7ج: "كــــان عمــــري 
  عدة شوارع وكل ماهلا تطورت". نشطت حركة الزفت وزفّتوا 1947مرصوف. وعام 

 س: ماء الشرب، هل كانت متوفرة ؟

ألغــوا الســواقي ومــددوا ميــاه الفيجــة، وكانــت إجبــاري، وخصوصــاً   1948ج: كنــا نشــرب مــن العاصــي، لكــن بعــام 
 .كانوا ما يطّوبوا األرض (البيت) حىت يشرتي صاحب األرض فيجة من البلدية"

  لنزهة بمدينة حمصموضوع اجتماعي اقتصادي عن حي ا - 11

  ناصر علي حممد من سكان مدينة محص، حي النزهة. تقديم الدارس:

  "الشركة العامة ملشاريع املياه حبمص".

   )31(.1988 –2 –18ُكتب بتاريخ 

هذا احلي هو من األحياء الشعبية احلديثة يف مدينة محص. فمنذ حوايل أربعني عـام بـدأ العمـار يف هـذا احلـي، 
مار فيه هم الفالحون املهاجرون من الريف إىل املدينـة، فهـو كـان عبـارة عـن أرض زراعيـة. فـالفالح والذين بدأوا الع

  عندما يصل إىل املدينة ال يستطيع أن يسكن يف وسط املدينة أو أحياء املدينة األصلية لعدة أسباب:

ـــ م فالحـــون، والفـــالح يف الســـبب األول: أهـــل املدينـــة األصـــليون ال يريـــدون أن ُيَســـّكنوا الفالحـــني معهـــم أل
  نظرهم إنسان أقل منهم، فهم يعتارون من الفالح، والفالح عاىن كثرياً من أبناء املدينة يف ذلك احلني. 

                                                                                                                                                                
ــا  2011تركنــا العنــوان كمــا كتبــه الــدارس. وبقيــت لغتــه كمــا هــي. وهــذا املوضــوع هــام ملــن يــدرس األحــداث اجلاريــة منــذ آذار  )31( وتتبــع خلفيا

مــن درعــا مطالبــة باحلريــة والكرامــة، وســرعان مــا  2011االجتماعيــة. والتحركــات الشــعبية، الــيت يســميها بعضــهم " ثــورة " انــدلعت يف آذار 
ت معظم احناء البالد. هذه التحركات الشـعبية هلـا خلفيـات طبقيـة ُغّيبـت وحـّل حملهـا صـراع مـذهيب مـع انـزالق التحركـات حنـو العسـكرة عمّ 

  واصطراع "الدوالر النفطي اخلليجي اإليراين" على األرض السورية.
حلمصـــية الســـنية. وحنـــن نأســـف الضـــطرارنا إىل هـــذا وحـــيُّ النزهـــة مـــن األحيـــاء العلويـــة يف محـــص الـــيت دخـــل أهلـــه يف مواجهـــات مـــع األحيـــاء ا

 التوضيح األعرج، الذي أصبح يف هذه السنني العجاف هو املهيمن.
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فعلى سبيل املثال روى يل أحدهم هذه القصة القصرية اليت حصلت معه بالذات فقـال يل: " ي أحـد األيـام، 
أشـــرتي بعـــض احلاجـــات للمنـــزل، وكنـــت أرتـــدي لباســـنا ، كنـــت ذاهـــب إىل الســـوق لكـــي 1928وبالضـــبط يف ســـنة 

املعروف، عكال وحطة وشروال، وأنا ماشي بالسوق وإذا بشـاب مـن وراء ظهـري يشـد عـن رأسـي احلطـة والعكـال، 
  والتجار يضحكون على هذا املشهد، وأنا ال أستطيع أن أفعل شيئا إطالقاً خوفاً من أن ُأضَرب. 

املدينــة، يســكن يف أطــراف املدينــة مــع بقيــة الفالحــني الــذين ســبقوه. وكــان  لــذلك كــان الفــالح عنــدما يــأيت إىل
حــي النزهــة يف أطــراف املدينــة. وبــدأ الفــالح املهــاجر مــن الريــف عنــدما يصــل إىل محــص يتجــه مباشــرة ليســأل عــن 
دأ مسكن لإلجيار يف هذا احلي. وعرف هـذا احلـي آنـذاك حبـي الفالحـني، هـذا اللقـب أطلقـه أهـل مدينـة محـص. وبـ

  احلي ميتلئ بالسكان املهاجرين حىت أصبح حياً كبرياً ومزدمحاً بالسكان.

وهنــا نعــود إىل الفــالح الــذي تــرك قريتــه وأرضــه وعائلتــه وجــاء إىل املدينــة مــن الظلــم واجلــوع، فظلــم اإلقطــاعي 
مــن ظلــم الــذي كــان يســتغله وحيرمــه مــن أبســط حقوقــه، جــاء إىل املدينــة علــى أمــل أن جيــد لقمــة العــيش ويــتخلص 

  اإلقطاعي واجلوع والقحط الذي عاىن منه كثرياً.

ولكــن الفالحــني صــدموا عنــدما وصــلوا إىل املدينــة، فهــي مزدمحــة بالســكان ومليئــة باإلقطــاعيني! فالقريــة يوجــد 
فيها إقطاعي واحد، بينما املدينة فيها عدد كبري مـن اإلقطـاعيني. ومدينـة محـص يف ذلـك احلـني كانـت ملـك لـبعض 

املعروفة مثل عائلة األتاسي، السباعي، الرفاعي، مردم بك اخل... وراح  الفالح يعاين من مشكلة السكن  العائالت
يف البداية ومشكلة العمل، فالفالح ماذا بإمكانه أن يعمـل، فهـو يفهـم يف األرض ولكنـه ال يفهـم يف املعامـل. فبـدأ 

ركات واملعامل من خالل أصدقائه. كل هـذه يعمل عامل حفريات عادي، مث عامل مهين، والبعض منهم دخل الش
األمور اصطدم فيها الفالح القادم من القرية يف البداية. ومن مث بدأ يعاين مـن مشـكلة أخـرى غـري السـكن والعمـل، 
بــدأ يعـــاين مشـــكلة احليـــاة مـــع جريانـــه داخـــل احلـــي الـــذي يســـكنه، فهـــم كلهـــم فالحـــون ولكـــنهم خمتلفـــون بالعـــادات 

  والتقاليد.

ــــه عاداتــــه وتقاليــــده والفــــالح الغــــريب كــــذلك، وكــــذلك فالحــــو الشــــمال واجلنــــوب. وهــــذه فــــالفالح ا لشــــرقي ل
االختالفات أثرت يف البداية بشكل كبري وملحوظ، وكـان أكثـر املعـانني مـن هـذه العـادات والتقاليـد هـم األبنـاء مـن 

رقي ال ميكــن أن يعطــي بنتــه ذكــور وإنــاث، فمــثال ابــن الفــالح الشــرقي ال يأخــذ بنــت الفــالح الغــريب، والفــالح الشــ
البــن الفــالح الغــريب، والفــالح الشــرقي متعصــب لشــرقيته بشــكل كبــري، والفــالح الغــريب ال يعطــي بنتــه إىل الشــرقيني 
ـــا مثــل اخلادمـــة اخل... وهــذه اخلالفـــات جعلــت األبنـــاء يعيشـــون  ـــم صــعبني ال حيرتمـــون املــرأة، وهـــم يعتربو حبجــة أ

ي واحد ضمن مدينة ولـيس قريـة. وهنـا بـدأت املشـكلة تكـرب بيـنهم وحصـل شـبه مشكلة كبرية، فهم يسكنون يف ح
  انقسام يف احلي، فالشرقيون بدأوا يتجمعون يف مكان معني من احلي والغربيون يف مكان آخر من احلي.
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م، ووعــي األبنــاء، والغربــة، وعــدة  ولكــن معاملــة أهــل املدينــة للفــالح الشــرقي والغــريب بشــكل ســيء، ومعانــا
مـل أخــرى، جعلــتهم ينسـون األمــور الــيت اختلفــوا عليهـا، ويتجمعــون ويســاعدون بعضـهم الــبعض، وهكــذا بــدأت عوا

املعاملــة اإلجيابيــة فيمــا بيــنهم. واســتمرت هجــرة الفالحــني مــن قــراهم إىل املدينــة وإىل هــذا احلــي بالــذات، إال أنــه يف 
بــالقوات املســلحة، وشــيئاً فشــيئاً بــدأ هــذا احلــي  الفــرتة األخــرية بــدأت هجــرة شــباب الفالحــني إىل املدينــة وتطــوعهم

ميتلئ بالفالحني العسكر املتطوعني يف اجليش من ضباط وصف ضباط وأفراد، حىت متيز هذا احلي مبيزة خاصة، أال 
وهي أن سكانه أكثرهم "عسكر". فالفالحون املهاجرون من زمن بعيد يعملـون عمـال فنيـني وعـاديني يف الشـركات 

  امة وقليل منهم يف القطاعات اخلاصة واملهن احلرة.والقطاعات الع

أما أبناء هؤالء الفالحني فأكثرهم عسكر، والباقي منهم تعلموا وتعينوا يف اجلهات العامـة واخلاصـة. وبـدأ هـذا 
احلي باالزدهار والنمو بعد السبعينات حىت أصبح يف الوقـت احلاضـر أمجـل األحيـاء الشـعبية املتقدمـة مبدينـة محـص، 

ملــيء باألطبـاء واملهندســني واجلــامعيني والفكـر العلمــي اهلــادف. ومتيـز هــذا احلـي بتطــور املــرأة، فـاملرأة فيــه تعمــل  فهـو
وتــتعلم وتقــف إىل جانــب الرجــل بكــل مــا تســتطيع، بينمــا يف األحيــاء األخــرى املــرأة غــري متعلمــة وغــري متحــررة وال 

  ميكن ان تتعلم أكثر من االبتدائية.

هنــاك يف الوقـــت احلاضــر مشــكلة يعـــاين منهــا أبنـــاء هــذا احلــي الشـــعيب، أال وهــي الغـــالء  ويبقــى أن نــذكر بـــأن
م أصـحاب دخـل حمـدود، وهـذا الـدخل أقـل مـن  الفاحش. فهم أكثرهم يتقاضون رواتبهم من الدولة، وهذا يعين أ

أقــل كلفــة وأوفــر مــن  حـاجتهم، لــذلك فهــم يعــانون مــن هــذه املشــكلة، وبــدأوا يفكـرون بــالعودة إىل القريــة ألن القريــة
املدينة، ويستطيع اإلنسان أن يعمل يف اجلهة العامة وأن يعمل يف أرضه يف آن واحد، وهذا جيعله حيسن مـن وضـعه 

  االجتماعي.

ا تعــود إىل الفــالح والدولــة، فــاألرض الــيت  مهلهــا الفــالح  أوالعــودة إىل القريــة فكــرة إجيابيــة مائــة باملائــة ألن فائــد
طويلة سوف تعود لتعطي مـن جديـد، وهـذه الفكـرة الصـحيحة اإلجيابيـة لقـت كـل تأييـد مـن كـل كل هذه السنني ال

  الشباب املتعلمني الذين يقدرون عطاء األرض للمواطن والوطن، ولقد بدأ عدد البأس به بتنفيذ فكرة العودة.

ورية للحيـاة. فمــثًال وهنـا أعـود لكـي أذكــر بـأن هـذا احلـي الشــعيب الضـخم حباجـة إىل بعـض املرافــق العامـة الضـر 
أي (مخس مائة ألف) نسمة، يعين نصف مليون، وال يوجـد فيـه حديقـة  500.000حي كبري يبلغ عدد سكانه حوايل 

لألطفـال أو ملعــب يلعــب بــه الطفــل بــدًال مــن الشـارع، أو جممعــات حكوميــة، أو صــاالت بيــع مــثًال، أو مؤسســات 
حاجــات املــواطن بشــكل كامــل  االعتبــار لكــي يزدهــر ويلــيباســتهالكية. هــذا األمــر ضــروري وجيــب أن يؤخــذ بعــني 

  ومريح.
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  الميدان بين الماضي والحاضر - 12

، وهـــو عامـــل يف املؤسســـة العامـــة 1959مـــن مواليـــد امليـــدان (حتـــت هـــذا العنـــوان كتـــب الـــدارس صـــالح الـــدين نونـــايت 
مــا مسعــه يف مضــافة الشــيخ حممــد  )موظــف متقاعــد 1926االســتهالكية / اإلدارة العامــة / حماســبة. والــده مــن مواليــد 

  ننقله كما كتبه:، األمشر

م  يعترب حي امليدان مبدينة دمشق من أقدم أحياء العاصمة، ويعتز سكانه األصليون الذين ولدوا ونشأوا به بـأ
ميادنــة. اعتــزازهم هــذا ينبــع مــن عقيــدة ترســخت بنفوســهم وتوارثوهــا بــالفطرة عــن آبــائهم وأجــدادهم، وســبب هــذا 

ـــز  م الراســـخة بـــأن ألهـــايل حـــي امليـــدان "اجملاهـــد" دور كبـــري وشـــأن عظـــيم حبصـــول ســـوريا علـــى االعت از هـــو عقيـــد
اســتقالهلا عنــدما كانــت تــرزح حتــت وطــأة الفرنســيني. فهــم الثــوار، وهــم مــن ســاعد الثــوار وقــدم هلــم الســالح واملــال، 

  ومنهم خرج اجملاهد الشيخ حممد األمشر.

 بــالعمر أو اجللــوس باملضــافة ومســاعي لقصــص املاضــي الغــابر، خرجــت مــن خــالل جلســايت مــع أنــاس متقــدمني
ــذا املوضــوع الــذي اعتمــدت فيــه علــى هــذه األحاديــث العامــة والــيت ليســت حمصــورة بشــخص معــني. يعتــرب حــي 
امليـــدان مـــن الناحيـــة اجلغرافيـــة مــــن أقـــرب األحيـــاء إىل حـــوران، وكـــان هلــــذا التقـــارب دوراً اقتصـــادياً كبـــرياً، فتطــــورت 
عالقــات العمــل والعالقــات اإلنتاجيــة بــني أهــايل حــوران الفقــراء (الفالحــني) وبــني بعــض زعمــاء احلــي (اإلقطــاعيني) 

  الذين ميلكون ثروة جيدة. 

حوران، كما هو معروف، تعترب مصدر ملادة احلبوب يف أيام املوسـم اجليـد. لـذا نـرى حـي امليـدان هـو املسـتثمر 
 واملوزع هلذه املادة. 

ألحاديث املتوارثة عن اآلبـاء واألجـداد، أنـه أيـام االحـتالل الفرنسـي وقبلـه كانـت بعـض العـائالت ومن خالل ا
الغنيـــة صــــاحبة النفــــوذ بامليـــدان متلــــك أراضــــي شاســــعة املســـاحة يف حــــوران. هــــذه الفئـــة اإلقطاعيــــة تقطــــن باملدينــــة، 

م. وكانــت فئــة ثانيــة ال متلــك وتســتخدم الفالحــني لزراعــة هــذه األراضــي مقابــل جــزء مــن احملصــول يســد رمــق عيشــه
األراضي ولكنها متلك املال والثروة، وكانت هذه الفئة الربجوازية تعتمد على املالكني  الصغار، الذين ميلكون أراض 
صــغرية، ولكــنهم ال ميلكــون املــال، ويــتم االتفــاق بيــنهم علــى أن يكــون الربجــوازي امليــداين هــو املمــول للزراعــة، وأمــا 

الفقري املالك لألرض هو العامل مقابل أن يتم بيع احملصـول للربجـوازي امليـداين، بعـد أن يسـد املبلـغ الفالح احلوراين 
الذي اقرتضه من الربجوازي. إن كان املوسم خرياً ووفـرياً، اشـرتى الربجـوازي امليـداين (املمـول) احملصـول كلـه وبالسـعر 

ــم مل يتعــاملوا بالربــا والفائــدة الــذي حيــدده هــو، ألن أهــايل امليــدان يعتــربون أنفســهم مــن أصــح اب التقــى والــورع وإ
ا للمـزارعني. لكـن بطريقـة حتديـد سـعر احملصـول بالسـعر الـذي يريدونـه حيصـلون علـى أربـاح  على املبالغ اليت يقرضـو
 خياليـــة. وإذا كـــان املوســـم ســـيئاً وال يســـتطيع الفـــالح احلـــوراين الوفـــاء بالـــدين، فإنـــه يعمـــد إىل تكـــرار عمليـــة الـــدين

واالقرتاض مرة ثانية وثالثة، إىل أن تثقل كاهله الديون، فما يصبح باليـد حيلـة الوفـاء حتـت ضـغط مطالبـة الربجـوازي 
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ـا. فينتقـل بـدوره إىل فـالح (مسـخر)  امليداين املمول إال بسداد الديون. عند ذلك يضـطر لبيعـة األرض الـيت يعمـل 
يـداين وينضـم لفئـة اإلقطـاعيني. فتـزداد التنـاحرات واملضـاربات وتتعـدد سيئ فَقَد أرضه، وبالتايل يزداد نفـوذ املمـول امل

 أساليب النفوذ واهليمنة.  

  باآليت:  -وتقريباً يناهز السبعني من عمره-حتدث أحد اجلالسني باملضافة 

) رجل يدعى اآلغا سكر (متويف)، ويعترب هذا اآلغا من أكرب اإلقطاعيني واألغنيـاء آنـذاك (يف عهـد الفرنسـيني
بامليدان، وله رجاله اخلاصة به. ذات يوم عقد العزم على شراء مساحة من األراضي يف حوران فرفض الفـالح بيعهـا 
ـا، ريثمـا جيـين احملصـول ويردهـا لـه  له، وتعامل الفالح مع تاجر آخـر واسـتقرض منـه اللـريات الذهبيـة بغيـة اإلعاشـة 

الـــذي أقرضـــه املـــال، فمـــا كـــان منـــه إال أن اتفـــق مـــع الفالحـــني ويبيعـــه احملصـــول. فـــانزعج اآلغـــا مـــن الفـــالح والتـــاجر 
اجملــاورين هلــذا الفــالح علــى تــدمري ذلــك الفــالح بشــىت الوســائل، مثــل حــرق احملصــول وقطــع امليــاه والســرقة والنهــب 
اخل... ومل يكــن يكتفــي بــذلك وانتظــر حلــول املوســم وشــراء احملصــول، واتفــق أيضــا مــع كبــار اإلقطــاعيني مــن أمثالــه 

ضــع ســعر رخــيص جــداً هلــذا احملصــول حبيــث ال يســتطيع الفــالح الوفــاء بالــدين، ممــا اضــطره بالنهايــة إىل أن عــرض لو 
أرضــه علــى التــاجر الــذي أقرضــه املــال لبيعهــا. إال أن اآلغــا ســكر مل يطيــب لــه هــذا األمــر، فــدفع لــه ســعراً أعلــى ممــا 

  دفعه التاجر وحصل على األرض.

اإلقطاعيــة، إال أن أهــايل امليــدان كــانوا ينظــرون إىل اآلغــا نظــرة ثوريــة، فهــو  ورغــم كــل هــذه األمــور والعالقــات
حيارب الفرنسيني ويعاديهم. فكلمته باحلي آنذاك ال تصبح اثنتان، حىت أنه هو الذي كـان يعـني املختـار أو ينحيـه، 

ويقدم هلم املساعدة بغـرض حلكم عالقته املتينة مع احلكومة. كما أنه كان يعمد إىل إطعام بعض اجلماعات الفقرية 
شرائهم. كما أنه كان يستحوذ على أنصـاره مـن خـالل الـدين باعتبـار أهـايل امليـدان متعصـبون جـدا، مـع العلـم بأنـه 
حــني خلوتــه مــع أعوانــه ال ميتنعــون عــن ممارســة احملرمــات وقضــاء الشــهوات، إىل أن فضــح أمــره الشــيخ حممــد األمشــر، 

الفوقـــاين بزعامـــة األمشـــر وامليـــدان التحتـــاين بزعامـــة اآلغـــا ســـكر. فـــاألمشر حيـــارب فخلقـــت النزعـــة بـــني أهـــايل امليـــدان 
الفرنسيني، واآلغا كذلك، وإمنا بشكل آخر، حماربة خارجية إذاعية ظاهريـة، وإمنـا كانـت تربطـه معهـم عالقـات الـود 

  والسيطرة والنفوذ. هذا من ناحية عالقات اإلنتاج.

بني أهايل حي امليـدان وطيـدة بسـيطة، فحسـب أقـوال املسـنني بـالعمر، ال أما من ناحية العالقات االجتماعية 
ميكـــن إلنســـان غـــري قـــاطن بـــاحلي أن يـــرتدد علـــى هـــذا احلـــي بغـــري غـــرض. كـــان أهـــايل امليـــدان متكـــاتفني متعاضـــدين 

وجـة للبيـت متآخني إىل أبعد احلدود. فاملضافات كانت قائمة والسـهرات والزيـارات، إمنـا علـى الطريقـة امليدانيـة. فالز 
مىت تزوجت، ال جيوز أن خترج منه إال إىل الباب الصغري، فكانوا يقولون (من الباب للباب) أي مـن بـاب الـدار إىل 
الباب الصغري أي املقـربة. كمـا كـان أيـام زمـان عالئـم اإلقـدام رمبـا اخلـوف، فكـان عنـدما ميـر زعـيم احلـي أو اآلغـا ال 

لسري إال أن ينقطع عن األنظار. ولعبت اآلغوات دوراً كبـرياً باالنتخابـات ميكن إلنسان أن يظل جالسا أو يسبقه با
فال جيوز إلنسان أن يصبح عضواً يف الربملان أو له سلطة بالدولة إال بعد حصوله على موافقة اآلغـا. وكـل  ،الربملانية
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آلغــا هلـذا الـزواج، وكانــت ذلـك بثمنـه، إمـا زواج أو مــال أو مـا شـابه ذلـك. حــىت الـزواج كـان يــتم عـن طريـق مباركـة ا
  مباركته وموافقته مطلوبة قبل أهل الفتاة. 

لقد لعب الدين دوراً كبرياً يف احلياة االجتماعية ألهل امليدان، فبلغـت درجـة متسـكهم بالـدين إىل درجـة أنـه ال 
يطلـق عليـه (خــد جيـرؤ أي إنسـان مـن غـري أهـايل امليــدان أن يـزوج (كلمـة غـري مقـروءة) الشـباب امليادنــة فكـان املثـل 

منهم وال تعطيهم) ألنه مل تكن أي فتاة من غري امليدان أن تتأقلم معهـم بينمـا يرغبـون بتـزويج ( كلمـة غـري مقـروءة) 
امليـــدان ويرضـــون مصـــاهرته ويقـــال عـــنهم أصـــحاب اجلـــود والكـــرم أصـــحاب الـــدين والشـــرف. الشـــاب امليـــداين يتبـــاه 

يخ حسن، األب الروحـي ألهـايل امليـدان آنـذاك. إن مظـاهر التمسـك ويفتخر بأنه من أهايل امليدان ومن مجاعة الش
بالــدين ظــاهرة الوضــوح عنــد أهــل امليــدان آنــذاك. فمــا أمجــل يــوم عــودة أحــد النــاس مــن احلــج، فتقــام األفــراح والليــايل 

احلارة منها حلـارة السامرة واألناشيد. يوم العيد تقام الوالئم وتنحر اخلراف وتتم الزيارات اخلاصة بالعيد، ولكل أبناء 
أخـرى إىل أن تشـمل كافــة احلـي، فاآلغـا والــزعيم باملقدمـة وخلفـه كافــة رجالـه يـزورون احلــارة الثانيـة ويسـتقبلهم اآلغــا 
والزعيم اآلخر وهكذا. كما أن مظهر النساء امليـدانيات يـوحي بـذلك التعصـب الـديين، فيقولـون "امليـداين، التحتـاين 

  ذلك أن اللباس الداخلي يبلغ من الطول أكثر من املالية األم. أطول من الفوقاين" ويقصدون ب

كــل مــا ســبق يعــود ألكثــر مــن مائــة عــام إىل الــوراء. أمــا اآلن تغــري الواقــع وذهبــت اآلغــوات والزعامــات وتبعثــر 
أهــايل احلــي يف كــل املدينــة، وانطلــق أهــايل احلــي إىل احليــاة. ورمبــا أكثــر مــن الــالزم، وســبب ذلــك الكبــت والضــغط 
الذي كان ميارس على النساء أعطى اآلن مفعوله العكسي، فـالكثريات مـن نسـاء امليـدان حتـررن مـن سـلوكهن الـذي  
كان مفروضاً عليهن واجنرفن وراء التيارات احلاليـة، ومـنهن مـن بقيـت علـى حاهلـا وسـارت خطـوات بطيئـة جـداً حنـو 

  احلياة احلالية. 

ال عــن آبائهــا وأجــدادها أنشــأوا العمــارات احلديثــة بــدًال مــن كمــا جنــد بعــض اجلماعــات الناشــئة الــيت ورثــت املــ
  دورهم السابقة (العربية)، وحافظوا على حق اجلار، ومنهم من فرقتهم شوارع التنظيم واالستمالك احلكومي.

جند املوضوع السابق ال ميت بأي صلة للحركة العمالية والنقابية يف امليدان، وإمنـا هـو ظـاهرة اجتماعيـة وإن    
  ن فيه بعض النواحي لعالقات الفالحني باإلقطاع آنذاك.كا

متــت موافقــة الــدكتور عبــد اهللا حنــا علــى كتابــة هــذا املوضــوع الــذي اســتوفيته نتيجــة عــدة زيــارات ملضــافة األمشــر 
بامليـــدان. وإن كنـــت ال أكتـــب أثنـــاء جلوســـي يف املضـــافة ألنـــين لـــو كتبـــت أمـــام املتحـــدثني، ملـــا خرجـــت ســـاملاً مـــن 

لف حساب. كنت أعمد إىل حفظ ذلك وتدوينه بالدار. إن مجيع من تكلموا يقال هلم أفيحسبون لذلك  املضافة،
أبــو مهنــد وأبــو صــطيف، حجــي، خــايل، معلمــي، ال أعــرف ســوى أمســائهم هــذه. كــانوا يتكلمــون حبمــاس شــديد، 

م من امليدان التحتاين والفوقاين ومل خيتلفوا!   والظاهر أ
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أود أن أكتـــب موضـــوعاً عـــن الـــدباغات وهـــذه املهنـــة مـــع العلـــم أنـــين كنـــت أعمـــل  إىل الرفيـــق الـــدكتور: كنـــت
حماسب لدى أحد الورشات اخلاصة. وعندما طلبت منـه املعلومـات الـواردة بالنشـرة فمـا كـان منـه إال أن طـردين مـن 

   )32(لرية شهرياً فمن يعوض يل ذلك يا دكتور؟ 300العمل واستغىن عن عملي، فحرمت من 

  بي هاني في ميناء الالذقيةسيرة أ - 13

  صالح حسن أمهان من الالذقية يكتب ما مجعه عن سرية أبو هاين، اآليت: الدارس:

  أبو هاين:

. وتــويف يف الســتينات أو يف أواخــر اخلمســينات. يف بدايــة 1880امســه: مصــطفى قدســي. مــن مواليــد الالذقيــة حــوايل 
الشـراعية بصـفة حبـار. ومـع مـرور الـزمن اشـرتى مركبـاً شـراعياً  حياته كان هو رجًال بسيطاً، يسافر على ظهر املراكب

وبدأ يصارع أمواج البحر وخماطره. يف ذلـك الوقـت كـان مرفـأ الالذقيـة عبـارة عـن خلـيج ترسـو بـه املراكـب الشـراعية. 
ت الكبـرية مراكـب. وكـان أبـو هـاين يـَُعـدُّ مـن الشخصـيا 4-3وبعد احلرب العاملية الثانية أصبح أبو هاين ميلـك حـوايل 

املعــدودة يف الالذقيــة، وُحيســب لــه ألــف حســاب، ولــه اهليبــة والكلمــة املســموعة مــن قبــل اآلخــرين، وكــذلك لــه نفــوذ 
  وسلطة كبريين.

ا من اخلـارج، كـان يـتّم تفريغهـا علـى "فاليـك  صـغرية ال تتجـاوز محولتهـا نصـف طـن، هـذا   املراكب اليت أتى 
عمل خطرت له فكرة إنشاء "مواعني" كبرية، وهذه املواعني كانت ُتصـنع مـن كان يف البداية. ومن خالل ممارسته لل

اخلشـــب، ولـــذلك مسيـــت بـــاملواعني اخلشـــبية. وحســـب مـــا رواه بعـــض العمـــال الـــذين عملـــوا عنـــده، بـــأن محولـــة هـــذه 
  طن. 40طناً، ومنهم قال حبدود  10–5املواعني يف بداية األمر كانت حوايل 

وهم يعلمون مبقدرته وهـذا مـا شـجعه علـى البـدء يف صـناعة املـواعني. لـذلك  وهناك أشخاص شاركوا أبو هاين
أتى ببعض املعلمني املشهورين مبد السفن وصناعة املواعني من جزيـرة إرواد، وأقـدم علـى جلـب اخلشـب مـن غابـات 

  الالذقية، ومن هؤالء املعلمني ملد السفن (صناعة السفن) هم حسن شاخ ومن بيت البعلوان.

وهـذه .  "لنشـات" 10ماعونـة، وكـذلك لديـه حبـدود  40تجربة النجاح الكامل، وأصبح عنده حوايل وحققت ال
اللنشات عمُلها سحب وقطر املواعني احململة بالبضائع إليصاهلا إىل الرصيف حيث يـتّم تفريغهـا. هـذه التجربـة الـيت 

عقل. ومن خالل األرباح واألموال اليت جينيها بدأ راودته وقام بتنفيذها أدّرت عليه األرباح اهلائلة واليت ال يتصورها ال
ذا العمل الذي يقوم به علـى أكتـاف العمـال الـذين يعملـون لديـه. وأصـبح مـن أصـحاب األمـوال الكبـرية  بالتوسع 
وأصــبح ال يعــرف إال باســم أبــو هــاين لكثــرة شــهرته ومســي املرفــأ بامســه. وكــان املرفــأ عبــارة عــن خلــيج صــغري (البحــرية) 

                                                                                                                                                                
  بعد مرور هذا الزمن الطويل ال يسعين إال القول: "العوض على اهللا".  (32)
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بحــارة األجانــب عنــدما يــأتون فيقولــون هــم علــى ظهــر الســفينة: حنــن نريــد (بــور هــاين)، أي يريــدون مرفــأ أبــو ألن ال
  هاين مبعىن آخر أي ال يريدون تفريغ الباخرة إال عن طريق أبو هاين. 

كانـت اللـرية السـورية يف ذلـك الوقـت هلـا قيمـة. كـان العامـل يشـرب فنجـان   )33(وحسب املتحدثني مـن العمـال،
هوة بقرش، أما اآلن فنجان القهوة أربع لريات. وأضاف العامل بأن قدمياً كـان يعـيش حيـاة جيـدة ألن كـل شـيء الق

  متوفر ورخيص أما اآلن كل شيء غايل.

عامــل آخــر قــال بــأن أبــو هــاين كــان يســتغّل العمــال بطريقــة وخطــة ذكيــة، ألنــه ُحيّصــل مــن وراء العامــل مئــات 
 استغالل الطبقة العاملة. اآلالف من اللريات وهذا يدل على

وقـــال عامـــل آخـــر: عنـــدما يقـــول ريـــس املاعونـــة (غّيمـــت يـــا شـــباب) يقصـــد أن أبـــو هـــاين قـــد حضـــر. ويكـــون 
بالنسبة جلميع العمال الشيء املرعب، وهنا جند العمال يعملـون بأقصـى مـا عنـدهم مـن قـوة حـىت يرضـى الـريس أبـو 

  هاين، ألنه إذا غضب يكون قسم ظهر العمال.

أيضــاً عنــدما يــأيت العامــل متــأخراً، فيقــول ألحــد العمــال أو لــريس املاعونــة: خــذ منــه الفــانوس  وأرجعــه وكــذلك 
  (ألن العمال يأتون مبكرين قبل طلوع الفجر وحيملون بأيديهم الفانوس).

فقـراء وقال عامل بأن العمال ميدحونه (ظاهرياً) أما داخلياً فكانوا يذمونه. وقيل أيضـاً بـأن أبـو هـاين يسـاعد ال
ي عامــل حــىت ولــو أمــن الناحيــة املاديــة ويريــد أن يعمــل أي عمــل خــريي لوجــه اهللا. وقيــل أيضــا بأنــه ال ُيضــّيع حــق 

  اشتغل عنده نصف يوم.

روى عامل قدمي وهو من مواليد الثالثينات وأصله من جزيرة إرواد ولكنه مقيم مبدينـة الالذقيـة مـن تـاريخ وعيـه 
ره حبدود مخسة عشـر عامـاً. قـال بـأن بعـض املـواعني الـيت ميتلكهـا أبـو هـاين هـي آخـر للدنيا، اشتغل باملرفأ وكان عم

طـن أمسهـا  100مواعني صنعها أبو هاين، وأطلـق عليهـا أمسـاء بسـبب سـعتها للبضـاعة، فـذكر مـثال: ماعونـة محولتهـا 
ابـو هـاين ال تقـل محولتهـا عـن طـن امسهـا (أبـو اجلـاموس). أمـا بقيـة املـواعني الـيت حبـوزة  80(البور). وماعونة محولتهـا 

طــن. وهنــا جنــد عمــل البحــار خيتلــف حســب نوعيــة العمــل، أي كــل نــوع عمــل يعمــل بــه عامــل يطلــق  20 –طــن  15
  عليه اسم معني ومن هنا جند صفات أو تدرج للعمال واملعلمني، وهي على الشكل اآليت:

تنضـيد، أي عمـال الشـحن والتفريـغ ين يعملون على ظهر البواخر يسمون بعمـال الالذبشكل عام، العمال:  -
  على البواخر (الصادر والوارد).

رئيس الباخرة: وهو املسـؤول األول عـن سـري العمـل علـى ظهـر البـاخرة ويتلقـى التعليمـات الـواردة مـن قبطـان  -
  السفينة وينفذها.

                                                                                                                                                                
  مع الدارس النقايب جامع املعلومات. )33(
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ال ضـمن عامل (كومنضة): وهو املسؤول الثـاين عـن العنـرب املشـرف عليـه وهـو الـذي يعطـي التعليمـات للعمـ -
العنــرب وللعمــال ضــمن املاعونــة، وكــذلك يعطــي اإلشــارات لعامــل الــونش (الرافعــة) بــالرفع أو النــزول للبضــاعة 
اليت حيملها الونش. أما اإلشارات اليت يعطيها للونيش هي برية (ارفع) ماتيه (انزل)، ستوب (وقـوف)، وارده 

  (انتباه).
البـاخرة (الرافعـات) ويتلقـى اإلشـارات مـن الكومنضـة  عامل الونش (الونيش): وهو عامل يعمـل علـى أونـاش -

  حسب التأشريات اليت يتلقاها عن طريق اصبع اليد أو بكامل اليد. 
عمال عنابر الباخرة: إذا كانت البضاعة واردة فيعملون على (تصبينها) أو تستيفها حسـب نوعيـة البضـاعة.  -

بــون مــن ريــس البــاخرة بــأن يعطــيهم شــباك منــه تكــون عبــارة عــن صــناديق شــاي أو كرتــون صــغري، لــذلك يطل
لوضـــع البضـــاعة ضـــمن هـــذه الشـــباك، وتســـمى هـــذه "الشـــكة"، وإذا كانـــت البضـــاعة إمـــا صـــناديق كبـــرية أو 

أمتـار، ولكـن إذا كانــت  6-5 شـواالت يطلبـون مـن ريــس البـاخرة بإحضـار صــبابني (حبـال) وطـول احلبـل مــن
  ني احلديدية (أسالك حديدية أو فوالذية). البضاعة معدنية أو من نوع الصفائح يطلبون الصباب

عمـــال التجـــرين (عمـــال املـــواعني): وهـــم املســـؤولني عـــن تســـتيف البضـــاعة ضـــمن ماعونـــة باحلـــالتني (الصـــادر  -
والـــوارد). يف حالـــة البضـــاعة الـــواردة فتســـتف باملاعونـــة عنـــدما تكـــون جبانـــب البـــاخرة، أمـــا يف حالـــة البضـــاعة 

  نكون جبانب الرصيف.الصادرة فتستف باملاعونة عندما 
عمـــال األرصـــفة: وهـــم عمـــال الشـــحن والتفريـــغ للمـــواعني. وكانـــت تفـــرغ املاعونـــة علـــى األيـــدي واألكتـــاف،  -

  وتوضع البضاعة بـ(الطنابر)، ومن مث تتحول إىل مستودعات، وكذلك العكس.
ــ - ابر وبــنفس عمــال املســتودعات (العتالــة): وهــم مســؤولون عــن تســتيف البضــاعة يف املســتودع أي تفريــغ الطن

  الوقت حتميل الطنابر (العكس بالعكس).

ومن خالل تدرج العمال حسب نوع العمل جند الصعوبة يف العمـل، وخاصـة عمـال الطنـابر وعمـال املـواعني، 
م معرضني لإلصـابات يف أي وقـت، وتكـون اإلصـابة بنتيجـة خطـأ يف الشـكة أو التصـبني فيحـدث إمـا بانقطـاع  أل

فتنزل البضاعة فوق العنرب على العمال. وإذا كانت البضاعة فوق املاعونـة فتنـزل فـوق عمـال  احلبل أو بانتزاع الشكة
ــذه احلــوادث، فيعطــي  املاعونــة. وتكــون اإلصــابة إمــا الكســر أو العجــز الــدائم أو املــوت. وعنــدما يســمع أبــو هــاين 

 أهل املصاب مساعدات مادية.

ف تكــون أقــل خطــورة، ألن حتميــل املاعونــة وهــي جبانــب أمــا صــعوبات العمــل عنــد تفريــغ املاعونــة علــى الرصــي
البــاخرة تســتغرق وقتــاً طــويًال يــوم أو أكثــر، ولكــن تفريغهــا علــى الرصــيف تكــون لســاعات معــدودة بســبب كثــرة اليــد 

 العاملة والعتالة.
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عامل اللنش: وهو مسؤول عن قطر وسحب املاعونة حسب االجتاه إما للتصدير (من الرصيف إىل الباخرة)  -
 و االسترياد (من الباخرة إىل الرصيف).أ

ويف اخلمســينات ُوجــد يف مدينــة الالذقيــة بقــرب املرفــأ أشــخاص يتعــاملون مــع البــواخر األجنبيــة ويطلــق علــيهم 
وكالء البواخر، أي املسؤولون باملسؤولية التامة بتموين الباخرة من املواد واحلاجيات االستهالكية، وكـذلك مسـؤولني 

ر يف كال احلالتني (الشـحن والتفريـغ). وكـذلك هـم وسـطاء مـا بـني الشـركة الـيت ترسـل هـذه البـواخر عن تأخري البواخ
وشــركة املرفــأ، الــيت كانــت بــإدارة املهنــدس نــور الــدين كحالــة، فتحاســب شــركة املرفــأ الــوكالء ومــن مث يــأيت أبــو هــاين 

وحيملـه علـى ظهـره ومـن مث حياسـب وحياسب الشـركة. وحسـب أقـوال بعـض العمـال بأنـه كـان يضـع أموالـه يف شـوال 
 العمال.

أما عالقته مع السلطة فكانت جيدة وحيسب له ألف حساب، عندما يقول كلمة جيب أن تنفذ وخاصـة أيـام 
  االنتخابات ألن عندما جتري االنتخابات فيقوم أبو هاين بدعم املرشحني التابعني له وبنفس الوقت هو أيضا تابعا هلم.

ملرشحون: أسعد هارون، وفايز الياس، وندمي شـومان، وهـم يشـكلون احلـزب الـوطين، كـان مثًال، عندما يكون ا
يــدعمهم اإلقطــاعي عبــد القــادر شــريتح وهــو زعــيم البلــد. وكــذلك يــدعمهم أبــو هــاين ألنــه ميــدهم باملــال يف ظــرف 

جــراء هــذا العمــل ومــن  )34(االنتخابــات، أي يشــرتي األصــوات هلــم، لــذلك قيــل هــذا املثــل (هــات اهلويــة وخــذ امليــة).
الذي يقوم به أبو هاين ألن لـه هـدف، هـو أنـه يريـد أن يكـون األول واألخـري وال يريـد أي شـخص آخـر أن ينافسـه 
يف املرفأ، كذلك فهؤالء املرشـحون يدعمونـه كـي يضـمن املرفـأ، أي مبعـىن أن كـل واحـد لـه مصـلحة مـع اآلخـر، ألنـه  

مـني روحيـة، وحممـد شـواف، وهـم يشـكلون قائمـة حـزب الشـعب. كانت هناك قائمة ثانية: د. وهيـب غـامن، و د. أ
وكــان يــدعمهم الشــيخ يوســف ياســني، وهــو وزيــر يف الســعودية ولــه أخ امســه احلــاج قاســم ياســني، وعــن طريــق حــاج 

 )35(قاسم يتم الدعم.

أتــت الشــركة اليوغوســالفية إلنشــاء املرفــأ، لــذلك وضــع خالــد العظــم حجــر األســاس والتزمــت  1951ويف عــام 
لشـــركة بإنشـــاء املرفـــأ. كـــان مـــدير املرفـــأ يف ذلـــك احلـــني املهنـــدس نـــور الـــدين كحالـــة، ومســـي لـــه رصـــيف باملرفـــأ وهـــو ا

"رصــيف كحالــة". وبعــد فــرتة مــن الــزمن أصــبح بــني أبــو هــاين ونــور الــدين كحالــة خالفــات، ونتيجــة هــذه اخلالفــات 
                                                                                                                                                                

هاين كانوا يدفعون أثناء املعركة االنتخابية جمللس النواب (الربملان) لكـل شـخص لـه حـق حسب اإلشاعات املنتشرة آنذاك، فإن مجاعة أبو  )34(
سـورية االنتخاب مئة لرية سورية ويعطيهم هويته كضمانة بأنه سينتحب القائمة املدعومة من أبو هاين. وأرى أن املبلغ مبالغ فيه ألن اللـرية ال

 .آنذاك هلا قيمة شرائية كبرية
ياســني: أصــله مــن جبلــة، وكــان لــه نفــوذ يف القصــر امللكــي الســعودي. واملتــداول بــني األلســن أّن يوســف ياســني كــان يأخــذ الشــيخ يوســف  )35(

انية الصبايا إىل السعودية مقابل مبلغ من املال ألهل الفتاة! واحلاج قاسم ياسني كان مالكاً إقطاعياً يف ريف  جبلة. وقد أجريت دراسة ميد
ا يف كتــاب الفالحــني الــذي أبادتــه الســلطة بعــد مــع عــدد مــن الف 1984عــام  الحــني العــاملني كمــرابعني يف أرض احلــاج قاســم ياســني ونشــر

  نشره. 
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. وبعــد التــأميم، ال يعــرف إذا أعطتــه 1954أ عــام أخــذ نــور الــدين يســعى إىل تــأميم املرفــأ، ونفــذت عمليــة تــأميم املرفــ
الدولة قيمة املواعني واللنشات أو ما ميلكه أو مل تعطيه شيئاً، وهذا األمر ال أحد يعرف عنـه شـيئاً. وبقـي أبـو هـاين 

  حييا حياته بشكل عادي، ويقال أنه مات حسرة على األمالك اليت ذهبت منه. 

ي تشــكل فــرق عماليــة، وهــي تتــألف مــن ســبع أقــة جديــدة، احلصــص، وبــدأت حيــاة العمــال بعــد التــأميم بطري
  فرق، وهي أيضاً مقسومة إىل قسمني: 

  فرق مسؤولة عن الشحن والتفريغ للبواخر وهي: الفرقة األوىل والثانية والثالثة. -1
  فرق مسؤولة عن جترين املواعني وهي: الفرقة اخلامسة والسادسة والسابعة. -2

ة عــن شــحن وتفريــغ البــواخر. أمــا الفــرق الثالثــة فهــي مســؤولة عــن جتــرين املــواعني أي أن الفــرق األربعــة مســؤول
 1967عـام  12(أي تعبئتها وتفريغها) . هذه الطريقة (احلصص أو احلصة) دامت حىت صدور املرسوم التشـريعي رقـم 

 على اإلنتاج.وحتولوا العمال من احلصة إىل الراتب الشهري. وكانت أجور العمال (عمال احلصة) كل أسبوع و 

أمــا حــديثاً فيــتم متويــل املرفــأ عــن طريــق الدولــة. ويف ظــل احلركــة التصــحيحية قامــت مديريــة املرفــأ بفكــرة توســيع 
  املرفأ، والتزمت بإنشاء مشروع شركة توسيع املرفأ.

  مواعين أبو هاني وميناء الالذقية - 14

عنــوان "حملــة عــن مينــاء الالذقيــة". والثانيــة  أمــني خشــوف، كتــب دراســتني (امسامهــا ورقتــني)، األوىل حتــتالــدارس: 
  حتت عنوان "لقاء مع عامل يف ميناء الالذقية".

 جاء في الورقة األولى:

  من هو أبو هاين؟ 

. ولـد مـن عائلـة تعمـل يف جمـال البحـر. وكـان والـده ميلـك 1876من مواليد الالذقيـة  إنه مصطفى حسن قدسي
ىل الـدول اجملـاورة . كـان املرفـأ يومـذاك يوجـد فيـه رصـيفان فقـط: رصـيف مراكب شراعية وينقل على متنها البضـائع إ

مشــايل ورصــيف جنــويب. وكانــت ملكيــة املرفــأ تعــود لعــدة عــائالت وكــان التنــافس ســائداً فيمــا بينهــا، حيــث الرشــاوى 
ت الـيت وتضارب املصاحل هي اليت كانـت سـائدة فيمـا بيـنهم. وعمـد أبـو هـاين إىل القضـاء علـى منافسـيه مـن العـائال

تعمــل يف املرفــأ أمثــال بيــت القــالب وأقــرب النــاس إليــه، وحــاول خلــق الشــقاق فيمــا بيــنهم ومضــاربتهم مــع بعضــهم 
البعض يف سـبيل مصـاحله، ويف سـبيل الوصـول إىل زعامـة املرفـأ. وهكـذا اشـرتى مـنهم (املاعونـة تلـو األخـرى) إضـافة 

ذ ه الوسيلة استطاع أبو هـاين أن ُيكـّدس فائضـاً كبـرياً مـن رأس إىل اللنشات، حىت أصبح املالك الوحيد يف املرفأ. و
  املال.
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يف ســاحات الالذقيــة وأصــبح  )36(وحــول االنتخابــات يف بدايــة اخلمســينات قــام أبــو هــاين بوضــع "بــاالت املــال"
والقصـد يشرتي أصوات املوطنني، كل اسم مبئة لرية سورية، حىت أصبح مثـاًال يف الالذقيـة (هـات اهلويـة وخـد امليـة). 

  من شراء األصوات إجناح أسعد هارون كي يصبح عضوا يف  الربملان، ووضعه بالقوة كأسلوب وبالرتغيب كأسلوب آخر.

  وباخلتام ميكن القول بأن أبو هاين كان رب املرفأ والسلطة فيه واحلاكم اآلمر الناهي يف كل شيء.

  الورقة الثانية للدارس:

اللقــاء التــايل مــع أحــد العــاملني الــذين عملــوا فــرتة وجــود أبــو هــاين يف  )37(حــول عالقــة أيب هــاين بالعمــال أجرينــا
  املرفأ قبل التأميم. 

من أعماق اخلمسينات نبحث لنعيد إىل األذهان صورة العامل وعالقته برب العمل. وقد التقينـا العامـل حممـد 
، 12/5/1989م موضـــوعنا بتـــاريخ ، وأخـــذنا منـــه بعـــض املعلومـــات الـــيت ختـــد1913عـــدنان هـــربة مـــن مواليـــد الالذقيـــة  

  وسألناه اآليت:

  س: ماهي مهنتك ؟ عامل عّتال.

   س: مىت عملت عند أيب هاين؟

ج: عملت عنده يف فرتة اخلمسينات، ويف ذلك الوقت مل يكـن مسـموحاً للمـواعني بالـدخول إىل املرفـأ لعـدم وجـود 
رتاً، وكنــا نقــوم حبمــل البضــائع علــى ظهورنــا رصــيف فيــه، فكانــت املــواعني تقــف بعيــدا عــن الشــاطئ مســافة ثالثــني مــ

ــا مســافة مخســني مــرتاً. وإذا تــأخر أحــدنا باحلضــور إىل العمــل كــان أبــو هــاين يقــول بــأعلى صــوته: خــذوا  ومنشــي 
  )39(وأعيدوه إىل البيت )38(الفانوس من (أُخ الْشِلّكة)

 س: كيف كان نظام العمل واألجرة؟

                                                                                                                                                                
ــا األكيــاس، وقــد جــرت مبالغــات كثــرية حــول "هــات حزمــة مــن املنســوجات حمكمــة اللــف والــربط ، وأصــلها إيطاليــة . و البــاالت  )36( املقصــود 

اخب مبئة لرية، وكان هلا قيمتها الشـرائية اهلائلـة يف ذلـك الـزمن. وأسـعد هـارون املرشـح، الـذي دعمـه أبـو اهلوية وخذ املّية"، أي أن صوت الن
 1984هاين. وكان أسعد هارون من زعيم الكتلة الوطنية يف الالذقية، وينتمي إىل عائلة معروفة صاحبة أمـالك إقطاعيـة. وقـد أجريـت عـام 

د هـارون وعائلتـه ونشـرت مـا رواه الفـالح احملاصـص عـن طريقـة االسـتثمار اإلقطـاعي ألسـعد هـارون دراسة ميدانية يف القرة اململوكة من أسع
  بادته السلطة بعد طباعته.أيف كتايب عن الفالحني الذي 

  أي الدارس أمني خشوف.  )37(
  كلمة بذيئة ُتستخدم للسب والشتم من أناس غري مهذبني.  )38(
  ا والظالم ال يزال خمّيماً. ولذا كان على العامل أن حيمل فانوساً كي يرى طريقه يف العتمة.كان العمل يبدأ الساعة الرابعة صباح  )39(
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وحــىت الثانيــة ظهــراً. وكانـــت األجــور تــرتاوح بــني لريتــني وأربــع لــريات كحــد ج: كــان العمــل يبــدأ مــن الرابعــة صــباحاً 
أقصــى. كمــا أننــا كنــا نعمــل يف العطــل واألعيــاد جمــربين خوفــا مــن جمموعــة األزالم الــيت كانــت حتــيط بــأيب هــاين، مثــل 

 عبدو قدسي وبعض الرجال من آل زيدان، وأيب حسني، وأيب سعود.

 سلطته؟س: من أين كان يستمد أبو هاين 

ج: لقد كان ميتلك مخس وعشرين ماعوناً، وست لنشات، ومل يكن أحد ميلـك اجلـرأة علـى االصـطدام واالخـتالف 
  معه خوفاً من قطع الرزق. فكان العامل مضطراً لتحّمل أي شيء يف سبيل لقمة العيش.

 س: هل كان أبو هاين يتبع طريقة واحدة يف التعامل مع العمال؟

العمال من ناحية املعاملة واألجرة. فالفئة اليت كانت تناصره ومتثل يده اليمـىن هـي الـيت كانـت  ج: لقد كان مييز بني
  حتوز على املعاملة الفضلى.

 س: هل كان يشارك العمال يف مناسبات األعياد واملرض وغريها؟

الكســر وحــوادث ج: يف األعيــاد كــان يــوزع علــى العمــال عيــديات حــوايل مخســاً وعشــرين لــرية للعامــل. أمــا املــرض و 
  العمل على حساب العامل.

 س: هل كان يوجد قانون حيمي حقوق العامل؟

ج: يف تلك األثناء مل يكن هناك قانون حيمي العامل. فالقانون هـو صـوت رب العمـل. وإذا ظلـم العامـل فـال أحـد 
 يسمع شكواه، ألن احلكومة آنذاك كانت من مناصري األقوياء.

 املرفأ يف تلك الفرتة؟س: ِصْف لنا كيفية العمل يف 

ج: مل تكــن البــواخر الكبــرية موجــودة يف تلــك الفــرتة بــل كــان هنــاك جمموعــة مراكــب صــغرية يطلــق عليهــا "كيــاك" 
مفردها "كيك" حتمـل الـبحص وغريهـا. ومل يكـن هنـاك وجـود للرافعـات األوتوماتيكيـة، بـل كـان يتعـاون عـدة عمـال 

مواعني أيب هاين. وكانت املراكب عادة تأيت مـن تركيـا ومصـر وغريهـا  عن طريق احلبال إلخراج البضائع وحتميلها يف
من البلـدان القريبـة حمملـة بـالبحص اخلفيـف األبـيض والـبحص اإليطـايل وغريهـا مـن البضـائع. وكنـا نعمـل دون راحـة 

م أيب باســتثناء نصــف ســاعة لتنــاول الطعــام، ومــن كــان حيــاول ســرقة بعــض الوقــت للراحــة وُكِشــَف أمــره مــن قبــل أزال
 هاين فإن اإلهانة والضرب ورمبا الطرد هو عقابه.

 س: هل كان للعمال ترتيبات حسب العمل ؟

 ج: نعم  ُوِجَد شاويش، مث باش عامل أي مراقب، مث عامل عتال.
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 س: كيف كان األجر، مقطوعاً أم حسب اإلنتاج؟

ظهراً يعمل دون راحة، لذلك كان اإلنتـاج ج: لقد كانت األجرة مقطوعة، فالعامل منذ الرابعة صباحاً وحىت الثانية 
ــم  غزيــراً وغــري متناســب مــع األجــرة. وكنــا نأخــذها أســبوعية. أمــا احملاســب فإنــه مــن أقربائــه الــذين حيظــون برضــاه أل

 أداته للضغط على العمال.

 س: هل كان أبو هاين حمبوباً من قبل العمال؟

 ناك من ال حيبه.ج: هناك من حيبه على الرغم من كونه ظاملاً عليهم وه

 س: مسعنا بقصة تتعلق بانتخاب جرى يف عهده وحتت إشرافه، ما رأيك؟

عــط اهلويــة وخــذ ميــة". وعلــى مــا أذكــر أحضــر معــه أج: نعــم، مجعنــا أبــو هــاين يف املرفــأ، وعــّد أصــواتنا علــى مبــدأ "
اتنا. وكانــت الغايــة مــن صــو أشــوالني (كيســني) مــن األوراق النقديــة ذات املئــة أنفقهــا كلهــا يف ســبيل احلصــول علــى 

ذلــك علــى مــا أذكــر، ومــا يقــال: بــأن ابنتــه تزوجــت خطيفــة مــن شــاب فقــري فــرفض أبــو هــاين هــذا الــزواج يف البــدء، 
ولكنه رضَي باألمر الواقع، وحاول أن يظهر صهره ويرفع من مكانته بأن جيعل له كرسيا يف الربملـان، ولـذلك اشـرتى 

 )40(.صواتناأ

  األراضي في مشتى عازار األراضي حالة ملكية - 15

  عائدة غايل وحمدثها من مشىت عازار ابن الثمانني حوًال. الدارسة:

كـان جـد املتحـدث مـزارع يف األرض،  )41(سنة، ومكـان والدتـه وإقامتـه احلاليـة مبشـىت عـازار. 86عمر املتحدث 
كـان لـه ولـدان كانـا يعمـالن يف . 1850حيرث ويزرع وحيصد لكي يؤمن لقمة العـيش ألفـراد أسـرته، وتـويف تقريبـاً عـام 

، كــان لــه ولــد واحــد يعمــل يف زراعــة 1915الزراعــة، وكــذلك والــد املتحــدث يعمــل يف األرض، وهــو متــويف منــذ عــام 
 األرض، وكانت ملكية األرض منذ زمن قدمي. 

لـك كانت امللكية الصغرية هي السـائدة بشـكل أكـرب مـن امللكيـات املتوسـطة والكبـرية. وكانـت بعـض األسـر مت
أكثر من أرض، وأسر أخرى ال متلك إال القليل. ال يوجد مواشي يف القرية إال بأعداد قليلـة متلـك أي أن كـل أسـرة 
ــــا الضـــرورية مــــن احلليـــب واللـــنب والســــمن أي اكتفـــاء ذايت عنــــد األســـرة. وكــــان  متلـــك بقـــرة أو بقــــرتني لســـد حاجا

                                                                                                                                                                
ال نعلم من هو هذا املرشح املغمور. ويف الورقة األوىل يذكر الدارس أن هدف أبو هـاين مـن الـدفع هـو إجنـاح أسـعد هـارون الـذي مل يكـن  )40(

  .مغموراً بل وجيها وطنياً معروفاً يف الالذقية
  فات الدارسة ذكر اسم املتحدث، وتاريخ أخذ احلديث، وهو أواخر مثانينيات القرن العشرين. )41(
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دمن أرض أمــا الفقــراء   40-30املتوســطني ميلكــون مــن  دمن أرض والفالحــني 100 –70الفالحــون األغنيــاء ميلكــون مــن 
 دمن أرض.  20 –10كانت ملكيتهم ترتاوح بني 

كانت أغلب األراضي مملوكة من قبل اإلقطـاعيني مـن خـارج القريـة، يسـتثمرون الفالحـني عـن طريـق تشـغليهم 
لع األعشاب وحيصد احملصول يف األرض وأخذ اإلنتاج بشكل كامل تقريباً، الفالح حيرث األرض ويضع البذار ويقت

ويــأيت اإلقطــاعي لكــي يقامســه اإلنتــاج، ثالثــة أربــاع اإلنتــاج لإلقطــاعي وربــع اإلنتــاج للفــالح هــذا إذا كــان اإلقطــاعي 
راضــياً، أمــا إذا كــان اإلقطــاعي غــري راض عــن الفــالح فــال يعطيــه شــيئاً وال يســتطيع أحــد حماســبته (هــذا الكــالم غــري 

ود) وبعــــد أن يقســــم اإلقطــــاعي اإلنتــــاج علــــى البيــــادر فعلــــى الفــــالح أن يأخــــذ حصــــة صــــحيح والكاتبــــة تبــــالغ وتــــزا
اإلقطــاعي مــن اإلنتــاج إىل بيــت اإلقطــاعي خــارج القريــة يف قريــة أخــرى جمــاورة وهنــاك يســتخدم اإلقطــاعي الفــالح 

البيـــوت ويســـخره يف أعمـــال البيـــت مثـــل تقطيـــع اخلشـــب وإشـــعال النـــار وأعمـــال شـــاقة أخـــرى. أمـــا بالنســـبة مللكيـــة 
ـم كـانوا مـن خـارج القريـة وكـان يف القريـة زمل اإلقطـاعي  فكانت للفالحـني واإلقطـاعيني لـيس هلـم أي حصـة فيهـا أل
وزملـــة اإلقطـــاعي كـــان يســـمى (الشوباصـــي) أي نـــاطور ألراضـــي اإلقطـــاعي، ملراقبـــة الفالحـــني أثنـــاء الزراعـــة واحلصـــاد 

 العمل فيها من قبل الفالحني.وإلعطاء معلومات كافية عن األرض لإلقطاعي وكيفية 

أما عن احلياة االجتماعية يف القرية فكانت تقوم على البساطة والسذاجة وروح التعاون فيمـا بيـنهم، كـل أسـرة 
ا ويشـــاركون بعضـــهم يف األفـــراح واألتـــراح، وكـــان أهـــايل القريـــة  تســـاعد أســـرة أخـــرى إذا كانـــت حباجـــة إىل مســـاعد

ون الورق على (غ) وكانت لعبتهم الدسكرون، وكـذلك لعبـة املنقلـة، ويشـعلون جيتمعون ويسهرون مع بعضهم ويلعب
النــار يف الشــتاء وحيكــون احلكايــات، ويلعبــون محــارة طويلــة. وكــذلك يف األعيــاد كــانوا جيتمعــون الفتيــات والفتيــان يف 

يـة الكاوتشـوك ويشـعلون الليل وينصـبون املـراجيح لكـي يركبـوا فيهـا وينشـدون األغـاين اجلميلـة. وكـانوا يلبسـون األحذ
الزيت احللو من أجل اإلضاءة يف الليل. وكانوا يعتمدون يف غذائهم على القمح الذي يصنعون منـه الربغـل وكـذلك 

ا من األرض.  على األعشاب اليت يقتلعو

كون تقريباً من املوجودين بالقرية وال ميل %90وهناك بعض العاطلني عن العمل، ونسبة الفالحني الفقراء كانت 
قطعـــة أرض واحـــدة ألنفســـهم وإمنـــا يعملـــون يف أرض اإلقطـــاعي وحتـــت رمحتـــه. أمـــا الفالحـــني املتوســـطني واألغنيـــاء 

 1958فكانــت نســبتهم قليلــة، وكــانوا يعملــون يف أرضــهم اخلاصــة باإلضــافة إىل عملهــم بــأرض اإلقطــاعي. وبعــد عــام 

رت احليــاة االجتماعيــة وأصــبح الفــالح يأخــذ صــدر قــانون اإلصــالح الزراعــي فوزعــت األراضــي علــى الفالحــني وتطــو 
حصة كبرية من اإلنتاج أي ثالثـة أربـاع اإلنتـاج وربـع اإلنتـاج إىل اإلقطـاعي. وصـار قسـم مـن األهـايل الـذين ميلكـون 
أرضا يـذهبون إىل املدينـة للعمـل يف وظـائف  الدولـة وأصـبحت أحـواهلم املاديـة جيـدة. وأن املهـاجرين قـدمياً يفكـرون 

رض صــغرية وهــذا جيعلهــم يفكــرون بــالعودة إىل القريــة. وال يوجــد أىل القريــة ألن أغلــبهم ميلــك بيتــاً وقطعــة بــالعودة إ
 هجرة إىل بلدان النفط.
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، وأصبح مجيع األهايل يسجلون أوالدهم 1950وتطورت احلياة كثرياً، ودخلت املدرسة االبتدائية إىل القرية عام 
وكـــان املدرســـون بعضـــهم مـــن  1971كـــذلك بنيـــت املدرســـة اإلعداديـــة عـــام ،فيهـــا لكـــي يتعلمـــون القـــراءة والكتابـــة، و 

القرية، وبعضهم اآلخر من القرى اجملاورة أو من املدينة. وكانت املدرسة تستوعب أعداد كبرية من الطـالب وكـذلك 
نويــة، وإمنــا يــدرس مــن القــرى اجملــاورة الــذين ال ميلكــون مدرســة إعداديــة. أمــا املدرســة الثانويــة، فــال يوجــد يف القريــة ثا

الطـــالب الـــذين يتخرجـــون مـــن اإلعداديـــة يف مدرســـة ثانويـــة يف قريـــة جمـــاورة تســـتوعب طـــالب القـــرى الـــيت جتاورهـــا 
  ويتخرجون ويدرسون يف اجلامعات واملعاهد.

 .1965أما بالنسبة لطريق الزفـت فكـان منـذ عـام  .1978وتطورت احلياة أكثر فأكثر ووصلت الكهرباء إىل القرية عام 
  ر االرتوازية مع القرى اجملاورة.وأصبحت القرية تشرب املاء من اآلبا

  اللجاة كما وصفها الدارس صخر سالم - 16

كـم مربـع، ورد ذكرهـا كثـرياً يف كتـب التـاريخ، فهـي غنيـة بآثارهـا / 900/اللجاة هضبة صخرية تتجاوز مساحتها 
  وباللقى الثمينة من كنوز ومتاثيل فخارية وأحجار منقوشة.

ا يت بــع قســمها الشــمايل والغــريب حملافظــة درعــا وقســمها الشــرقي واجلنــويب حملافظــة الســويداء. ينــوف عــدد ســكا
  على األلفني نسمة، وهم من البدو الرحل الذين ما لبثوا أن أخذوا يستقرون، وتتوزع العشائر فيها حسب اآليت:

  يف القسم الشمايل (ناحية املسمية وما حوهلا) :

  عشرية الغصّني. -
  عشرية الذقنان وخمتارها (نصار الذقنان) يف مشال شرق املسمية. -
  عشرية القطاعنة يف جنوب املسمية والقبة. -
  عشرية الصوابرة يف غرب املسمية وتقطن قرية شعارة وكرمي الشمايل. -
  عشرية الظهرات وتقطن كرمي اجلنويب وأيب. -

  يف القسم الغريب منها:

  رية خبب.عشرية اللذوق وتقطن غرب (مجرة) شرق ق -
  الزبرية.  -عشرية الرماح غرب الزباير  -
 عشرية العوران يف قرية مامر وشرق وأطراف إزرع وحمجة وجدل. -

  يف القسم الشرقي منها:
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  عشرية السيالة يف منطقة غرب خلخلة. -
  عشرية العمريات.  -

  يف القسم األوسط واجلنويب:

ومرة) مشـــال قريـــة وان بـــني أطــــراف عشـــرية الشـــرعة وتقطـــن يف وســــط اللجـــاة وأطرافهـــا اجلنوبيـــة (الشــــ -
املسمية يف الشـرايع. إذ أن عشـرية الشـرعة وللخالفـات الـيت حتـدث بـني أفخـاذ العشـرية منقسـمة منهـا 

ا.  يسكن الشرائع ومشح وسط اللجاة وقسم جنو

الوحوش  هذا وطبيعة اللجاة طبيعة صخرية متاماً تفتقر للطرقات املعبدة واملياه ولكل شروط احلياة، وتكثر فيها
والضباع واحليوانات والطيور الربية املتوحشة. وواسطة النقل الرئيسـية للسـكان هـي الـدواب مـن محـري ومجـال وغريهـا. 
واملياه حيصلون عليها حبفر آبار بطرق بدائية يف أماكن منخفضة لتسيل وتتجمع فيها مياه األمطـار الـيت ال تكفـيهم 

  مرين:أأمام أحد غالباً إال شهر نيسان أو أيار عندها هم 

  الرحيل غرباً إىل سهول حوران لقضاء فرتة الصيف واخلريف. -1
جلــب امليــاه علــى ظهــور اجلمــال واحلمــري مــن إحــدى املنــاطق املأهولــة القريبــة يف األطــراف الشــمالية جيلبــون  -2

  املياه من املسمية ومن األطراف الشرقية من خلخلة واألطراف اجلنوبية من (داما).

وأميــني ويعــانون مــن جهــل مطبــق. وســيلة العــيش الوحيــدة هــي تربيــة املــاعز  )42(ة مكتــومنيمعظــم ســكان اللجــا
 واألغنام، حيث يوجد يف اللجاة أكثر من ثالثني ألف رأس من املاعز والغنم.

  املناطق األثرية فيها:

  خرائب القبة وشعارة وكرمي مشاًال. -
 خرائب بران ومهان يف الشمايل الشرقي. -

  ة الذرق.خرائب ديروان و ريش -
  رسم املروان ومخارة علوش يف الوسط. -
منــارات الظهــر والربيشــي والشــريف ومكيفتــة ، وهــي علــى الرصــيف الرومــاين املمتــد مــن شــرق املســمية  -

وحــىت الســويداء ويقــال (حقيقــة تارخييــة) أن هــذا الرصــيف قامــت برصــفه ومــده الدولــة العثمانيــة وميتــد 
 تارخيي من اللجاة ويقطعها من الوسط.من استنبول حىت مكة، ومير هذا الطريق ال

                                                                                                                                                                
عندما شرعت الدولة العثمانية يف عهد اإلصالحات باستخدام سجالت النفوس ، متّنعت أكثرية الناس عن التسجيل ألسـباب متعـددة .  )42(

  والذي مل يسّجل امسه اعترب مكتوما من الكتمان .
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تكثر النزاعات بني تلك العشائر وخاصة النزاعات املسلحة وتسفر النزاعات عن قتلـى وجرحـى وتتفشـى عـادة 
األخذ بالثأر وخمتلف العادات البدوية املعروفـة. إال أن عامـل الـزمن يلعـب دوراً إجيابيـاً يف حيـاة هـؤالء البـدو، حيـث 

ن بعدم انسجام هذه العادات مـع احليـاة املعاصـرة. ورغـم ذلـك يقـع علـى الدولـة مهمـة حتسـني جيعل أوالدهم يشعرو 
مهة يف ظروف حياة البداوة مبد الطرقات إىل أماكن استقرارهم واملياه ونشر التعليم وإىل ما هنالك من إجراءات مسا

  تغيري احلياة إىل األفضل.

  

  والهجرة إلى المدينة حمص تل شنان: األرض العطشى على أطراف البادية - 17

يف قريـة تلشـنان التابعـة حملافظـة محـص (تبعـد عـن املدينـة شـرقاً  ثالثـون كـم  1961حممد خضور املولود سنة  الدارس:
  تقريباً) ومقيم حالياً يف مدينة محص.

  كتب ما مسعه من أحد سكان قرية تلشنان، وهو شيخ يناهز الثمانني من العمر، اآليت:

 70عــن عمــر ينــاهز  1948ث الشــيخ املســن كــان يعمــل فالحــاً صــغرياً يف القريــة املــذكورة تــويف إن جــّد املتحــد 

عاماً. أجنب سبعة أوالد ذكور وابنتني والكل على قيـد احليـاة. الكبـري مـنهم مقـيم حاليـاً يف مدينـة محـص عـاجز عـن 
اً مــن العمــر يــزرع األرض قمحــاً وشــعرياً عامــ 60العمــل، والثــاين بقــي يف القريــة مــع والدتــه العجــوز وأخواتــه، جتــاوز الـــ 

ويراقب هطول املطر. أما والـد الشـيخ املسـن يعمـل حاليـاً يف شـركة مصـفاة محـص عـامًال، والرابـع مـنهم كـان مدرسـاً 
يف أهليـــة التعلـــيم يف مدينـــة محـــص واآلن متقاعـــد، واخلـــامس يف املخـــابرات العســـكرية يف مدينـــة احلســـكة، والســـادس 

  ائي يف مدينة محص، والسابع يعمل حمامياً يف محص.موظف يف األمن اجلن

ويستمر الدارس يف نقل كالم ابن اجلد كاآليت: والدي بعده علـى قيـد احليـاة، مل ينجـب مـن األوالد غـريي، ال 
ل.س. حصـلت  500إناث وال ذكور، نعيش مع بعض مع والديت يف مدينة محص ونسكن بيتا ندفع أجره الشـهري 

ية يف مدرسة تلشنان، وانتسبت إىل معهد السماد اآلزويت يف مدينة محص ودرسـت بـه سـنتني على الشهادة اإلعداد
 وبقيت به موظفاً عامًال.

 ويعود للحديث عن لسان ذلك الشيخ الذي حدثين عن تاريخ ملكية األرض والتملك يف القرية كاآليت: 

م األكـــرب الـــذين لـــديهم إمكانيـــات يســـتعملها القســـ )43(كانـــت أرض القريـــة جفتلـــك عائـــدة إىل أمـــالك الدولـــة  
طرحــت الدولــة علــى املــواطنني الــذين  -تقريبــاً  – 1945العمــل مــن حراثــة وغريهــا ممــا يتعلــق بالعمــل الزراعــي. ويف عــام 

                                                                                                                                                                
  اجلفتلك.  جرى شرحها يف امللحق )43(
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تقسـيطاً علـى مراحـل. وعلـى هـذا الشـكل مت البيـع. ولكـن مـع  )44(يستخدمون األرض أن يشرتوها ويكون دفع احلـق
ـا أرض حمرومـة مـن ميـاه الـري حـىت ميـاه الشـرب، وحظهـا مـن األسف، إىل هذا التاريخ مل  تسدد األرض حقهـا كو

املطــر ضــعيف جــداً. ومل يكــن يوجــد هنــاك ملكيــات كبــرية مثــل مشــاريع أو متــاجر أو غــرس قطعــاً، ســوى الفالحــة 
م احملــدودة. لكــل مــواطن يف الق ريــة قــدر والزراعــة وهــي حمــدودة مــن قمــح وشــعري فقــط وتربيــة مواشــي ضــمن إمكانيــا

معني من املواشي واألرض اليت هي مراعي للجميع للمواطن املالك والغري مالك، كما أنه حيق للمـواطن الغـري مالـك 
ـــاً لـــه هـــو وألفـــراد عائلتـــه مثلـــه مثـــل أي مـــواطن مالـــك، ورعـــاة املواشـــي هـــم أصـــحاب املواشـــي  لـــألرض أن يبـــين بيت

يـة يسـرحون يف املاشـية بـأجر متفـق عليـه وال ملكيـة لفـالح والعاطلون عن العمل من سكان القرية أو من عرب الباد
 غين ومتوسط وال فقري.

جرياً سنة كاملة بـأجر متفـق أنه كان الفقري الذي ال ميلك أرضاً يعمل عند صاحب امللك أكما حدثين الشيخ 
ن األرض مـــع جـــره بنهايـــة الســـنة. ويف شـــهر احلصـــاد يتعـــاونون العـــاطلون عـــن العمـــل الـــذين ال ميلكـــو أعليـــه ويقـــبض 

املالكني وحيصدون الزرع  ويأخذونه على البيادر ويعملون يداً بيد حىت خيرجون حصيلته ويقبضـون أجـورهم حسـب 
  االتفاق. 

البنيــة االجتماعيــة يف القريــة حــول فالحــني فقــراء ومتوســطني وأغنيــاء وأوضــاعهم يف التــاريخ الــذي حــدثين عنــه 
وال يقــال عــنهم أغنيــاء، وأمــا الفالحــني املتوســطني مــنهم والفقــراء هــم  الشــيخ العجــوز. فاألغنيــاء مــنهم قليلــون جــداً 

النسبة األكرب يف القرية، وكان بينهم وبني الفقراء الـذين ال ميلكـون ارضـاً تقاربـاً كبـرياً حـول احليـاة وظروفهـا .أمـا بعـد 
اء املزروعـات وإنشـاء الشـركات بدأت اهلجرة من القرية إىل املدينـة علـى أثـر جفـاف امليـاه وقلـة األمطـار واختفـ 1958

واملعامل واملؤسسات واملشاريع يف مدن القطر العريب السوري اضطرت الناس إىل اهلجرة وتوزعت يف بعض املـدن يف 
  القطر تعمل يف تلك الشركات واملعامل.

عـون نفـس يزر  400نسـمة. واآلن بقـي فيهـا مـا يقـارب  3000يتجاوز  1958وكان عدد سكان القرية ما قبل عام 
األرض، فإن أخصبت عاشوا وعاشت مواشيهم، وإن أحملت باعوا املواشي وعاشـوا بثمنهـا ومتتـد هلـم يـد املعونـة مـن 
ذويهم املهاجرين. وبالنسـبة للـذين هـاجروا إىل املدينـة حصـل عنـدهم تطـور مـادي واجتمـاعي وثقـايف نتيجـة عملهـم 

السابق بكثري. ومل يكـن هنـاك أي تفكـري حاليـاً وجهدهم والظروف السائدة، وصار وضعهم االجتماعي أفضل من 
ي تفكـري بـاهلجرة أباهلجرة املعكوسة إىل القرية. إن ارتباط املهاجرين بالقريـة وثيقـة باملناسـبات فقـط، مل يكـن عنـدنا 

  ي أثر وال اهتمام حيث يتوفر لنا العمل يف قطرنا السوري. أإىل بلدان النفط ومل يكن هلا عندنا 

. أمـــا املدرســـة 1924عجـــوز عـــن دخـــول املدرســـة االبتدائيـــة إىل قريتنـــا املـــذكورة تلشـــنان يف عـــام حـــدثين الشـــيخ ال
  ومل تدخلها مدرسة ثانوية. 1973اإلعدادية دخلت القرية يف عام 

                                                                                                                                                                
  مثن األرض. ويف العامية احلق تعين الثمن.  )44(
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  .1975وصلت الكهرباء وطريق الزفت إىل القرية يف عام 

مـــع بعضــهم حـــول ميـــاه  تشــرب القريـــة مــن بئـــر ســـطحي ال يكفــي نصـــف حــاجتهم، وتبقـــى مشـــاكلهم قائمــة
  حفرت الدولة بئراً يف القرية ومل ينجح ومل حيفر غريه حىت اآلن. 1965الشرب. ويف عام 

املهــر قــدمياً وحــديثاً يتفــاوت قــدره مــع التفــاوت الطبقــي غــري حمــدود، حبســب أطمــاع أهــل العــروس وقنــاعتهم. 
هــل العــروس، والنصــف البــاقي عائــد هلــا ل.س إىل أ 500ل.س، منهــا  1000مــنهم مــن كــان ســابقاً يــدفع مهــر البنــت 

ــا، ومــنهم مــن كــان يــدفع مهــر العــروس  هــل العــروس، وهــي حمرومــة منــه أل.س، وكلهــم إىل  2000تشــرتي بــه حاجا
  حسب الشروط.

أمــا املهــر حاليــاً يتعلــق بــالطرفني، العــروس والعــريس، حســب إمكانيــات العــريس. مــنهم مــن يشــرتي غرفــة نــوم 
الــزواج ل.س باالســتغناء عــن مراســيم  10.000ل. س ومــنهم مــن يتــزوج مبهــر قــدره  30.000وجمــوهرات وغريهــا بقــدر 

  حسب االتفاق بني الطرفني.

  "سالفة ُمسْن" حول تاريخ ملكية األرض في أشرفية صحنايا - 18

  ريدان سالمة. ُمجري اللقاء الدارس:

  سنوات يف أشرفية صحنايا. 105الشيخ أمحد ابو خليف وعمره  المتحدث:

  ما يلي ما "َسْوَلَف " به املسن إىل الدارس:وفي

 .1914وعمل هناك فالح بقطع الذرة الصفراء وعاد سنة  1907ذهب إىل أمريكا سنة 

عمــل والــد املتحــدث كفــالح. ويقــول لنــا أن والــده ذهــب للخدمــة العســكرية إىل اكيــد (ونظــن جزيــرة تكريــت 
 ). إناث 2ذكور و 3(ل يف القرية، له مخسة أوالد اليونانية، اليت ثارت على العثمانيني) هو وبعض الرجا

ســألناه عــن تــاريخ متلــك األرض يف هــذه القريــة، فأجــاب: إن هــذه القريــة قدميــة جــداً، وقــد مســع مــن والــده أن 
هــذه القريــة كــان يوجــد فيهــا عــائالت أصــحاب ملكيــة، وال يعــرف تــاريخ متلــك هــذه العــائالت، ومنهــا عائلــة غبــرية  

ا مجيعها انقرضت يف هذه القريـة. وقـد مسـع أيضـاً أن العـائالت املوجـودة حاليـاً بعضـها أتـى مـن وشاكر وسنان، وإ
ــم أتــوا مخســة أخــوة إىل البلــدة، اســم والــدهم  لبنــان (احلميديــة)، وبعضــها جــاء مــن فلســطني. ويقــول عــنهم أيضــاً أ

م أليفــة، كمــا يقــال، وكــل ولــد مــنهم شــكل عائلــة كبــرية. ولقبــت كــل عائلــة علــى اســم كــل واحــد  حســون، ووالــد
منهم، مثل: سالمة، وخليف، ورفاعة، وطريف، وبدران. وعلى هذا األساس تكونت هذه العائالت بالقرية اليت مـا 
زالت حىت اآلن. ويوجد أيضاً عائالت أخرى أتت بعد تلك العائالت، مثـل عائلـة احلـاج علـي، وحنـاوي، واحللـيب، 

 وورود، وعبيد، وشلفني، وغريها.
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بة للملكيات يقول لنا أن األمري عبد القادر اجلزائـري عنـدما أتـى إىل الشـام أيـام العثمـانيني  حصـل علـى بالنس
ملكية كبـرية يف دمشـق قـدرت بقيمـة عشـرين قريـة ومـن بينهـا أشـرفية صـحنايا، حسـب مـا مسعـه. واشـرتى مـن القريـة 

ف فــدان مــن عنــد بيــت ســنان، نصــف فــدان مــن عنــد بيــت شــاكر، ونصــف فــدان مــن عنــد بيــت غبــرية، وأيضــاً نصــ
وأخــذ عشــرة فــدادين اغتصــاباً بــالقوة. إن ســعر الفــدان بــذلك يقــدر خبمســني لــرية ذهبيــة عصــملية. ويقــول إن األمــري 
وّرث أربعــة عشــر ولــد بالقريــة، بقــي مــنهم عبــداهللا باشــا ابــن العبــدة. وّرث املــذكور األمــري عبــدو وحممــد علــي واألمــري 

يف القرية، كـانوا هـم احلكـام والقضـاة يف القريـة، حـىت إذا دخـل أحـد أرضـهم ضـربوه، صالح، وهم كانوا اإلقطاعيني 
ـم قـاموا بسـقاية أرضـهم مـن امليـاه املخصصـة للسـقاية مـن نبـع امسـه  م قتلـوا اثنـان ظلمـاً يف القريـة حـىت املـوت أل وأ

يرعــى املاشــية يف أرضــهم، شــداقة آنــذاك. كــانوا يســيطرون علــى امليــاه، وهنــاك حادثــة حصــلت بــأن أحــد البــدو كــان 
وعنــدما علمــوا بــذلك أخــذوا رجــال القريــة وذهبــوا يقــاتلون البــدو شــرق القريــة، وأدى ذلــك إىل مقتــل فــرد مــن البــدو. 
وقــد تــويف بالصــدفة رجــل مســن بالقريــة يف اليــوم التــايل، ولكــي ال يــدفعوا الفديــة قــالوا: إن هــذا الشــخص قُتــل أثنــاء 

  لوه وبذلك شخص بشخص.الطوشة، وإن البدو هم الذين قت

أمــــا بالنســــبة مللكيــــة املواشــــي فكــــانوا ميلكــــون حــــوايل ســــبعني رأس بقــــرة كــــانوا حيرثــــون األرض عليهــــا. واســــتمر 
اســــتبدادهم أيضــــاً أيــــام احلكــــم الفرنســــي، ونتيجــــة املقاومــــة الشــــديدة مــــن قبــــل أهــــايل القريــــة للحكــــم الفرنســــي قــــام 

رية بكاملها وحىت حماصيلها الزراعية وقالوا للناس: كل واحد الزم يسـلم الفرنسيون بإرسال محلة إىل القرية وحرقوا الق
للفرنسيني بارودة أو مخسني لرية ذهبية يكون عليه األمان. ونتيجة الظلـم هجـر أهـايل القريـة، وتُركـت البيـوت خاليـة 

وكـــان معهـــم بعـــض مــن الســـكان. الرجـــال ذهبـــوا إىل ديـــر علــي، والنســـاء واألطفـــال جلـــأوا إىل اخلنـــادق غــرب البلـــد، 
  أيام الثورة.  1925الرجال لتأمني األكل والشرب هلم، واستمر ذلك مخسة عشر يوماً، وهذا ما حدث سنة 

لـريات حورنيـة.  500لريات حورنية، وعلى كـل قـرياط فالحـة  350كان الفرنسيني يأخذون من كل زملي (رجل) 
ول لنا إن االستعمار الفرنسي قـام برتحيـل أهـايل القريـة وقاموا أيضاً جبمع الذهب عن طريق بيع املالبس للناس. ويق

م. ويف ســنة  كلفــت جلنــة مــن قبــل الدولــة مــن أجــل املســاحة لتحديــد ملكيــة كــل شــخص علــى   1938مــرتني مــن بيــو
ِحــده، إال أنــه نتيجــة عــدم الــوعي ونتيجــة الفقــر أيضــا مل يــتمكن الفالحــون مــن أخــذ املســاحة احملــددة هلــم، وبســبب 

لـرية، صـار كـل اثـين عشـر شـخص يشـرتكون بقطعـة أرض  500سـاحة آنـذاك حبيـث كـان سـعر احلجـر غالء حجـر امل
ا بأمســائهم مــن أجــل تــوفري أحجــار املســاحة الــيت كانــت بــذلك الوقــت عبئــاً علــيهم، والغــين بــذلك الوقــت  وميســحو

 شـخص مـن الفالحـني مسح ما يريد، حيث أن إمساعيل املالكي قام مبسح اجلبال القريبـة ألرضـه، يعـين كـل مخسـني
ميلكون قطعة أرض، إال أن املـذكور لوحـده كـان ميلـك قـدر اخلمسـني شـخص، وبسـند ورقـم واحـد دون شـركاء معـه 

  مسجل عليها أرض أمريي من وقف السلطان سليمان. 1939باحملضر والسند. أعطيت السندات للفالحني 

مقـدار مخـس  1940يـك الـذي أتـى إىل القريـة بسـنة باع األمري عبدو من املليكة إىل فؤاد محـزة ب 1940ويف سنة  
فــدادين، وبــاع إىل إمساعيــل املــالكي الــذي أتــى أبــوه مــن الشــام وســكن بالقريــة مقــدار ثالثــة فــدادين، وبــاع إىل خليــل 
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بيـــك أبـــو أمحـــد فـــدانني، وأعطـــى أيضـــاً إىل عبـــد الوهـــاب آلوســـي فـــدان ألن املـــذكور يعمـــل ســـّياف حتـــت يـــدهم. 
والبـاقي فقــراء يعملــون عنـد أصــحاب احلوانيــت (احلقـول) أي امللكيــات الكبــرية.  %10ال تتجــاوز امللكيـات املتوســطة 

فـــدان  13فـــدان بأيـــدي احلوانيـــت، أي أصـــحاب امللكيـــات الكبيـــة نســـبياً، و 11فـــدان،  24القريـــة كانـــت تقســـم إىل 
  بأيدي أهايل القرية.

أيــام، وبــاقي األهــايل هلــم كــل واحــد  7هلــم   )45(يــوم، أصــحاب احلوانيــت 12أمــا ميــاه الــري كانــت موزعــة علــى 
ساعة أو ساعتني حسب ما ميلك. كان الفالح يعمل عند أصحاب احلوانيت طوال السنة بأجرة زهيدة، أي كـيس 

  لرية سورية، حىت احلالق آنذاك كان بالسنة يأخذ أجرته (ُمّدين قمح) إذا كان يأيت إىل صاحب البيت. 35قمح و

غرفــة واحــدة بناهــا أهــايل القريــة، يــتم التعلــيم فيهــا مــن الصــف األول حــىت اخلــامس. بالنســبة للتعلــيم كــان يف 
وكانــت أجــرة األســتاذ أيضــا ُمــْد قمــح علــى كــل طالــب. وإذا كــان يريــد أن يتــابع تعليمــه كــان يــذهب مــن القريــة إىل 

واجلفـاف اضـطر بعـض  كم مشياً على األقدام لعـدم قدرتـه علـى دفـع أجـرة املركـوب. ونتيجـة الفقـر  15املدينة مسافة 
قــرش حــىت  15الفالحــني لبيــع أرضــهم إىل أصــحاب احلوانيــت الكبــرية بســعر زهيــد، حيــث كــان ســعر القصــبة آنــذاك 

أجرة الشخص كانـت طـوال اليـوم بفرنـك. ونتيجـة إقبـال عـدد كبـري مـن الفالحـني لبيـع أراضـيهم قـال هلـم فـؤاد بيـك 
  ي أسكن، فرفض شراء أي قطعة.محزة: إذا أنتم بعتم أراضيكم كلها أنا مع مني بد

على نفقته اخلاصة دون إشـراك أهـل  1947وقام املذكور فؤاد بيك محزة ببناء أول مدرسة ابتدائية يف القرية سنة 
القريــة بــذلك، وحــىت مل يقبــل إال دفــع أجــرة العمــال الــذين قــاموا حبفــر األســاس هلــذه املدرســة تربعــاً دون أي مقابــل. 

كـم  4ر الري من النبع إىل القرية باإلمسنت املسلح واملسـافة بـني رأس النبـع والقريـة هـي وكان يريد أن يصب أرض 
إال أن املنيـــة ســـبقته. وبعـــد وفاتـــه قامـــت زوجتـــه بتوكيـــل أشـــخاص مـــن القريـــة علـــى الـــرزق وذهبـــت إىل لبنـــان، إال أن 

 )46(."الوكالء "أكلوا البيض والتقشرية

  

  :1958التطورات الجارية بعد 

ية كانوا كلهم فالحني. وبعد ذلك جلأوا إىل العمـل يف املعامـل القريبـة مـن القريـة، حيـث كانـت أجـرة أهايل القر 
ل.س، ومـــنهم مـــن يعمـــل باملدينـــة موظفـــا ووضـــعهم االجتمـــاعي دون الوســـط. ال يوجـــد  250العامـــل بـــذلك الوقـــت 

ائياً. ا معدومة    هناك هجرة بل أ

                                                                                                                                                                
احلــانوت مســاحة مــن األرض املرويــة ميلكهــا: تــاجر موظــف كبــري متنفــذ، وُيشــغل الفالحــني فيهــا. والتعبــري مســتخدم علــى نطــاق واســع يف  )45(

  .استوىل على كل شيء ومل يرتك لصاحب احلق درمها الغوطة.
  .توىل على كل شيء ومل يرتك لصاحب احلق درمهااس )46(
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ربــاً مــن االســتيالء عليهــا مــن قبــل اإلصــالح الزراعــي: بالنســبة إىل أصــحاب املل كيــات الكبــرية وزعــوا أرضــهم (
  اإلصالح الزراعي) على أقربائهم، وحىت على بعض الفالحني بالقرية مبوجب سند، وبعد ذلك اسرتدوها منهم.

كمـــا ذكرنـــا، إن املدرســـة االبتدائيـــة الـــيت بناهـــا فـــؤاد محـــزة هـــي أول مدرســـة، ومـــا زالـــت حـــىت اآلن، والطـــالب 
شيدت مدرسة ابتدائية أخرى من قبـل الدولـة، واإلعداديـة كانـت مشـرتكة بـني  1970تعليمهم فيها. ويف سنة  يتلقون

  األشرفية وصحنايا.

أما ميـاه الشـرب، سـابقاً كانـت النـاس تشـرب مـن  .1960وصلت الكهرباء إىل القرية بشكل رئيسي أواخر عام 
م،  200 مت حفــر بئــر ارتــوازي بعمــق 1963د ذلــك ويف عــام نبــع شــداقة نفســه، النبــع الــذي يســقون منــه األراضــي. وبعــ

وذلك عن طريق خبري روسي الذي حدد مكان البئر. وفعًال إن ميـاه هـذا البئـر تعـادل ميـاه عـني الفيجـة إذا مـا قلنـا 
  أكثر طيباً منها، ولكن لألسف مل يعد يكفي القرية بسبب كثر السكان.

  .1955ية عام وصل طريق الزفت أي الطريق العام إىل القر 

املهــر ســابقاً كـــان مطلــوب مـــن أهــل العــريس أن يقـــدموا ســجادتني تربيـــزي وصــندوق خشــب مـــن أجــل وضـــع 
املالبس به وثالث جميديات ذهبية على أن تصبح من حق الزوجة يف حال الطـالق. وأهـل العـروس ال يأخـذون أي 

العريس مبد سجادتني وخزانة خشبية، أي شيء سوى أن يضمنوا حق بنتهم بذلك األثاث. أما اآلن املهر أن يقوم 
ل.س ذهـب  10.000ل.س. وبعد الزواج جيـب أن يقـدم أيضـا  10.000غرفة نوم كاملة، ويقدم ذهب باخلطبة مبقدار 

ل.س، وأهـــل العـــروس أيضـــاً  15.000و 10.000هـــذا مـــا يســـمونه املقـــدم، واملـــؤخر ُيكتـــب حســـب االتفـــاق غالبـــا بـــني 
  له. دم ذهب وهدايا، املهم املهر يعود للعروسني وأبو العروسة ال يأخذ شيئاً يتكلفون كثرياً، ومنهم من يق

  لقطات هامة من تاريخ امتان - 19

  مجانة البين. ُمجرية اللقاء الدارسة:

  1988سلمان بن محود عماد من أهايل قرية امتان إىل اجلنوب من السويداء، وعمره أثناء اللقاء به عـام  المتحدث:
  سنة. 65

  الدارسة مازجة بني ما رواه املتحدث سلمان ومعرفتها العميقة بقريتها إمتان:كتبت   

كان جدي من املستوطنني األوائل الذين سكنوا القرية، حيث بدأ النزوح من جبل لبنان إىل جبل العـرب عـام  
أعتقـــد أن  . وعلـــى مـــا1860،  وازدادت اهلجـــرة بشـــكل ملحـــوظ بعـــد املـــذابح الداميـــة الـــيت شـــهدها لبنـــان عـــام 1850

تقريبـاً. كانـت األسـرة احلاكمـة هـي املالكـة الـيت يرجـع هلـا احلـل والـربط  1870قريتنا امتان دخلهـا املهـاجرون بعـد عـام 
  يف كل األمور.
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كــان يوجــد يف بدايــة النــزوح واالســتقرار آل محــدان. مل جيــر توزيــع األرض علــى دورهــا نتيجــة لقلــة الســكان يف 
احلاكمــة أن تبقــى مســيطرة علــى كــل شــيء، بعــدها اســتوىل علــى زعامــة اجلبــل آل  منــاطق التجمــع ورغبــة مــن األســرة

األطـــرش أو األســـرة الطرشـــانية، واتبعـــت سياســـة جديـــدة حيـــث وزعـــت األراضـــي علـــى أفرادهـــا ووزعـــتهم يف منـــاطق 
بـه اجلبل، فكان كل شخص من هذه األسرة يقدم علـى قريـة يسـكنها ويسـمى األمـري أو الشـيخ ويتبـع ملكيـة القريـة 

بكل ما فيها من أراض وعقارات وخـراب. ويف أثنـاء قـدوم األسـر املهـاجرة مـن لبنـان إىل قـرى اجلبـل عمـد األمـري أو 
دومن ليوزعهـــا علـــى  200الشـــيخ إىل تقســـيم األراضـــي إىل وحـــدات تســـمى كـــل وحـــدة أرض "فـــدان" تبلـــغ مســـاحتها 

حيث أن هذا الرسم يف وقته كان قاسـياً جـداً أو  األسر القادمة املهاجرة مقابل رسم مقداره لرية ذهب لكل وحدة، 
كانت هناك أسراً قادرة على العمل وعاجزة عـن دفـع ذلـك الرسـم يف وقتـه. ومـنهم مـن يـدفع رسـم أكثـر مـن وحـدة 
م علــى الــدفع، فكــان هــذا التقســيم  لكــن كانــت ملكيــة األســر تــرتاوح بــني وحــدة إىل ثــالث وحــدات حســب مقــدر

ـائي قسـمت القريـة إىل أربعـة أقسـام األول لألرض. وعندما تكاث رت الناس وتوسعت باستصالح األراضـي بشـكل 
 56.25فــدان. ميلــك الشــيخ ربــع األرض بكاملهــا أي  225فــدان وربــع وأصــبح اجملمــوع  56رئيســية كــل قســم يســاوي 

  فدان (األمري مصطفى األطرش).

قطعــة أرض أن حيمــي ملكيتهــا رغــم أنــه امللكيــة مل تكــن ثابتــة، حبيــث يســتطيع املالــك الــذي وزع عليــه الشــيخ 
دفــع مثنهــا، حيــث أن الشــيخ يســتطيع يف أي وقــت أراد، إذا غضــب منــه، أن يــأمره مبغــادرة القريــة ونــزع ملكيتــه دون 
أي تعــويض، فكانــت احملافظــة علــى ملكيتــه تتطلــب منــه الــوالء التــام للشــيخ. هــذا بالنســبة للمالكــني الصــغار، وكمــا 

من األسر كانت متلك قوة العمل وال متلك القدرة علـى دفـع امللكيـة ممـا يضـطرها العمـل يف أسلفنا الذكر هناك كثري 
أرض الشـــيخ هـــي ونســـائها و أوالدهـــا علـــى مـــدار الســـنة مقابـــل ربـــع اإلنتـــاج، ومســـي هـــؤالء بـــاملرابعني، حيـــث بلـــغ 

تعيـني بـديل عنــه  مرابـع. وإذا حـدث ألحـد املــرابعني أن مـرض أو تعطـل عـن العمـل، يعمــل الشـيخ علـى 56عـددهم 
  ويعطيه أجره وخيصمه من أجرة املرابع يف البيدر. 

ــــيت اشــــرتت قطعــــة أرض علــــى جتويــــدها  ا ثــــالث ســــنوات، تعمــــل األســــر ال وخــــالل الــــدورة الــــيت كانــــت مــــد
واستصــــــالحها، ويــــــأمر األمــــــري حبــــــل القســــــمة وعــــــودة امللكيــــــة للشــــــيوخ، حيــــــث يعطــــــي الفالحــــــني أرضــــــاً جديــــــدة 

األراضــي املستصــلحة. هــذا الوضــع كــان قبــل احلــرب العاميــة والثانيــة. أمــا بعــد االنتفاضــة  الستصــالحها وينتقــي خــري
طرأ تغيـري جـوهري علـى امللكيـة الـيت مت مبوجبهـا انتـزاع نصـف الربـع الـذي ميلكـه  )1885(الفالحية اليت مسيت بالعامية 

ســتطاعته حــل القســمة مــىت أراد فــدان مــا قبــل العاميــة، كمــا مل يعــد با 56فــدان مــن أصــل  28الشــيخ، وصــار ميلــك 
فـدادين يسـتطيع الفـالح أن  3حيث توضحت امللكية بشكل كامل، فكان سقف امللكية للفالحني الصـغار آنـذاك 

ا بيعاً أو شـراًء حسـب األعـراف النافـذة يف ذلـك الوقـت، حيـث كانـت احلجـة هـي وثيقـة البيـع أو الشـراء  يتصرف 
 1951املال فكانت ملزمة وقانونا سارية املفعول. متت القسمة الثانية عام  تكتب بديباجة تفيد معناها موثقة بشهود

فكانت القسمة األوىل بعد العامية حيث ألغيت القسمة على أساس الـدورة الزراعيـة ومث جتميـع األراضـي وتقسـيمها 
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ئلي لتفـاوت جـودة فدان وربع. روعي مـن خاللـه النفـوذ العـا 56إىل أربعة أقسام مسي كل قسم ربع، وكل ربع يعادل 
  األرض بني ربع وآخر وبني الربع نفسه. 

 13مت اإلصــالح الزراعــي، حيــث اقتطــع مــن أرض الشــيخ (األمــري علــي بــن مصــطفى األطــرش)  1958ويف عــام 
فــداناً أخــرى مــن األرض البعيــدة الــيت هــو اختارهــا ووزعوهــا علــى بعــض األســر الــيت كانــت ال متلــك أرضــاً، أي أن 

ه باألراضي اليت يريد االستغناء عنهـا وطبيعـي أنـه بقـي متمسـكاً بـأجود األراضـي، إذ نسـتطيع اإلصالح الزراعي خَ  ريَّ
  القول أن األمري وحده ميلك حصة األسد يف القرية.

امللكيــات بشـــكل عــام صـــغرية، وبعضــها القليـــل متوســـط. مــثًال جـــدي كمــا أســـلفت، مــن املســـتوطنني األوائـــل 
شيخ آنذاك ثالث فدادين وزِّعوا بعد وفاته على أوالده حيـث مل يبـق يل اآلن غـري الذين سكنوا القرية، اشرتى من ال

  أرض نصف فدان ورمبا كنت أوفر حظاً من غريي.

يبلــغ عــدد ســكان القريــة حــوايل ســتة آالف نســمة، املقــيم مــنهم يف القريــة يزيــد قلــيًال عــن الثالثــة آالف، ومــا 
شــه. تركــزت اهلجــرة بشــكل كبــري إىل العاصــمة دمشــق، حيــث أن تبقــى مــنهم مــن هــاجر إىل املدينــة ليــؤمن مــورد عي

إىل األمـريكيتني، وتصـاعدت يف  1953نسبة كبرية من أبناء القرية متـوزعني يف أحيائهـا. بـدأت اهلجـرة تقريبـاً يف سـنة 
  ، ألن قريتنا زراعية وتعتمد على مياه األمطار وال مصدر غريه.1960–1957سنوات اجلفاف والقحط من عام 

 فــرتة الســبعينات فــتح بــاب اهلجــرة إىل اخللــيج، حيــث اســتقطبت دول اخللــيج بعــض الشــباب الغــري مثقــف، ويف
أي عمال عاديني وعمال مهنة، ولكن بأعداد قليلة إذا ما قيست باهلجرة اليت حـدثت يف قـرى أخـرى. نتيجـة هلـذه 

ا الســـنوية انعكـــس ذلـــك بشـــكل ســـليب علـــ ى القريـــة، ممـــا أدى إىل تـــدين اهلجـــرة وتقلـــص كميـــات األمطـــار ومعـــدال
مستوى املعيشة واخنفاض الثروة احليوانية وازدياد حالة الفقـر. لكـن هـذا الـرتدي علـى املسـتوى االقتصـادي واملعيشـي 
مل يكن ما مياثله على املستوى الفكري والسياسي، حيث اتسمت قريتنا بوعي سياسي متميز أكسبتها عـرب تارخيهـا 

 -احــرتام وتقــدير مــن أهــايل املنطقــة، حيــث كانــت يف زمــن الثــورة الســورية الكــربى  ومــا قدمتــه مــن تضــحيات نظــرة
مهـــزة وصـــل بـــني الثـــوار الـــذين اســـتوطنوا  -وباعتبارهـــا قريـــة حدوديـــة تقـــع علـــى احلـــدود الشـــمالية لدولـــة شـــرق األردن

هـــا يف مقارعـــة الصـــحراء لينطلقـــوا منهـــا ملقاومـــة االســـتعمار الفرنســـي البغـــيض، ودفعـــت ضـــريبة الـــدم حيـــث ســـقط من
ا املتواضـع آنـذاك.  125ما يزيد عن  1925االستعمار الفرنسي أثناء الثورة السورية الكربى عام  قتيل رغم عدد سكا

ـــا، اســـتمر هـــذا الـــوعي السياســـي  وكـــان عـــدد مـــن رجـــاالت القريـــة مـــن الشخصـــيات املعتمـــد عليهـــا يف الثـــورة وقياد
سياسـياً تقـدمياً إال ولـه أتبـاع ومؤيـدين يف قريتنـا حيـث كانـت ومـا  والوطين حـىت بعـد االسـتقالل حيـث ال جنـد حزبـاً 

  زالت مرتعاً خصباً لكل األفكار السياسية الوطنية والتقدمية قبل االستقالل وبعده وحىت اآلن. 

وهذا بدوره حافظ على سوية معينة مـن الـوعي السياسـي واالجتمـاعي نلمسـه مـن قلـة اهلجـرة إىل بـالد اخللـيج 
نات وحــىت اآلن، اهلجــرة الــيت أوقعــت بشــركها كثــرياً مــن الشــباب حبثــاً وراء الثــراء الســريع ومجــع املــال حيــث يف الســبعي
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يوجد ما يشجع ذلك من انتشار العالقات الرأمسالية وتفرز األمناط االستهالكية، واألخطر من ذلك أن شباباً كثرية 
ها جبمع املال وحتقيق الثروة، أما يف قريتنا فـال ننكـر أن قد تركت املدرسة مهاجرة إىل بالد النفط حاملة معها أحالم

ذهــب اخللــيج قــد جــذب عــدداً مــن شــبابنا لكنــه قليــل إذا مــا قــيس بــالقرى األخــرى اجملــاورة، بــالرغم مــن ســوء احلالــة 
 االقتصادية واخنفاض مستوى املعيشة. هذا بدوره حافظ على الطـراز القـدمي يف بنـاء القريـة مـع حتسـني جديـد حبـدود

ـم  % 40 تقريباً قام به الشباب املتعلم واملرتبط بوظيفة ما يف القرية أو حوهلا وأغلبهم من املعلمني واملدرسني حيث أ
قد سحبوا قروضا على رواتبهم وحاولوا تعديل مسكنهم، وقسم آخر من الذين سافروا إىل دول النفط حيث عـادوا 

ث مــــع اإلشــــارة إىل أن لــــيس كــــل الــــذين هــــاجروا حققــــوا وتركــــزت مشــــاريعهم يف إجيــــاد مســــكن مــــن الطــــراز احلــــدي
أحالمهـــم، فكثـــري مـــن الشـــباب قـــد عـــاد مضـــطرا وآمالـــه وأحالمـــه حمبطـــة، ألننـــا كمـــا نعـــرف أن نتيجـــة ألزمـــة الـــنفط 

)47(عمــدت دول اخللــيج إىل تقلــيص العمالــة لــديها، وكمــا يقــول املثــل الشــعيب: "إيــد مــن ورا وإيــد مــن قــدام".
ممــا   

  من الشباب العاطل عن العمل. شكل اآلن عدداً 

أمــا الــذين هــاجروا إىل األمــريكيتني مــنهم مــن حالفــه احلــظ، ميســور احلــال، يعلّــم أوالده يف اجلامعــات، والعــودة 
إىل الوطن تراوده، حيث نقل لنـا هـذا عـن طريـق قسـم بسـيط مـنهم عـاد واسـتقر، لكـن الـذين عـادوا كـانوا قالئـل ال 

أي مل يكـن هنـاك هجـرة معاكسـة. و قسـم مـنهم قاسـى العـذاب واحلرمـان ال ميلـك يتجاوزون أصابع اليد الواحـدة، 
  أجرة الطريق للعودة إىل الوطن األم.

وأغلــبهم قصــدوها كمــا قلنــا مــن قبــل يف أوائــل الســبعينات نتيجــة تتــايل  -أمــا املهــاجرون إىل العاصــمة دمشــق 
وهـؤالء كلهـم يفكـرون بـالعودة مـن جديـد إىل فقد أصبح أغلبهم متقاعدين أو على أبـواب التقاعـد،  -سين القحط

  القرية بدون استثناء، ومنهم من عاد فعًال. لكن الكل عازمون على العودة إىل القرية.

العالقــات يف قريتنــا بشــكل عــام منفتحــة، ال يوجــد إرث للتعصــب االعمــى والتقاليــد الباليــة واملفــاهيم الضــيقة 
جل يدها بيده كما يقال، تساعده يف كل أعماله يف الزراعة، لكـن تبقـى حيث أن املرأة منذ القدمي عندنا تساعد الر 

ــا مل ختــتص بنصــيب معــني جلهــدها، أي اقتصــادياً تابعــة للرجــل، ولكــن الــذي خفــف مــن حــدة التبعيــة  تابعــة لــه أل
يف املثـــل  ولطَّفهـــا هـــي أن املـــرأة هلـــا مكانـــة معينـــة عنـــدنا أي يف عالقاتنـــا االجتماعيـــة، فهـــي منـــذ القـــدمي وكمـــا يقـــال

الشـــعيب هـــي "أخـــت الرجـــال"، تشـــاركهم يف الـــرأي، وتقـــوم مقـــام زوجهـــا إذا كـــان غائبـــاً، فتســـتقبل الـــزوار ويأخـــذوا 
واجــبهم كمــا لــو كــان زوجهــا حاضــراً، فتســتقبلهم يف املكــان املخصــص الســتقبال الزائــرين ويســمى "املضــافة" وهــي 

ـــا أحاديـــث خمتلفـــة ويتشـــارون بـــأمور عـــدة حســـب تعتـــرب مبثابـــة املدرســـة االجتماعيـــة عنـــدنا حيـــث تتبـــادل ال نـــاس 
  االهتمامات املختلفة من خالل املعاناة واآلمال.

                                                                                                                                                                
ا.  (47)   .( من وضع ح ح )"إيد من ورا وإيد من قدام": تعبري يقصد به عودة الشخص خاوي الوفاض (بال نتيجة) رغم اجلهود اليت قام 
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أما بالنسبة للمهر يف القرية، فكـان يسـاير حالـة اليسـر أو احلاجـة ويواكـب مسـتوى املعيشـة، مـر أحيانـاً مبرحلـة 
ارتفــع ارتفاعــاً ملحوظــاً بفــرتة الســبعينات  املقايضــة قــدمياً اختــذ الشــكل النقــدي واســتقر عليــه منــذ زمــن طويــل، لكنــه

ذه الفرتة أن كثرياً من الشباب املسافر إىل دول الـنفط قـد عـاد وترافـق هـذا  وأوائل الثمانينات، وكان سبب ارتفاعه 
مع عودة بعض املهاجرين من أصقاع خمتلفة من األمريكيتني وغريها. مع اإلشارة إىل أن هذا الوضع لـيس يف بلـدتنا 

بل أن بلدتنا أقل الناس تأثرياً بذلك حيث أن هؤالء املهاجرين وأغلبهم من الشباب الفاشل دراسياً حيـاول فحسب 
أن يعوض هذا بسـيارة يركبهـا ومهـراً غاليـاً يدفعـه لفتـاة اختارهـا خطيبـة لـه معوضـاً بـذلك الـنقص الـذي يشـعر بـه ممـا 

ين مـــن الشـــباب العـــازب الـــذي يريـــد الـــزواج، ممـــا أدى إىل ارتفـــاع املهـــور بشـــكل ال يطـــاق أصـــبح فـــوق قـــدرة الكثـــري 
اســتدعى مــنهم الوقــوف ضــد هــذه الظــاهرة الــيت تفســد أخالقيــات اجملتمــع، وُحتــوِّل املــرأة إىل جمــرد ســلعة وجتردهــا مــن 
القــيم الــيت اكتســبتها منــذ القــدمي. وكــان عصــب هــذه احلملــة الشــباب املثقــف، ومحلــة املبــادئ، ممــا دفــع رجــال الــدين 

ذهـب، ورمـوا  5000لـرية مؤجـل و 5000لـرية معجـل و 5000افظة وبتحريض من الشـباب إىل حتديـد املهـر بــ عندنا باحمل
احلرم الديين على كل من خيرق هذا التحديد. واحلرم الـديين عنـدنا قـاس اجتماعيـاً ال جيـرؤ أحـد علـى خرقـه، فالـذي 

تــه وال حيضــر فرحــه وال أحزانــه اخل... ومــن يرمــى احلــرم عليــه ال يشــرب مــن شــربه وال يؤكــل مــن أكلــه وال تشــرب قهو 
طبيعــي أن ال يســتطيع أي إنســان أن يعــيش يف العزلــة الــيت تطالــه إذا خــرق ذلــك، ولكــن نســتطيع القــول أن بعــض 
النــاس ولكــنهم قالئــل يأخــذون مهــراً أعلــى ممــا هــو حمــدد لكــنهم ال يســتطيعون اجملــاهرة يف ذلــك حيــث أن االتفــاق 

لعلــين) أمــا بالفعــل فيكــون املهــر أعلــى مــن ذلــك، ويــذهب إىل أهــل الفتــاة قســم منــه يعــود يكــون علــى املهــر احملــدد (ا
  معها حاجيات وأغراض تؤمنها منه والقسم اآلخر يبقى مع األهل. 

ـا تسـاعد يف  بعد أن حتدثنا عن أمور عدة بقريتنا نستطيع أن نوجز بشكل عام على بعـض األمـور الـيت نـرى أ
نـا. حيـث أن املدرسـة االبتدائيـة قـد دخلـت القريـة يف أواخـر الثالثينـات مـن هـذا القـرن، تكون التصور الصائب لقريت

  أما الكهرباء واملدرسة اإلعدادية فقد دخلت يف أوائل السبعينات، رافق هذا تعبيد شوارع القرية بالزفت.

ت الزراعيـــة قـــد ومـــع دخـــول الكهربـــاء دخلـــت مقتنيـــات جديـــدة مثـــل التلفزيـــون والـــرباد واملكـــواة. كمـــا أن اآلال
دخلـــت بالتـــدرج منـــذ منتصـــف الســـتينات، حيـــث أول مـــا دخلـــت اجلـــرارات، وأول مـــا دخلـــت احلصـــادة يف أوائـــل 
الثمانينــــات، لكــــن مســــتعملي احلصــــادة قالئــــل فاألغلــــب حيصــــد بالطريقــــة التقليديــــة (أي بيديــــه)، ألن احلصــــادة ال 

لبيــــة الفالحــــني أرضــــهم غــــري معزّلــــة حبيــــث ال تســــتطيع يالئمهــــا إال األرض "املعزّلــــة" (املنظّفــــة) مــــن األحجــــار. وغا
ـــا نتيجـــة لســـوء احلالـــة االقتصـــادية وتـــوايل ســـنني اجلفـــاف الـــذي قـــد مينـــع أو ال يشـــجع بـــدفع  احلصـــادة أن حتصـــد 

  مصاريف أو أموال بدون أن تعطي نتائج مرضية للفالح. 

إلقبال على التعلـيم عنـدنا مرضـي جـداً يوجد يف قريتنا مستوصف فتح حديثاً، كما أصبح هلا بلدية مستقلة، وا
مــن كــال اجلنســني، إذ أن كــل األســر تقريبــاً ترســل أبناءهــا إىل املدرســة دون تفريــق، حيــث يوجــد عنــدنا يف اإلعداديــة 

  تقريباً. %48طالب وطالبة، حيث أن الطالبات تشكل من أصل هذا العدد   300حوايل 
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  قرية الدِّمينة الشرقية/ محافظة حمص - 20

اليـــاس رزوق/ احتـــاد عمـــال حمافظـــة محـــص/ نقابـــة الكهربـــاء. موظـــف يف الشـــركة العامـــة  الموضـــوع الـــدارس: مقـــدم
  )48(ألعمال الكهرباء واالتصاالت حبمص

  أصل تسمية قرية الدمينة الشرقية ولمحة تاريخية:

ْمنـة. والدمنـة هـي آثـار الـدار، والشـرقية حتديـد للجهـة الواقعـة فيهـا نظـراً لوجـود  الدمينة هي اسـم مصـغر مـن الدِّ
الدمينــة الغربيــة. ويعتــرب أهــايل القريــة احلــاليني مــن أصــل ســكان قريــة حســيا واحلســينية. وقــد بــدأت اهلجــرة إىل قريــة 
الدمينة الشرقية يف منتصف القرن التاسع عشر بدوافع اقتصادية وسياسية، ومـن القهـر والضـيم مـن األغـا عبـد اجمليـد 

احلفـــر حتـــت ســـطح األرض حيـــث وجـــد فيهـــا بعـــض األدوات الفخاريـــة الـــيت ســـويدان. وقـــد وجـــد يف القريـــة بعـــض 
استخدمها اإلنسان قدمياً يف حياتـه العامـة. وتعتـرب هـذه احلفـر كملجـأ لإلنسـان قـدمياً. كـذلك وجـدت بعـض املقـابر 

  وأحجار منحوتة تستخدم يف بناء خاص وحجارة لعصر الزيتون وبعض اآلبار القدمية.

 ي:الوضع الطبيعي واإلدار 

م مـــن ســـطح البحـــر.  650تقـــع القريـــة يف وســـط ســـهل "حـــيت" يف القســـم الشـــمايل لســـهل البقـــاع علـــى ارتفـــاع 
يتخلــل ســهول القريــة بعــض األوديــة اجلافــة الــيت تشــكلت بفعــل األمطــار، أمــا األراضــي فهــي ملــك للســكان (ألهــل 

كـم  12ملنطقة القصري الـيت تبعـد عنهـا مسـافة  القرية) أي ال يوجد فيها إقطاع ابداً. والقرية من الناحية اإلدارية تابعة
 كم.  20إىل اجلنوب والقرية تبعد عن مدينة محص مسافة 

  التطور العمراني:

يعترب السكن ضرورة أساسية لإلنسان منذ القـدمي، لـذا يلجـأ اإلنسـان إىل املنـزل بعـد القيـام بالعمـل الزراعـي أو 
نــاء العمــل. والــنمط الســكين يف القريــة قــدمياً هــو عبــارة عــن بعــض الــوظيفي أو املهــين لينــال قســطاً مــن الراحــة بعــد ع

الغــرف املنتشــرة جبــوار بعضــها الــبعض يتكــون مــن الطــني واحلجــارة والســقف مصــنوع مــن اخلشــب والقصــب. وهنــاك 
بعض الغرف تكون للحيوانات والدواجن بالقرب من غرف السكن. واحلي القدمي يف القرية يقع بالوسط فيما يتجه 

العمراين حالياً حنو اجلنوب الشرقي ويـدخل يف البنـاء اجلديـد التخطـيط اهلندسـي العلمـي ويسـتخدم اإلمسنـت  التطور
واحلديـــد يف تكـــوين البيـــت حاليـــاً مـــع تـــوفر حديقـــة للمنـــزل. أمـــا املرافـــق العامـــة يف القريـــة يوجـــد بئـــر مـــاء عليـــه حمـــرك  

بشـكل كامـل. وهـذا املشـروع اليـزال مسـتثمر حـىت  كهربائي يضخ املـاء للقريـة ضـمن شـبكة أنابيـب ال تغطـي القريـة
اآلن. إىل جانـــب املــــاء هنـــاك شــــبكة الكهربـــاء تشــــمل كــــل األحيـــاء الســــكنية ممـــا أدى إىل إدخــــال بعــــض األدوات 

                                                                                                                                                                
  .ان الذي اختاره الدارس دون تغيريتركنا العنو  )48(
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مســـجلة اخل...) أمـــا بالنســـبة للخـــدمات التعليميـــة يف القريـــة فهنـــاك ثالثـــة  -تلفزيـــون -الكهربائيـــة غلـــى املنـــزل (بـــراد
بتدائية مؤلفة من اثنا عشر شعبة والبناء حكومي حديث، وأمـا املدرسـة الثانيـة والثالثـة هـي املدرسـة مدارس: األوىل ا

اإلعدادية والثانوية مشرتكة يف البناء واإلدارة وتقع يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من القرية، مؤلفة من مبـىن ذات طـابقني 
  درسني واملدرسات.يوجد فيها عدد البأس من الطالب والطالبات وعدد من امل

  السكان والحياة االقتصادية:

نسمة، ويقوم معظم السكان باألعمال الزراعيـة البعليـة، وتشـارك املـرأة يف  3500يبلغ عدد سكان القرية حوايل 
هذه األعمال إىل جانب الرجل. وتكون األعمال يف حراثة األرض وزراعة القمح والشعري واحلصاد. وأمـا يف الوقـت 

اجتــه الفــالح إىل زراعــة األشــجار مــن أمههــا اللــوز والعنــب والزيتــون، واملســاحات املزروعــة بــاللوز بقــدر احلاضــر فقــد 
ـــاً مـــن الصـــقيع  نصـــف املســـاحة اإلمجاليـــة للقريـــة. ويعـــاين اللـــوز مـــن بعـــض األمـــراض الـــيت تصـــيب احملصـــول، وأحيان

لـي أو نسـيب فيـنعكس علـى حيـاة واخنفاض احلرارة يف شهر نيسان، كل هذا قد يؤدي إىل ضـرب احملصـول بشـكل ك
املــزارع واخنفــاض مســتوى املعيشــة يف القريــة. ومعظــم الزراعــة يف القريــة تعتمــد علــى ميــاه األمطــار، وتقــع القريــة خــارج 
خــط األمطــار نظــراً لقلــة األمطــار الســنوية. وأهــم املشــكالت الــيت تعــاين منهــا القريــة يف اجملــال الزراعــي هــي مكافحــة 

إىل جانـب شـدة الريـاح يف املنطقـة الـيت حتتـاج إىل زراعـة أشـجار تكـون مصـدات للريـاح وحتمـي  أمراض اللوز الكثرية
املزروعات يف اجلهة الغربية من القرية. إىل جانب هذا تعاين القرية من قلة املياه وعـدم تـوفر دراسـة للميـاه اجلوفيـة يف 

آلبـار االرتوازيـة علـى عمـق هـذا املنسـوب ملـا هلـذه املنطقة. وذلك لتحديـد منسـوب املـاء البطـين وإلـزام املـواطن حبفـر ا
الناحية من أمهية يف توفري املياه وخاصة للزراعـة املرويـة يف القريـة. كـل هـذه األسـباب أدت إىل أن بعـض النـاس تركـوا 
أعمــــال الزراعــــة وهــــاجروا إىل املدينــــة ألجــــل التوظيــــف واألعمــــال األخــــرى والقســــم اآلخــــر إىل التوظيــــف يف املدينــــة 

اؤهم يف القرية حيث يتجمع املوظفون يف الصباح الباكر على الطريق العام يف أعداد كبرية جداً بانتظار سـيارات وبق
النقـــل للوصـــول إىل أعمـــاهلم يف املدينـــة، وهكـــذا حـــاهلم يف كـــل يـــوم حـــىت انتهـــاء اخلدمـــة. أمـــا بالنســـبة للمقيمـــني يف 

  ضاعه. أما أوالد املهاجرين إىل املدينة فيتزوجون من املدينة.  املدينة إما أن يتزوج من املدينة أو من القرية حسب أو 

  تربية الحيوانات:

إن تربية احليوان بالقرية تتجه حنو االخنفاض إذا ما قيست مع املاضي. وأهم احليوانات اليت تـرىب يف القريـة هـي 
ـــا  رأس، والغـــرض مـــن هـــذه احليوانـــات 200رأس، واملـــاعز حنـــو  1000األغنـــام ويبلـــغ عـــددها  هـــو احلصـــول علـــى ألبا

وأصوافها. وتُرىب األبقار بأعداد قليلة لعـدم تـوفر الزراعـة املرويـة والغذائيـة هلـا واإلشـراف الطـيب. وتقـوم يف القريـة تربيـة 
 الدواجن لتوفر الشروط املناسبة هلا.
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  الصناعات:

 30الـيت تضـم  1978ة يف عـام أهم الصناعات يف القرية هي صناعة السـجاد اليـدوي بعـد بنـاء الوحـدة اإلرشـادي
ـــ  ، ويــتم تصــريف 600-500مــرت مربــع ســنوياً، وهــي مــن األصــناف اجليــدة نــوع  800عاملــة، وتقــدر كميــات اإلنتــاج ب

الكميـــات املصـــنعة عـــن طريـــق الوحـــدة اإلرشـــادية ومديريـــة الشـــؤون االجتماعيـــة والعمـــل حبمـــص نقـــداً وبالتقســـيط. 
ج العــرق والنبيـــذ والويســـكي. وتشــتهر القريـــة قـــدمياً بصــناعة الـــدبس مـــن ويوجــد يف القريـــة معمـــل لتصــنيع العنـــب ينـــت

العنــب. وهنــاك ثالثــة معاصــر قدميــة تعمــل يف تصــنيع العنــب بطــرق بدائيــة، وحاليــاً متوقفــة لعــدم تــوفر مــادة العنــب 
  ة.وعدم توفر عامالت تستطيع العمل يف هذه املعاصر واجتاه املزارع حنو زراعة شجر اللوز ومبساحات كبري 

  المواصالت:

الطــرق داخــل القريــة نصــفها معبــد والنصــف الثــاين تــرايب لعــدم تــوفر بلديــة تقــوم مبهمــة تســوية وفــرش الطرقــات 
باألسفلت. أما الطرقات اليت تربط القرية مع مدينة محص فهي من الدرجـة الثانيـة إىل جانـب بعـض الطـرق الرتابيـة، 

  لزراعية.أما أهم وسائل النقل فهي السيارات واجلرارات ا

  التجارة:

التجــارة يف القريـــة حمـــدودة جــداً تقـــوم علـــى تبـــادل الســلع االســـتهالكية الضـــرورية مــع احملـــالت التجاريـــة املتـــوفرة 
بالقرية ومع مستودع اجلمعية التعاونية الفالحية. أمـا العالقـات التجاريـة مـع املدينـة تكـون علـى نفـس الصـعيد احمللـي 

  االستهالكية واملنزلية الضرورية.يف القرية إىل املدينة وشراء املواد  إىل جانب بعض احملاصيل الزراعية

من الزراعة البسيطة وتربية دودة الحرير إلى "التَـنَـّعم" بسيارات الدولة  الحياة في قرية "المعمورة" - 21
  والهجرة إلى لبنان وزراعة التفاحيات

  صالح أمحد حبقة من دريكيش. ُمجري اللقاء الدارس:

عامــاً حــني تــاريخ اللقــاء بــه. ولــد يف املعمــورة التابعــة ملنطقــة الــدريكيش/  60أمحــد حممــد خليــل. عمــره  :المتحــدث
 كم. 13ناحية دوير رسالن، وتقع إىل الشرق من منطقة الدريكيش حبوايل 

 اجلد عمله مزارع، وهو متويف، وله ولدان: محدان خليل، وهو يعمل كمزارع؛ وحممد خليل، مزارع أيضاً.كتب: 

إن ملكية األرض الزراعية تعود ألهايل القرية منذ أكثر مـن مئـة عـام وال أعرفهـا إال كـذلك. كـان والـدي يعمـل 
دومن  50يف الزراعة كفالح صغري يف ملكيته اخلاصة. إن امللكيات الزراعية يف القرية هي من النوع الصغري ترتاوح بني 

 وواحد دومن للمالك الواحد.
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ا ال يتجاوز  5000حوايل  تبلغ مساحة هذه القرية   نسمة. 1300دومن وعدد سكا

نعجــات للبيــت الواحــد، يــتم رعيهــا بواســطة أهــل القريــة  5-3كانــت تربيــة املواشــي حبجــوم صــغرية تــرتاوح بــني 
  أنفسهم بالتناوب، ومن ال يرعى يدفع أجراً، وهم قلة.

الشـيخ صـاحل العلـي يف عهـد االنتـداب بفضـل جهـود املناضـل  1923دخلت املدرسـة االبتدائيـة القريـة منـذ عـام 
  الفرنسي، وهي املدرسة االبتدائية الوحيدة على مستوى ريف منطقة الدريكيش.

كانت القرية تعيش على موارد اهلجرة إىل لبنان، وقسم مـنهم التحـق بوظـائف الدولـة مـن عسـكريني ومـوظفني 
عة أشــهر كــل عــام للعمــل ويعملــون علــى تربيــة هربــاً مــن الفقــر. كــان املهــاجرون إىل لبنــان يقضــون هنــاك حــوايل تســ

 10-1 أمي واحد ممن ترتاوح أعمـارهم بـنيال يوجد فيها  1970وتعليم أوالدهم حيث ميكن القول أن القرية منذ عام 
  سنوات.

كانـــت احملاصـــيل الزراعيـــة هـــي احلنطـــة والشـــعري والـــذرة كمحاصـــيل اســـتهالكية (غـــري معـــدة للبيـــع). تعتمـــد يف 
علــى تربيــة دودة احلريــر وتشــارك املــرأة الرجــل يف العمــل يف الزراعــة واحلقــول وتربيــة دودة احلريــر اخل... إنتاجهــا للبيــع 

مـن طـالب الثانويـة هـم مـن  % 52وقد دخلت املرأة ميدان املدارس والتعليم مثـل الرجـل حيـث ميكـن أن نالحـظ أن 
  عاماً. 45اإلناث، ويتم التعليم بشكل خمتلط منذ أكثر من 

فالتجــأ  )49(حصــل تغــّري جــذري يف القريــة حيــث ُحــرم الســكان مــن مــورد الــرزق الوحيــد: لبنــان، 1975بعــد عــام 
السكان إىل العمل يف حقوهلم وإىل احلرف الصغرية داخل سـوريا (جنـار بـاطون، خيـاط، عتّـال اخل...). كمـا تغـّريت 

فاحيـات، وكـان ذلـك مبسـاعدة الدولـة نوعية الزراعات. فقد مت استصالح األراضي وحتويلها إىل أراضـي مغروسـة بالت
مليون ل.س حيث بلغ عدد األشجار املثمرة املنتجة حاليا  3حبوايل  1983 – 1975حيث مّدت الفالحني بني عامي 

غرسة صغرية، وهناك تطور ملحوظ يف هذا االجتاه. وازداد دخـل القريـة مـن  50.000غرسة، وهناك أكثر من  20.000
مليـــون ل. س  1.000.000أصـــبح مـــن التفاحيـــات فقـــط   1975ل.س عـــام  20.000جـــاوز أرضـــها، فبعـــد أن كـــان ال يت

  لرية للقطاع اخلاص (مهرب). 50.000ُسلمت بفواتري رمسية إىل الدولة، وبيع بأكثر من 

هذه الزيادة يف الدخل تعود إىل ترك العمل يف لبنان بسبب احلرب، وعودة املواطنني إىل أراضيهم حيث عملوا 
هلا. يقــوم عمــل املــواطنني اآلن بشــكل مــزدوج. فقســم كبــري مــنهم يعمــل لــدى الدولــة حيــث يبلــغ دخــل علــى اســتغال

  ل.س شهرياً، وهؤالء املوظفني نفسهم يعملون بالزراعة. 150.000القرية من الدولة (رواتب موظفني) ما يزيد عن 

  .1982باء عام ودخلتها الكهر  1970واإلعدادي عام ، 1977دخلت الثانوية إىل القرية عام ،

                                                                                                                                                                
  .1990إىل 1975وذلك بسبب احلرب األهلية يف لبنان من  )49(
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مسـان، تـاجر صـغري، حمـل نوفوتيـه، مركـز  23. يوجـد يف القريـة:  فـرن واحـد، 1965دخلها طريق الزفت منذ عام 
سـيارات،  10توزيع غاز، خياط واحد، حالق واحد، سيارات عامـة وميكروبـاص واحـد، سـيارات صـغرية ومتوسـطة 

  )50(سيارة مع املوظفني. 20عن  سيارات خاصة ال يوجد، لكن هناك سيارات تعود للدولة تزيد

بئــر صــغري ال يكفــي ســوى منــزل صــاحبه  30تشــرب القريــة بواســطة الينــابيع الكثــرية فيهــا. وحفــر فيهــا حــوايل 
  للشرب وإلرواء حوايل دومن واحد بقرب املنزل.

ة مـن سـبعة آالف نسـمة حييطـون بالقريـ  7000تعترب القرية مركزاً حضرياً لتجمـع سـكاين يزيـد عـدد سـكانه عـن 
ا األربعة.   جها

هنــاك توّقــع بــأن أراضــيها الزراعيــة البســيطة ســوف تكــون خــالل أعــوام قليلــة مــن املنــاطق املصــّدرة للتفاحيــات 
  عن مخسة ماليني لرية سورية. 1990بشكل أساسي، ويتوقع أن يزيد دخلها من التفاح قبل عام 

  تصادي على أهل القرية. حصل احنسار تدرجيي لرتبية دودة احلرير لكن ليس لذلك أثر اق

  ال يوجد مهر يف القرية منذ أكثر من عشرين عاماً.

احليــاة االجتماعيــة ريفيــة خمتلطــة مل تــدخلها بعــد حيــاة املدينــة بشــكلها مطلــق. لكــن احلضــارة قــد دخلتهــا مــن 
ا قد خلقت جمتمعاً متكا ا فاختلطت مع العادات والتقاليد الريفية، وميكن أن أقول أ يعـيش  مًال متعاوناً أوسع أبوا

  احلضارة وفق متطلباته.

  الواقع المعاشي ألهالي دير بعلبة/شرقي حمص - 22

  .1/5/1985مرشد كنعان. كتبها بتاريخ  :الدارسُمجري اللقاء 

 سنة. مكان الوالدة دير بعلبة. اإلقامة احلالية دير بعلبة. 67العمر دياب كنعان. المتحدث:

  .1/5/1985تاريخ اللقاء يف 

  . خّلف مثانية ذكور وأربع بنات عملوا يف الزراعة. 1938وتويف تقريباً عام  )51(َل جد املتحدث مزارعاً،َعمِ 

                                                                                                                                                                
ـا معتـربة غياهـا ملكيـة خاصـة.  )50( هذه إحدى ظواهر تكّون "بورجوازية بريوقراطية" تستخدم سـيارات الدولـة مـع بنزينهـا وإصـالحها، وتتـنعم 

  .هذه الظاهرة الصغرية هلا أبعاد وعواقب ال جمال للحديث عنها هنا
  األفضل أن يقول عنه فالحاً. )51(
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. عــدد أوالده فقـــط أربعــة ،كلهـــم ذكــور، ومجيعـــاً يعملـــون 1956َعِمــَل والـــد املتحــدث مزارعـــاً، وهــو متـــويف منــذ عـــام 
  بالزراعة.

  قال المتحدث:

وأوائــل االنتــداب الفرنســي كانــت األراضــي مشــاعاً، أي ليســت  )52( َجّمــع)،يف أواخــر احلكــم العثمــاين (أيــام التَ 
ألحد. كان أهل القرية مجيعاً يقومون يف أيام الزرع بزراعة األرض كاملة حمددين فيمـا بيـنهم نوعيـة املـادة املزروعـة يف  

لـومرتات كانـت تسـمى كل منطقة، فكانـت أراضـي ديـر بعلبـة الشـرقية تسـمى "الربـاع"، وإىل الشـرق حـوايل أربعـة كي
"املتعارضــــات"، ويف اجلهــــة الشــــمالية تســــمى "الطايــــل". كــــان املزارعــــون يتفقــــون فيمــــا بيــــنهم بزراعــــة "الربــــاع" مــــثًال 

  بالشعري، و"الطايل" باحلنطة، وغريها باجللبان أو العدس، وهكذا.

الثريان، ومن مثّ يقومـون بـرش  كان املزارعون يقومون حبراثة تلك األراضي باحملراث اليدوي الذي جتره البغال أو
البذار باليد، بينما كان غريهم يقوم حبراثة األرض ثانية بعد نثر البـذار بعـد ذلـك، أي بعـد أن تسـتغرق مـدة العمليـة 

اية كانون األول.   ما يقارب الثالثة أشهر من تشرين األول ولغاية 

م اســتعداداً للشــتاء، حيــث ي قومــون بنثــر الرمــل علــى األســطحة واســتعمال يعــود الفالحــون بعــدها لرتمــيم بيــو
م إىل األراضـــي غـــري  مدحلــة صـــغرية لتُْثبِــت الرمـــل بــالطني علـــى الســطح. وعنـــد قــدوم الربيـــع يقومــون بأخـــذ حيوانــا
ـر العاصـي يف منطقـة "الســعن"  مزروعـة للرعـي مـن األعشـاب الـيت تنبـت يف تلـك األراضــي، وخاصـة علـى ضـفاف 

ايــة الربيــع ي قــوم الفالحــون بتحضــري البيــادر ويهّيئــون هلــا األمكنــة املســتوية ويســتعّدون للحصــاد. وعنــد شــرقاً. ويف 
موسـم احلصــاد كــان أهــل القريــة مجيعــاً يــذهبون حلصــاد كـل منطقــة حــىت تنتهــي،  ويقــوم املختــار بتنظــيم العمــل ونقــل 

صـول فيقـوم بدرسـه وتذريتـه احملاصيل على عربات من أربع عجالت إىل  البيادر. كان كل مـنهم يأخـذ شـيئاً مـن احمل
   )53(من الغبار والقش. وكان قسم من احملصول يُدفع كضريبة للدولة.

ومل يكن احملصول يغطي إال جزءاً من النفقـات واملصـاريف، وهلـذا  كـان الفـالح يسـتدين مـن التجـار يف املدينـة 
 .محص لشراء ثيابه وعدة الزراعة، باإلضافة إىل غذائه من متر وزيت وغري ذلك

نشـــرت دولـــة االنتـــداب إعالنـــاً لتســـجيل األراضـــي بأمســـاء الفالحـــني، فمـــنهم مـــن أقـــدم علـــى  1936ويف عـــام 
تسجيل الدومنات من األراضي بامسه، ومنهم من متّنع عن دفع الضرائب على األراضي فدفع رشـوة للمختـار خشـية 

ن ميلـك مئـات الـدومنات، وصـار وبذلك توزعت األراضي بشكل غري عادل، فأصبح م )54( تسجيل أرض على امسه،
                                                                                                                                                                

  .1918-1914األوىل  املقصود احلرب العاملية )52(
  وهي ضريبة العشر. )53(
ويعود السبب إىل خـوف تـارخيي دفـني مـن أن تسـجيل األرض يـؤدي إىل سـوق صـاحبها إىل العسـكرية أواخـر العهـد العثمـاين، إضـافة إىل  )54(

  رسوم التسجيل ودفعه ضريبة األرض.
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من ال ميلك شيئاً. أصبح املالكون هم املتحكمون باألراضي، وصار يقال فـالن مـزارع وفـالن بطّـال، وقـام البطّـالون 
بالعمل لدى املزارعني يف مواسـم احلصـاد والزراعـة فنشـأت بـذلك األحقـاد مـن غـري املـالكني علـى مـالكي األراضـي، 

 ت حيث قام بعضهم حبرق حمصول بعض املزارعني.وحدثت عدة إشكاالت وتعّديا

أما عن ملكية املواشي فكانـت علـى شـكلني: األول هـو وجـود مـن ميتلـك عـدداً البـأس بـه مـن املواشـي حيـث 
ــا، والشــكل الثــاين هــو أن كــلَّ مــزارع ملــك عــددا حمــدودا مــن املواشــي اختــاروا هلــا راٍع براتــب  يقــوم برتبيتهــا واإلجتــار 

ا. وكان الرعاة ال ميلكون أرضاً، وهم مـن العـاطلني سنوي، جيمع امل ا مساًء إىل بيوت أصحا واشي صباحاً ويعود 
عــن العمــل. هــذا مــع اإلشــارة إىل أّن عــدداً كبــرياً مــن العــاطلني عمــل يف املطــاحن ومعمــل الســكر. ومــع توّســع دوائــر 

ا عمل الكثريون فيها.   الدولة ومنشآ

مخسني دومن، وأعالهـا ألـف دومن. مثّ أخـذت هـذه املسـاحة بـالتقّلص بسـبب  أما مساحة ملكية األرض فأقلها
  التوريث وكثرة األوالد.

كانت البيوت يف ذلك العصر تبـىن مـن الطـني وتسـقف باألخشـاب، وهـي ملـك للفـالح، حيـث كـان الفـالح 
  ال ميلك سوى بيت واحد له وملؤونته، وأحياناً له وملؤونته وحيواناته.

لسابق إىل مدينة محص حيـث كانـت الزراعـة بسـيطة وبدائيـة وال تكـاد تكفـي املـزارع. فهـاجر جرت اهلجرة يف ا
  قسم من السكان إىل املدينة وعملوا بالتجارة هناك. أما يف الوقت احلاضر فتكاد ال توجد هجرة إىل املدينة.   

ور فقـط الـذين ينهـون تعلـيمهم وكان التعليم مقتصـراً علـى الـذك 1947دخلت املدرسة االبتدائية دير بعلبة عام ،
وصـــلت الكهربـــاء  .1982افتُتحـــت مدرســـة إعداديـــة، تبعتهـــا املدرســـة الثانويـــة عـــام  1975يف الصـــف اخلـــامس. وعـــام 

ومل تّعم اإلنارة الكهربائيـة مجيـع البيـوت إال يف عـام  .1971لبيوت القرية القريبة من الطريق العام، وخط الكهرباء عام 
1984.  

، واقتصر على هذا الطريـق حـىت عـام 1956السلمية ماراً بدير بعلبة عام -الواصل بني محص وصل طريق الزفت
، حيث قامت الدولة بتزفيت بعض الشوارع الرئيسية دون أي ختطيط، وقد قام أهايل القرية بتنفيذ جمارير على 1984

ة، حـىت اآلن، تشـكو مـن عـدم تزفيـت نفقتهم اخلاصة بعد ذلك مما أدى إىل ختريب الطرق املزفتة، وال تزال دير بعلبـ
  الشوارع. 

كانــت ديــر بعلبــة تستســقي ميــاه الشــرب مــن اآلبــار ذات امليــاه الســطحية، الــيت تلّوثــت مــع التقــدم مثّ جّفــت، 
وحصــلت أزمــة عطــش. وهلــذا قــام النــاس حبفــر آبــار ارتوازيــة بعمــق مــا يقــارب املــائيت مــرت وتركيــب مضــخات كهربائيــة 

  الشرب. صغرية للحصول على مياه
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ا والد الزوجة ذهبا البنته، ومنهم مـن يأخـذ قسـماً  أما عن املهر، فمنذ القدمي كان ما يعادل املئة لرية يشرتي 
من املهر، ومنهم من يعطي املهر كله البنته. أما يف الوقت احلاضـر فـاملهر يُعطـى لالبنـة علـى شـكل ذهـب أو حلـي 

  وهو ما يعادل العشرين ألف لرية سورية. 

ـا، حيـث يبلـغ تعترب  دير بعلبة يف الوقت احلاضـر مـن األحيـاء الكبـرية يف محـص، وفيهـا كثافـة سـكانية البـأس 
عدد سكان احلـي مـا يقـارب الثالثـني ألـف مـواطن، مجـيعهم حمرومـون مـن كافـة اخلـدمات فـال شـوارع وال أرصـفة وال 

  مياه وال تنظيف.

ستوصف بفحص ومعاينة مـن يـأيت إليـه مريضـا،  ُأحدث يف احلي مستوصف على مستوى ضيق، ويقوم هذا امل
كمــا يقــوم بتوزيــع األدويــة جمانــاً. لكــن األمــر الــذي حيــدث هــو أن املستوصــف ال يقــوم مبــا يتوجــب عليــه، فهــو يبيــع 

  بعض األدوية، ويوزع بعضها اآلخر، ويتعامل مع الناس معاملة تدعو إىل االمشئزاز.

ــاً جل ميــع نفايــات احملافظــة يف اجلهــة الشــمالية الغربيــة مــن البلــدة، املثــري للنقمــة أن بلديــة محــص خصصــت مكّب
وهــي ال تبعــد عــن البيــوت أكثــر مــن مخســمائة مــرت. وهــذا املكــب يقــع يف أغــىن منطقــة زراعيــة خصــبة وبــني بســاتني 
اخلضار والفاكهة على ضفة قناة الري اليت تروي املزروعات. سبب هذا املكـب األوبئـة، وتكـاثر الـذباب، والكـالب 

لشــاردة الــيت ســبق وهامجــت القريــة عــدة مــرات، ويف إحــدى اهلجمــات أكلــت طفــًال صــغرياً. وقــد قــّدم األهــايل عــدة ا
  ومل يرد عليهم أحد. )55( اعرتاضات للبلدية واحلزب،

محـاة جبانـب البسـاتني، ممـا أدى -وزاد الطني بلة أن شركة إنشاء الطرق وضعت جمبًال للزفت على طريق محـص
ألصحاب األراضي اليت تنتشر فيها ضبابة كثيفة من الغبار تغطي أوراق املزروعات فال تنمو بصورة إىل أضرار بالغة 

  جيدة، وقد اعرتض أهايل األراضي اجملاورة عدة مرات على ذلك دون جدوى.

أمـــا عـــن ري األراضـــي مـــن قنـــاة الـــري، فـــإن الوقـــت احملـــدد والكميـــة املصـــّرفة مـــن القنـــاة تكـــاد ال تكفـــي ثلـــث 
الـــيت يـــدفع عنهـــا املـــزارع ســـنوياً ضـــريبة ري، فيضـــطر املـــزارع لرشـــوة مـــأمور الـــري املوجـــود يف املنطقـــة وشـــراء األراضـــي 

ســاعات مــن املــاء، علمــاً أنــه يــدفع ضــريبة ري أرضــه بكاملهــا. وتعــود هــذه األمــوال الــيت جينيهــا املــأمور بطريقــة غــري 
عـــدة مـــرات فتبـــني أن املســـؤولني هلـــم ضـــلع مشـــروعة إىل جيبـــه وجيـــوب رؤســـائه. وقـــد اشـــتكى املزارعـــون مـــن ذلـــك 

  بالعملية.

وعن تسويق املنتوجات الزراعية من خضار وفواكه، فإن املزارع يقوم بنقلها إىل سوق اهلال وتسليمها إىل تاجر 
ليقوم ببيعها لتاجر اجلملة أو املفرق. وال يكاد يصل للمـزارع % 10السوق الذي ينال على بيعها كومسيون ما يقارب

نها وأجور نقلها ونفقات بقائهـا عنـد تـاجر السـوق سـوى الربـع، ممـا يـؤدي إىل زيـادة يف جشـع التجـار، وعـدم من مث

                                                                                                                                                                
  يقصد حزب البعث العريب االشرتاكي احلاكم. )55(
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إقبــال املــزارع علــى عمليــة الزراعــة. إضــافة إىل أن املزروعــات األخــرى كــالقطن والشــوندر الــيت يســلمها املــزارع حكمــا 
المها، وبالتـايل احلصـول علـى مثنهـا مقتطعـني منهـا للدولة، فيلقى صعوبات كبرية يف احلصول علـى املوافقـة علـى اسـت

  )56(ما حيلو هلم.

أمــا عــن مجعيــات تربيــة وتســمني احليوانــات، فــإن الدولــة تعطــي كميــات حمــددة مــن األعــالف للمنــدوبني عــن 
الفالحــني، ويقــوم هــؤالء املنــدوبون بتســجيل أعــداد ومهيـــة علــى أمســاء الفالحــني الســتالم األعــالف بــامسهم حيـــث 

ببيعها بعيداً عن القريـة يف السـوق السـوداء وبأسـعار مضـاعفة، وحـىت قبـل اسـتالمها حيـث يبيعـون بـالرخص يقومون 
للتجـــار ويأخـــذون نصـــيبهم منهـــا دون اســـتالم ودون تســـليم للمـــزارعني ومـــن هـــؤالء: مجعيـــة أعـــالف البقـــر احللـــوب 

اها برهـــان الف األغنـــام رئيســـرئيســـها قاســـم حليمـــة ، مجعيـــة أعـــالف التســـمني رئيســـها راتـــب النجيـــب، مجعيـــة أعـــ
  الشامي ومروان الطالب.

  "المشرفة" واإلقطاع - 23

  .1/5/1985مرشد كنعان بتاريخ  ُمجري اللقاء الدارس:

  دير بعلبة. 1933، من اجلابرية؛ وعبد الكرمي كنعان، مواليد ،1928ابراهيم خليل، مواليد  المتحدثان:

  نقل عنهما:

ويُقـال أن والــدة  .1850شـرقاً لــدير بعلبـة أحـد أفــراد عائلـة الـدرويب حــىت عـام  كـان ميلـك أراضـي املشــرفة اجملـاورة
جــورج ثابــت (وهــو بيــك مــن أصــل لبنــاين والدتــه مــن بيــت الــربازي) حضــرت إىل محــص، ومقهــى الروضــة بالــذات، 

تسـليم وبطريق الصدفة التقت بصاحب أراضي املشرفة، ولعبت الورق على امتالك أراضي املشـرفة يف حـال رحبهـا، و 
فــدان مــن األراضــي علــى ضــفاف النيــل، حيــث يقــال أن أصــلها مصــرية وتزوجــت يف لبنــان. وكانــت املشــرفة يف  30

  عائلة جمتمعة مع "اجلابرية" و"بادو". 17ذلك الوقت ال تتجاوز 

كسبت الرهان، وامتلكت أراضي املشرفة يف ذلك العام، وسلمت هذه األراضي لولدها جورج ثابت. غـري أن 
دومنــاً، وكــان ميلــك  250كــان مهــه الوحيــد تربيــة اخليــل األصــيلة، حيــث كــان قــد أحــدث مربطــاً للخيــل مســاحته ثابــت  

 35أعدادا كبرية من رؤوس اخليل، وكـان يسـتعمل لسياسـتها مخسـون رجـًال، وتقـدر أجـور الواحـد يف ذلـك الوقـت بــ 

  قرشاً يف اليوم.

                                                                                                                                                                
ومــا أورده املتحـدث ونقلــه الــدارس يف أكثــر مـن مثــال، تشــري بوضــوح إىل انتشـار الفســاد يف أوســاط الفئــات احلاكمــة  ظـاهرة الفســاد هــذه، )56(

، قبـل أن تنزلـق بعـد مـدة 2011واستفحال أمره، وهذا يف رأينـا مـن األسـباب الـيت أدت إىل انـدالع التحركـات الشـعبية االحتجاجيـة يف آذار 
  ة ال جمال لبحثها هنا.إىل العسكرة، حيث دخلت عوامل كثري 



 

 

84 
 

م مـرهج). يقـال بـأن فريـد مـرهج قـد ضـمن األراضــي كـان أحـد رجالـه فريـد مـرهج (أصـله مـن محـاة وأخيـه نـاظ
بفالحيها مقابل ألف لرية كل يوم يقدمها جلورج ثابت. قبل جورج ذلك، فقـام فريـد بتشـجيع الفالحـني علـى حفـر 

  اآلبار وري األراضي واملزروعات، فعمل قسم منهم بنصيحته مما شجع باقي الفالحني على ذلك.

ليف حفــر البئــر وتـأمني الــالزم هلــم مقابــل رد قيمـة هــذا القــرض أضــعاف كـان فريــد يقــرض الفالحــني قيمـة تكــا
  مضاعفة وبأقساط، زائد حصة له من اإلنتاج، زائد ما يرتتب على الفالح من أصل األلف لرية جلورج ثابت يومياً.

كمــا يقــال أن جــورج قــد ســكب نقــوداً بامســه علــى شــكل طوابــع مــن أجــل الســيطرة الكاملــة علــى مجيــع جهــود 
ا يف املشـرفة وبـادو واجلابريـة وأحـد جتـار محـص وامسـه جـورج وال تصـرف هـذه الفال حني. وكان الفالحون يتعاملون 

   )57(املنطقة فقط عن طريق هذا التاجر النقود إال يف هذه

  لقطات من حياة قرية طفس (درعا) - 24

  عبد الكرمي حممد كيوان. مجري اللقاء الدارس:

يف طفـس، ومقـيم فيهـا. وجـرى أخـذ احلـديث يف طفـس بتـاريخ  1904مـن مواليـد يوسف احملمـود كيـوان  المتحدث:
10/4/1985.  

 نقل الدارس عن المتحدث اآلتي:

تدل آثار البناء اليت ال تزال قائمة حىت زمننا هذا أن القرية كانت يف األصل تقطن من قبـل الـروم. أمـا بالنسـبة 
 1837عـام، بـدليل أن القريـة يف عـام  146أي منـذ  1838يعـود لعـام ،لتاريخ حياة السكان املقيمـني حاليـاً يف القريـة، ف

ا وماتوا. فأول رجل سكن القرية يف طفس هـو املرحـوم سـاري العـوض الـزعيب،  مر عليها رجال قطنوا فيها وعاشوا 
  وآنذاك مل يكن أي أثر لألرض ومكانتها من الناحية االقتصادية.

ــ  الجــد: ة بواســطة احليوانــات، منــذ أن متكــن مــن القيــام بالعمــل الزراعــي، تــويف عــام كــان اجلــد ميــارس الزراعــة البدائي
  ، وهلذا اجلد ثالث أوالد كلهم مزارعون يعملون بالزراعة.1880

كــان يعمـل بالزراعــة البسـيطة وتربيــة احليوانـات مثــل البقـر الــذي كـان يســتخدمه يف فالحــة األرض   والـد المتحــدث:
غنـــام واملـــاعز واجلمـــال، ويســـتخدم اجلمـــال يف نقـــل احملصـــول مـــن األرض إىل واالســـتفادة مـــن حليبـــه، كمـــا يرعـــى األ

ا. وقد تويف والد املتحدث عام   1944القرية. وهذه احليوانات قسم منها ورثها عن والده وقسم منها اشرتاها لضرور
  الفنية بدرعا. وله ثالث أوالد وبنت واحدة اثنان منهما يعمالن بالزراعة واآلخر موظف لدى مديرية اخلدمات

                                                                                                                                                                
خصصــنا يف كتــاب تــاريخ الفالحــني حيّــزاً واســعاً لتــاريخ املشــرفة ونضــال فالحيهــا ضــد اإلقطــاع، واعتمــدنا علــى الوثــائق املكتوبــة إضــافة إىل ) 57(

  زيارتني ميدانيتني للمشرفة.
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وكانــت امللكيــات الصــغرية هــي الســائدة. وتوجــد  1885إن تــاريخ امللكيــة لــألرض يف قريــة طفــس يرجــع إىل عــام 
يف القريـــة ملكيـــات صـــغرية وملكيـــات متوســـطة وملكيـــات كبـــرية وعـــددها قليـــل، وامللكيـــات الســـائدة هـــي ملكيـــات 

  ء حسب احلاجة هلا.متوسطة. أما بالنسبة مللكيات املواشي فهي إما إرث أو شرا

يســــتثمر كــــل فــــالح أرضــــه حيــــث يقــــوم بفالحتهــــا وزرعهــــا وحصــــدها دون تــــدخل وســــيط . ويف  االســــتثمار:
اية املوسم .   امللكيات الكبرية يستأجر الفالح اليد العاملة مقابل جزء من احملصول يف 

جبـاة يأخـذون حصـتهم مـن  ال توجد إتـاوات مطلقـاً، وإمنـا كـان هنالـك يف عهـد االسـتعمار الرتكـي األتاوات:
  احملصول، وهو ضريبة العشر، اليت استمرت بعد األتراك يف عهد االستعمار الفرنسي وما بعده.

ملك البيت لصاحبه ألنه ال يوجد يف القرية إقطاعيني كبار ومالكني لألراضي. والغالبية السائدة يف القرية هي 
ودها يكون أكربهم سنا ومعرفة وُحتَْل املشـاكل عـن طريقـه. العشائر، حيث كل عشرية ملتحمة لوحدها وهلا رجل يق

ا. وتوجد أقليات عشائرية جاءت  وهناك عدة عشائر يف القرية، أي حوايل تسعة، وكل عشرية ملتزمة مع أفراد أسر
  حديثا وسكنت القرية. وكافة سكان القرية يعتنقون الدين اإلسالمي.

 1000إىل  800ان القرية، وكمية امللكية مـن األراضـي تـرتاوح مـن من سك %2الفالحون األغنياء يشكلون نسبة 
 80إىل  60دومن، وهي إرث عن طريق اآلباء، بينما امللكية املتوسطة لألرض هـي السـائدة حيـث تـرتاوح ملكيتنـا بـني 

 دومن.

ن ، بينمــا تقــدر نســبة مــن ال ميلكــو %35إن نســبة الفالحــني متوســطي الــدخل بالنســبة لعــدد الســكان تســاوي 
من جمموع السكان. وإن حالة الفالحني الفقراء واملتوسطني مرتدية، وخاصة يف عهد االستعمار  %65 أراضي حوايل

، حيـث كـان الفقـراء يعملـون لـدى الفالحـني األغنيـاء 1958–1943، ويف أوائل العهد الوطين أي عـامالرتكي والفرنسي
اية املوسم، وبنسبة قليلة  ا يف   قيست بالعمل واإلنتاج.ما جداً إذا بأجور سنوية يأخذو

أمـا يف العهــد الــوطين بــدأت أحـوال الفالحــني تتحســن، وخباصــة يف عهــد الوحـدة بــني مصــر وســوريا وانتهــاء يف 
عهــد حكــم حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي. أخــذت احلكومــات يف ذلــك العهــد تنظــر بشــؤون الفالحــني، حيــث 

الكبرية على الفالحني، حبيث حصل كل فالح على مثانية دومنات  صدر قانون اإلصالح الزراعي ووزعت امللكيات
أرض يفلحها ويستثمرها لوحده. ومّدت الدولة الفالحني بالقروض الزراعيـة والبـذار واألمسـدة وباإلرشـادات الزراعيـة 

 عن طريق املرشدين الزراعيني واملهندسني.

يف القريـة، وميارسـون أعمـاهلم الزراعيـة والوظيفيـة من عدد السكان يقيمون  %90أن النسبة الكبرية واليت تشكل 
يف القرية أو املدينة (درعا) ، واملصـدر األساسـي ملعيشـتهم هـي الزراعـة، وهـي العامـل األساسـي لكـل فـرد يف القريـة. 
ودخلــت الزراعــة املرويــة إىل القريــة يف عهــد الوحــدة بــني مصــر وســوريا، حيــث ُجــّرْت امليــاه بواســطة األقنيــة الســطحية 
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مـن أراضـي   %60من عدة أماكن مثل وادي الريموك وحبرية مزيريب ونبع األشعري ونبـع عـني البصـل، وروت حـوايل 
  القرية من اجلهة الغربية وقسماً من اجلهة اجلنوبية وقسماً من اجلهة الشمالية.

القطـر الداخليـة. ، وهي تتبع الوظيفة املرتبطة بالعمل يف دمشق وحمافظات %2إن نسبة اهلجرة حوايل  الهجرة:
م تكــون حســب مركــز عملهــم. إن ارتبــاط املهــاجرين بالقريــة قــوي  وإن وضــع املــوظفني االجتمــاعي جيــد ألن أجــر

  جداً والسبب يعود لوجود أهله وأقربائه وأصدقائه.

مـن جممـوع السـكان، وخاصـة إىل دولـة السـعودية ودول اخللـيج  %8 اهلجرة إىل بلدان النفط تقدر يف القرية حنـو
العريب، حيث يذهب الفرد ملدة سـتة أشـهر إىل السـنة مث يعـود ثانيـة بعـد أن يكـّون رأس مـال يسـتخدمه يف املشـاريع 
الزراعيــة والتجاريــة. وال يوجــد أي آثــار ســلبية قويــة بالنســبة للهجــرة، وإمنــا أخــذت يف اآلونــة األخــرية نســبة قليلــة مــن 

  موال بسرعة.الشباب ترتك املدرسة وتذهب إىل دول النفط جلمع األ

وكانـت مؤلفـة مـن مخسـة صـفوف، ويـدرس التلميـذ فيهـا  1930دخلت املدرسة االبتدائيـة إىل قريـة طفـس عـام ،
ايــة املرحلــة االبتدائيــة مث يــذهب إىل املدينــة (درعــا) ويكمــل املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة. وكانــت نســبة تعلــيم  حــىت 

  %.2اإلناث تشكل حوايل 

دخلــت املدرســة  1970درسـة اإلعداديــة، حيـث كانــت نســبة الطـالب كبــرية. ويف عـام دخلــت امل 1968ويف عـام 
  %. 60ى إلشعبة. وارتفعت نسبة تعليم اإلناث يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية حيث وصلت  18الثانوية، وكانت 

  .1965أول طريق ُعبِّد يف القرية عام  .1970وصلت الكهرباء إىل القرية عام 

تشــرب يف القــدمي مــن وادي الريمــوك، حيــث كــان يُنقــل املــاء بواســطة احليوانــات. وأول بئــر حفــر  كانــت القريــة 
وأخذت القرية تشـرب منـه، مث وزعـت ميـاه الشـرب بواسـطة أنابيـب إىل مناهـل، وكـان عـددها أربعـة  1935كان عام 

آلبـار مخسـة، أربعــة مـنهم تضــخ ُجــّرْت امليـاه بواســطة األنابيـب إىل البيـوت ألنــه أصـبح عــدد ا 1965مناهـل. ويف عـام 
  املياه إىل املنازل، وواحد احتياط مغلق.

يقســم املهــر إىل طــريقتني: قــدمياً كــان املهــر بواســطة املقايضــة، أي تبــادل أخــت الــزوج مــع زوجتــه دون المهــر: 
مـن مهرهــا دفـع أي مهـر، وكـان هنـاك مهـر يــدفع عينيـاً مثـل األرض أو احملاصـيل الزراعيـة، وتأخــذ البنـت نسـبة قليلـة 

  تشرتي به بعض احلاجيات والذهب.

حــديثاً يـــرتاوح املهــر بـــني عشــرة آالف إىل مخســـة عشــر ألـــف لــرية ســـورية مقــدم، ومـــؤخر مــن مخســـة عشـــر إىل 
عشرين ألف لرية سورية. تأخذ العروس كامل مهرها، وتؤثث به منزهلا مع شراء الذهب، ويقوم العريس بشراء أثـاث 

  وهنا ال يأخذ والد العروس أي شيء من املهر مطلقاً. منزله حبضور العروس وأهلها،
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األرياف والمسألة الزراعية: -ثانياً   

  قرية آفس / إدلب من فالح أجير إلى عامل في الدولة -1

  )58(جمهول الدارس:

عامـل ميكـانيكي يف حمطـة ميـاه آفـس، وعضـو نقابـة ، 1930مـن مواليـد آفـس  ،عبد اهللا املصطفى العلي المتحدث:
 يف منزله يف آفس / ناحية سراقب / إدلب.  2/2/1989الدولة / البلديات. جرى اللقاء  بتاريخ عمال 

  والد المتحدث:

كانـت   اً.كان الشخص حالته سيئة دائمـ. اية املوسملرية سورية  150فالح أجري عند اإلقطاع أجرته السنوية 
ويضــعون  ،يـوم علــى اخلبــز املصــنوع مــن الــذرة والشــعريومل يعرفــوا رحيــة اللحمــة، ويعيشــون طــوال ال اً املعيشـة ضــيقة جــد

القمح ضمن خبز الشعري والذرة لتحسني قوامه. ومل يعرفوا الغسـيل، كـل شـهرين ثالثـة حـىت يـتم تغسـيل اجلسـم. ومل 
 )59(شــخص يف غرفــة وتــرى الــدخان والشــحوار 15-10تكــن هنــاك أبــواب للغــرف وال نوافــذ وال مــدافئ فيجتمــع مــن 

وترى وجوهنا سوداء. كان الزمن كله ضد هـذا الفقـري املظلـوم، الفـالح والعامـل، أمـا بالنسـبة للطعـام  مليء يف الغرفة 
 وأما العائلة فهو مسؤول عنها. .كان يأكل األكل املوجود عنده

  في جواب المتحدث على سؤال الدارس: عملك وبداية حياتك (أجاب):

، ومل حنصــل علــى مواســم اً لــح األرض ومل نســتفد شــيئيف بدايــة عملــي حصــلنا علــى فــدان، فكنــا طــول النهــار نف
ومل تعطينا األرض شـيء حـىت ولـو فـرتة شـهر أو أيـام. ونتيجـة الظـروف القـاهرة والصـعبة بعنـا  ،وال مجع حمصول جيد

األرض والتحقنا مع هذا اإلقطـاعي أجـراء نعمـل عنـده. ففـي خـالل اخلمسـينات اضـطررت ألحبـث عـن العمـل عنـد 
من الساعة الثانية أواخر الليـل حـىت آخـر  ،ق.س 50وأصبحت أعمل طول النهار مقابل  ،ضاالقطاع صاحب األر 

نذهب حىت نفلح عنده وحنصد الزرع معه، وعندما ينتهـي عمـل الزراعـة والفالحـة،  ،أو بعد غروب الشمس ،النهار
اب. ومـع كـل هـذا مل يكـن وإذا تأخرنا لوقت متـأخر، كنـا ننـام مـع الـدو  ،يبعثنا إىل إطعام الدواب وإىل االصطبالت

ومل يكـن هنـاك إمسنـت  ،هذا املعلم مرتاح ومبسوط، ومل نعرف مىت ويف أي وقت ننام. ُكنّـا ننـام علـى الطـني والـرتاب
كنـت تـدور الضـيعة بيـت بيـت ال جتـد مـع واحـدنا مصـروف أو   .عندنا غري عند املعلم، ننام على البيـادر فـوق التـنب

  منا.  لريات مع أي واحد 10أو  5مقدار 

                                                                                                                                                                
ه رديء ومقروء بصعوبة، مع عدم ترابط بني اجلمل، ومع خطّ  جمهول اهلوية، فلم أعثر يف الورقتني الباقيتني اللتني كتبهما عن امسه، كما أن )58(

  ذلك رأيت ما كتبه الدارس فيه بعض الفائدة.
  شحوار : شّحر تشحريا ، شّحره مّرغهبسواد الدخان ( عامية ) )59(
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ومل يكن هناك ال جمالت وال جرايـد [جرائـد]، كنـا نسـمع قصـص أبـو زيـد اهلـاليل وغـريه. مل يكـن هنـاك معرفـة 
  حىت لقراءة املكاتيب والرسائل، كان واحد أو اثنني يستطيعون قراءة وفك املكتوب.

ذ العمــال مل نعــرف أي مهنــة أخــرى. حفــر املعلــم بئــر مــاء لســقي األرض، كــان يضــمن يف عــدة شــغالت، أخــ
وزادت أعباء العمل، فكان النزاع قد اشتد بيين وبني املعلم الذي طلب زيادة على ذلـك إطعـام  ،والعّتالة إىل الشغل

لـــرية، الـــيت مل  130ل.س فأصـــبحت  120. مـــثال كانـــت االجـــرة الســـنوية الـــدواب وســـقيهم، ومل يـــزد األجـــرة إال قلـــيالً 
 اوالت كثرية وعديدة. بعد حم )60(تكفيين وعائليت، هذا خّالين أتركه

 ،، فهربـت بـدون علـم املعلـم اإلقطـاعي، وتقـدمت إىل املسـابقة1967مسعـت بوجـود مسـابقة عمـال للدولـة عـام 
وعــدت إىل القريــة، وعنــد دخــويل البيــت، رأيتــه ينتظــرين يف البيــت حــىت يراضــيين. وعــدت عملــت عنــده بعــد زيــادة 

 120رت نتائج املسـابقة، وجنحـت فيهـا، وتعّينـت براتـب شـهري . وبعد شهور قليلة صداً ل.س سنوي 150األجرة إىل 
  قايب والدفاع عن الطبقة العاملة.ل.س، حيث مت انتسايب للنقابة وعرفت التنظيم الن

  فالحو حمورية واستغالل أفندية دمشق لهم -2

  .أمحد محزة ُمجري اللقاء الدارس:

  سنة من مواليد محورية. 86سليم عبد ربه،  المتحدث:

  الدارس:كتب 

وذهـب أيـام السـفر برلـك ومل يعـد. ولـه أخـوة  ،حسب ما رواه، عند تاجر يف دمشق القدمية كان يعمل جده،
يعملون ُأجـراء يف األرض عنـد اإلقطـاعيني، علـى طـول قـرى الغوطـة، وحسـب عمـل  ،عددهم اثنان، وهم عمر وطه

  )61(يعملون عند بيت املالكي وآخرين من األفندية. ،املواسم

. اً يعملـون عنـد اإلقطـاع وبـأجر قليـل جـد اً د ألي فالح من أهل الضيعة أرض ملك له، بل كانوا مجيعـوال يوج
يأكلون مرة يف اليوم، وعبارة عن خبز مكسر وما حيصلون عليه من زاد مـن كـرم اإلقطـاعي. كـان اإلقطـاعي  اً وأحيان

اً الحـون يسـكنون بـأطراف "الفـيال" املسـماة سـابقوالف )62(وفيه "دايرة" أي مـا تسـمى اليـوم "فـيال". اً كبري اً  ميلك حانوت
وجبانــب الــدايرة يوجــد مــربط  ."الــدايرة"، حيــث تكــون بطــابقني، األول مــن حتــت خمــازن، واألعلــى للســكن لألفنــدي

                                                                                                                                                                
  .( من وضع ح ح ) هذا ما دفعين إىل تركه )60(
   امللحق حول ملكية األرض.األفندية هم مالك األرض من أغنياء دمشق. راجع ما كتبناه يف )61(
ـا  )62( ا يف الغوطة. ويف وسط احلانوت، أو احلقل الكبـري، تقـوم دار حيـّل  احلانوت يف غوطة دمشق تعين األرض اليت ميلكها جتار دمشق وزاو

  ون يروون تارخيهم.املالك الدمشقي لدى زيارته ألمالكه يف الغوطة. وقد تناولنا ذلك يف كتابينا الفالحون ومالك األرض. والفالح
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أي االصـــطبالت للبقـــر والثـــريان الـــيت تقـــوم باحلراثـــة. واألجـــراء يقومـــون بالعمـــل يف النهـــار (احلراثـــة)  ،والبـــوك ،خيـــل
تهم مع البقـر، لتقـدمي العلـف واملـاء هلـا ومحايتهـا والسـهر عليهـا، حيـث ال يوجـد يف منطقتنـا غـنم للرعـي. وبالليل مبي

 وأهل البلد كلهم يعملون يف األرض. وكان اإلقطاعيون يف البلد هم "احلكومة"، وُحتَطُّ هلم الطاعة.

 ،والقـــوتلي ،واهلبـــل ،والعابـــد ،جـــالينوالع ،والـــدااليت ،والكـــيالين ،وأمههـــم: بيـــت املـــالكي ]ُكثـــر[األفنديـــة كتـــار 
ــ ،والعظــم ، عبــارة عــن غرفــة وُعلِّيــة لوضــع عــدة اً ومــردم بيــك. أمــا الفــالح الغــين فهــو الــذي ميكــن أن يبــين لنفســه بيت

الشــغل فيهــا. أمــا بــاقي الفالحــني فــال ميلكــون أي شــيء، يســكنون مــع البقــر واحلمــري، ويعيشــون مــن وراء األفنــدي، 
م.   هم وعائال

الفالحــون عــدة درجــات يف الشــغل، أي عــدة مراتــب. األجــري يعمــل يف األرض واحلراثــة والــري ونظافــة وكــان  
ل. سـنوية  400مـا تكـون نقديـة وعينيـة أي  اً وأجرتـه غالبـ ،واحلّصـاد ،الدايرة والنوم مع البقر وتقدمي العلف هلـم واملـاء

قليلــة، يقصــد [وقــالل  ،حــني علــى احلصــةق. قمــح خــالل الســنة. وكــان هنــاك بعــض اإلقطــاعيني يفاصــلوا الفال 40و
وخاصـــة عنـــدما يكـــون املوســـم خفيـــف. وكـــان اإلقطـــاعيون متفقـــني علـــى تشـــغيل الـــبعض وحرمـــان  اً،جـــد ]احلصـــص

  البعض اآلخر من األجرة.

يعملــون علــى اإلشــراف علــى األجــراء والتفتــيش علــيهم وعلــى شــغلهم، وكــان هلــم احلــق  )63(وكــان هنــاك املرابعــون
د األجرة وساعة الشغل والنوم وحتديد العمل، إن كان الري أو احلراثة أو البذار أو الشتل أو احلصاد يف الطرد وحتدي

  والتعشيب.

ويقــوم باإلشــراف علــى املــرابعني عنــد اإلقطــاعي، ويقــوم بالســهر طــول الليــل علــى أمــن  ،ويوجــد شــيخ املــرابعني
ون علــى وقــت املــاء للزراعــة ويفــتش علــى األجــراء ويســهر املرابعــ .احلــانوت، ويقــوم جبــوالت علــى اخليــل لــدور الســقي

  باإلصطبالت من حيث تقدمي العلف واملاء للحيوانات.

الفالحــون يف الضــيعة كلهـــم فقــراء (الشــاطر يلـــي ينــام شــبعان). وكـــان أقــل مــن النصـــف يعمــل واآلخــرون بـــال 
افات طويلـة ويطـردهم الوكيـل أو مـا يـذهبون ملسـ اً وغالبـ ،لكثرة العاطلني اً يكون أجرهم قليل جد ،عمل، وإن عملوا

  وصوهلم ملكان العمل.  ]حلظة[املرابع من نصف الطريق أو من 

وكـــل املآســـي تصـــب علينـــا. وجـــاءت  ،ميـــوت إقطـــاعي ويرثـــه أوالده ،وبعـــدها ،وقبـــل فرنســـا ،علـــى زمـــان فرنســـا
صــالح الزراعــي لعنــدنا، ، وصــار تــأميم الشــركة اخلماســية، ومل يصــل اإلاً الوحــدة مــع مجــال عبــد الناصــر، وفرحنــا كثــري 

                                                                                                                                                                
حون يعملون يبدو أّن إشكاًال جرى أثناء احلديث! فأعوان مالك األرض هلم أمساء مذكورة يف امللحق الثاين. واملعروف أّن املرابعني هم فال )63(

  باحملاصصة على الربع.
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طلـع اإلصـالح الزراعـي، ووزّع األرض  )64(وهرب بعض اإلقطاعيون، وباعوا األراضي للتجار الشوام. وبعد االنفصـال
أرض جنبهـا. وصـار الشــباب  ) قطعــةفة ( وشـق ،ولكـن ظلّـت لــبعض أوالد املـالك الـدايرة ،علـى كثـري مـن الفالحــني

 )65(د حــدا بقــي بــال شــغل، وصــار نصــف أهــل البلــد بالشــام صــنايعيةيروحــوا علــى دمشــق ويتعلمــوا صــنعة، ومــا عــا

  واآلخرين يف الزراعة. وعمرت الضيع كلها بعد االنفصال.

فتحوا املدرسة يف محورية بعد الُكّتاب الذي كان يعلم فيـه الشـيخ مـدور مـن دمشـق األجبديـة. وتشـرب الضـيعة 
  وكله للعروس. كل سنة أغلى من سنةمن اآلبار، يف كل بيت بري. واملهر  

  ظهور اإلقطاع في قرية الطليعي / منطقة صافيتا -3
  .سلمان عاصي ُمجري اللقاء الدارس:

  .يف الطليعي 1900حسن أمحد عبدالرمحن من مواليد  المتحدث:

   الدارس: كتب

 وتــويف عــام اً أيضــ اً بســيط اً ، واألب كــان فالحــ1902يف القريــة وتــويف عــام  اً بســيط اً فالحــ كــان جــد المتحــدث
  .وليس له أوالد سوى املتحدث ،1926

يف تصـرف أهـايل القريـة توارثوهـا عـن آبـائهم واآلبـاء عـن األجـداد وال نـزاع بيـنهم  1850كانت امللكية قبل عام 
م األبقــار واألغنــام  م الضــرورية. وكــان حبــوز ــا كانــت تكفــي وتســد حاجــا وال خــالف حــول ملكيــة األراضــي، إذ أ

كـان  1860ذاك وحراثـة األرض. وخنتصـر القـول بـأن املعيشـة مقبولـة بـذلك احلـني.  وبعـد عـام اليت تتطلبها املعيشة آن
 قد ترعرع اإلقطاعي يف أحضان هذه القرية واشتد ساعده حيث كان والده يرتبع على األموال اليت ال حصر هلا وال

قــام الشــريف بنفســه وكــان يســمى عــد، يف ظــل املقــام الشــريف املشــاد يف القريــة لســيدنا اخلضــر. وتــوىل أمــور هــذا امل
ا من القرى البعيدة الـيت هـاجرت نتيجـة  )66(،بذلك احلني حممد جابر العباس إذ متكن من إنشاء عصابة كبرية جاء 

                                                                                                                                                                
وعودة اجلمهورية السورية . وحكم البعـث بعـد  يعين إنصال سورية عن مصر يف قوام اجلمهورية العربية املتحدة . )1963 –1961(اإلنفصال  )64(

 بقي انفصاليا أيضا  . 1963آذار  8
ا هنا العمال العاملون يف الصناعة . والصانع يف ترتيب احلرف (الكارات ) هو أعلى من األجري وأوطى من معلم  )65( الصنايعية املقصود 

 ظهور الصناعة واملعامل . الصنعة و الصّناع أو الصنايعية هم عماد احلرف  اليدوية قبل
د يف مؤلفنا تاريخ الفالحني خصصنا فصًال  للطليعي وإقطاعيها. وقد قمنا يف أوائل مثانيات القرن العشرين بدراسة ميدانية للمنطقـة. وتعـو  )66(

تا. وكـان العلويـون يقــدمون إشـادة مقـام اخلضـر "العلـوي" إىل ثالثينيـات القـرن التاسـع عشـر، عنـدما زار الشـيخ إبـراهيم النميلـي منطقـة صـافي
النــذور إىل ديــر مــار جــرجس املعــروف بــدير اخلضــر وهــو يف يــد الــروم األرثــوذكس. مل تـُْعِجــب الشــيخ خليــل ذهــاب نــذور العلــويني إىل ديــر 

إىل مســيحي. والعبــد الصــاحل اخلضــر مقــدس عنــد املســيحيني ولــدى معظــم مــذاهب املســلمني، ولــذا أقــام الشــيخ خليــل ديــراً علويــاً للخضــر 
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ظلــم اآلخــرين والتجـــأوا إىل خــدم هـــذا املقــام وتألفــت مـــنهم مــع الـــزمن عصــابة ال ختــاف اهللا وأغـــدق عليهــا العطـــاء 
ا واســــتعمال  % 80ن بواســــطتهم مــــن انتــــزاع ومتّكــــ ،فأصــــبحت كاخلــــامت يف يــــده مــــن ملكيــــة القريــــة، وتشــــريد أصــــحا

يف هــذه األراضــي، فهــاجر الكثــري مــن األهــايل إىل لبنــان وعملــوا يف الزراعــة ويف الصــناعات  اً وأقنانــ اآلخــرين عمــاالً 
 احمللية وعمال يف البناء وغريه.

ابر أن يسـتويل علـى كامـل القريـة مبـا فيهـا البيــوت اسـتطاع اإلقطـاعي اجلديـد جـابر بـن حممـد اجلـ 1936ويف عـام 
ـــه، ويســـانده يف ذلـــك احلـــاكم الفرنســـي آنـــذاك كمـــا كـــان يســـانده قبـــل ذلـــك احلـــاكم  اً واألهـــايل وكـــل شـــيء ملكـــ ل

 ،العثماين. وهكذا تساوت أهايل القرية يف الظلم. أصبح "اخلويل" املتصـرف يف أمـور القريـة واملسـؤول التنفيـذي فيهـا
أحد من الوصول إىل اإلقطاعي أو مقابلتـه. وكـان يـأيت بعـده "الوكيـل" وهـو الـذي حيـدد مواعيـد الزراعـة وال يستطيع 

واحلصــاد وجــين احملاصــيل واحملاســبة عنهــا، ومث يــأيت بعــده "اخلضــري" وهــو أدىن مرتبــة ويســمى احلــارس علــى األراضــي 
وحـىت إذا  ،ن يفـرض الغرامـة علـى املخالفـاتويسمح للفالحني بالرعي إما على الطرقـات أو يف اجلبـال البعيـدة. وكـا

تكــون الغرامــة إحـدى احليوانــات الــيت هــي  اً وأحيانـ ،أخطـأ أحــدهم ينــتقم مـن أهــايل القريــة وجيـربهم علــى دفــع الغرامــة
ا. مث يــأيت بعــد ذلــك "العســـــس"  وهــم خــدام املنــازل واحلــراس علــى اإلقطــاعي. هــؤالء هــم  ســبب يف معيشــة أصــحا

ممــا دفــع  اً بالقتــل أحيانــ اً خدمــه والســوط ينــال رقــاب الفقــراء والبؤســاء، حــىت أصــبح هــذا الظلــم مقرتنــاإلقطــاع و  )67(زمل
  وكان أكثرها إىل لبنان وقليل إىل أمريكا. ،من أهايل هذه القرية للهجرة إىل خارج البالد 60%

العسـس يف القريـة وأصبح يفرض عليهم الضرائب. ففي االعيـاد يـدور  ،اإلقطاعي متلك األرض والبيت والناس
  ومن أين هلم؟ ومن أين يأتون باملال؟ ،وجيمعون العيدية لإلقطاعي من الفقراء وبالقوة

كــان إذا تــزوج رجــل مــن القريــة (إن كــان الرجــل مــن داخلهــا أو خارجهــا) يــدفع املهــر لإلقطــاعي حــىت حيصــل 
أهايل القريـة مـع آخـر يطـردهم مـن  لرية عصملية). وكان إذا تشاجر أحد من 2آنذاك (  اً وكان حمدد ،على عروسته

القريــة ويأخــذ الــدواب وأغــراض البيــت كلهــا إذ ال حيــق للــذي يرحــل عــن القريــة أن يأخــذ معــه ســوى زوجتــه وأوالده 
وكـانوا  ،فقط ألن كل موجودات بيوت القرية ملكا لإلقطاعي. كان مجيع أهايل القرية خدم عنـده لقـاء الطعـام فقـط

مــن املــال لــذويهم يف القريــة.  بواســطة أوالدهــم الــذين يعملــون هنــاك ويرســلون قلــيالً  حيصــلون علــى اللبــاس مــن لبنــان
حيـث كـان علـى حـدود قريتنـا إقطـاع  ،مـن نوعـه يف تلـك املنـاطق اً حـىت كـان فريـد ،واستمر هـذا الظلـم بأبشـع صـوره

ظلــم الفــاحش. كــان مــن صــافيتا وإقطــاع الدنادشــة يف تلكلــخ حيــث كانــا خيتلفــان عــن اإلقطــاع يف قريتنــا مــن جهــة ال
  .اً عندهم رأفة ورمحة أحيان

                                                                                                                                                                

الشرق من الطليعي، وعّني عليه قّيما حممد جابر العبـاس. وبفضـل أمـوال الـدير حتـّول العبـاس إىل مالـك كبـري إقطـاعي يف الطليعـي وحميطهـا. 
  .1959وتوارثت ذريته حقوق اإلقطاعية وزعامة عشرية اخلياطني حىت جميء اإلصالح الزراعي عام 

  جل الشجاع . وهنا تعين مرتزقة اإلقطاعي ويده الضاربة لقمع الفالحني .زمل ومفردها زملة وتعين عند العامة الر  )67(
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حصل انفراج كبري يف صدور الفقـراء إذ مسعـوا أن الظلـم  ،عند إعالن الوحدة بني سوريا ومصر ،1958ويف عام 
ايته. وفعالً  إذ أن اإلقطـاعي  اً صـدر قـانون اإلصـالح الزراعـي، إال أن هـذه القريـة ال تعـرف احلـظ مطلقـ قد اقرتبت 

(املسمى منري جابر اً استطاع هو أيض -الده أن حيصل على رضى احلاكم العثماين واحلاكم الفرنسيالذي متكن و -
ريـب  ،فكان يف اجمللس النيايب يف حكومة خالد العظم)، أن جيري اللعبة على القـانون العباس بدهائه، وأقـدم علـى 

) وأمحـد عيـد اخلـري اً علـي (املـدير العـام حاليـ ، ومهـا حممـد حسـناً هكتار من القرية بأمساء غرباء عن املنطقة أيض 240
ــــم حرمــــوا األهــــايل مــــن هــــذه  ،مــــن الالذقيــــة وكانــــا خادمــــان لإلقطــــاع يف ذلــــك احلــــني. ووصــــلت األمانــــة عنــــدهم أ

إذ تنازلوا عنها يف الدوائر املختصة. ومت توزيع ، 1980املساحات الكبرية وسلموها ألوالد اإلقطاعي فيما بعد يف عام 
أصبح األهايل جمربين  اً تبقية املستوىل عليها من اإلصالح الزراعي، ولكنها وكانت غري كافية للمعيشة. إذاألراضي امل

عندما عاد أهايل القرية من لبنان بسـبب األحـداث هنـاك، وجـدوا بـأن األرض  1978على العمل. وهكذا وبعد عام 
مـــن  %70إذ أن  ،العامـــة والشـــركات ال تكفـــي حـــاجتهم فأصـــبحت الســـبل مفتوحـــة أمـــامهم للعمـــل يف املؤسســـات

% 30شباب القرية يعملون يف اإلنشاءات العسكرية واإلسكان العسكري والكبالت واملواصـالت، عمـال طرقـات، و

وكانــــت ثــــالث  ،1960عمــــال زراعيــــني ومــــوظفني وأكثــــرهم معلمــــني. املــــدارس تــــأخر وجودهــــا يف القريــــة حــــىت عــــام 
  .اً ويتعلم أبناء القرية يف ثانوية صافيتا يوميُأحدثت اإلعدادية.  1970صفوف، ويف عام 

ولوال لبنان وقرب القرية من القطر اللبناين ملا وجدت احلياة فيها، إذ  ،كانت بدائية يف القرية  1958املعيشة قبل 
 اً أن أهايل القرية كان عليهم الرحيـل األبـدي حيـث ال أرض وال عمـل وال شـيء يـذكر سـوى السـخرة اليوميـة صـباح

من الرعي حىت احلطـب حـىت امليـاه وكـل هـذه اخلـدمات تقـع علـى كاهـل أهـايل القريـة وبـالقوة وال جيـرؤ أحـد  اً ومساء
ولـوال التصـحيح وفـتح جمـاالت للعمـل لكانـت  ،أن خيالف األوامر امللقاة عليه. هذا ملخص عن هذه القريـة البائسـة

  فيها. اً انعدمت احلياة تقريب

وال توجــد هجــرات إىل  ،وال توجــد هجــرات إىل بلــدان الــنفط ،نــاين فقــطكانــت اهلجــرة متجهــة حنــو القطــر اللب
أمريكــا. وكــان لبنــان املــأوى احلقيقــي ألهــايل القريــة النــازحني مــن الظلــم واالســتبداد. وضــعهم االجتمــاعي يقــول ال 

ـا ،توجد هجرة معاكسة إال من لبنان بسبب األحداث ـا أرض األجـداد  ،وأصبح ارتبـاط األهـايل وثيـق  واآلبـاء أل
  يتجمعون فيها.

والثانويـة ال تـزال يف صـافيتا كمـا ذكـرت. وصـلت  ،1970واإلعداديـة عـام  ،1960دخلت املدرسة االبتدائية عام 
. تشــرب أهــايل القريــة مــن ميــاه عــني مريــزة 1969. ووصــل طريــق الزفــت إىل القريــة عــام 1981الكهربــاء إىل القريــة عــام 

ر األبرش بواسطة أنابيب ضخ و    .اً أيض 1969خزانات منذ عام على 

فـوس متحـررة، علـى أي نوع من املهر بسبب قرب القرية من لبنان ومن مدينـة صـافيتا إذ أن الن اً ال يوجد حالي
  الرغم من الفقر.
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  الجوابرة اإلقطاعيون في "عين سابل" وهجرة الفالحين للعمل في حلب -4

  : أمحد دك / معمل الزجاج / حلب.ُمجري اللقاء الدارس

، مـن أهـايل قريـة عـني سـابل التابعـة ملنطقـة السـفرية 1923العامـل عبـد اللطيـف العيسـى بـن حممـد، تولـد  المتحدث:
يف منزله الكائن يف مدينة حلب/  حي  ،الساعة الثالثة بعد الظهر ،9/2/1988 التابعة حملافظة حلب. وجرى اللقاء يف

  .كرم الكردي

  كتب الدارس نقًال عن المتحدث:

، ســت ذكــور ومخسـة إنــاث. والـدانا علــى قيــد احليـاة يف ذلــك الوقــت. ال اً لفــة مـن أحــد عشــر شخصـأسـرتنا مؤ 
السـيد  ،والبيـت لإلقطـاعي نفسـه ،واألرض لإلقطاعي البيك ،وال بيت من الوطن العريب ،منلك أي شرب من األرض

م يف قبــة واحــدة مــن أربعــة كانــت العائلــة كلهــا تنــا  ،فــاخر اجلــابري. كلنــا عمــال عنــد هــذا البيــك. مــن ناحيــة الســكن
عنـد السـيد فـاخر اجلـابري الـذي ميلـك  ،شـباب وبنـات ،مـن تـراب. نعمـل بالزراعـة اً وسقفها أيض ،جدران من تراب

 )68(.مخسة قرى بأكملها

الشـــباب والبنـــات يعملـــون بزراعـــة القمـــح والشـــعري بعـــًال، وحيصـــدونه، وهلـــم الربـــع مـــن حمصـــول  طريقـــة العمـــل:
يف الـيت ُصـرفت مـن قبــل السـيد فـاخر اجلـابري علـى األرض. وال يسـمح اإلقطـاعي للمــرأة املوسـم بعـد حسـم التكـال

بأن تريب أي نوع من الطيور واحليوانات كالدواجن أو األغنام لالستفادة مـن بيضـها وحليبهـا فهـذا ممنـوع ومرفـوض. 
  ال نعرف سوى الربغل وخبز الشعري. ،أما بالنسبة للطعام

اإلسالم هي عيد الفطر وعيد األضحى، تكـون فيـه املعايـدة عنـد فـاخر اجلـابري.  األعياد كما هي معروفة عند
يذهب يف الصباح مجيع الفالحني يوم العيد، الرجال فقط، إىل مكان إقامـة البيـك يف القريـة أمـام القصـر (القنـاق)، 

السـيد أمحـد شـعبان بإعطـاء ويقوم بتوزيـع احللـوى وكيلـه  )69(باللسان من اإلقطاعي للفالحني. اً وتكون املعايدة شفهي
ومــدة  ،، ومــن مثّ الــذهاب إىل مكــان العمــل ألن العيــد قــد انتهــى)70( كــل فــالح قطعــة حلــوى واحــدة (قــرص ُغرِيْبــة)

سـوى  اً وال يعرفـون عنهـا شـيئ ،العيد عنده ما يقارب الساعة ونصف. أمـا النسـاء واألوالد حمـرومني مـن هـذه احللـوى
لكـي حيـافظ علـى مكانـه  -الـذي كـان أكثـر قسـوة مـن اإلقطـاعي نفسـه-الوكيل   القليل من األوالد، يوزعها عليهم

  عند اإلقطاعي. 

                                                                                                                                                                
م يف مؤلفاتنا يف تاريخ الفالحني )68(   .كانت مساحات واسعة من أراضي ريف حلب موزعة بني آل اجلابري وآل املدرس. وقد تناولنا إقطاعيا
  تلمسها أيدي الفالحني.أي ال جتري املصافحة باليد. فاإلقطاعي يده مقدسة وال جيوز أن  )69(
ا الرئيسة هي عجينة الطحني والسكر والسمن، وتزين كل قطعة حببة لوز أو فستق حليب ) 70( الُغرِيْبة: حلوى شعبية تصنع يف الفرن ومكونا

  .( من وضع ح ح ) تغرس وسطها.
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كـــان علـــى الصـــورة اآلتيـــة: الـــذي يكـــون عنـــده بنـــات وشـــباب يقـــوم ، فقـــد  ومـــن ناحيـــة الـــزواج عنـــد الفالحـــني
األول الــذي أعطــى عنــه ابنــة الفــالح  مبقايضــة بينــه وبــني فــالح آخــر بتــزويج ابنــه مــن بنــت فــالح وإعطــاء بنتــه بــدالً 

وإذا مل يكن عنده بنات يدفع أربـع أكيـاس مـن الشـعري أو الـذرة وثالثـة غنمـات. سـألُت  ،البنت البن الفالح الثاين
هـو الــذي فــرض  اً (أي معـّد االســتمارة): ملـاذا هــذا املهـر قليــل؟ فأجـاب: إن الفقــر األســود واجلهـل الــذي كـان ســائد

مـن املشـاكل الـيت كانـت  اً ورغبة مـن الفالحـني يف سـبيل سـرتة البنـت خوفـ ذلك على اخللق أمجعني يف تلك املنطقة،
ألخيـه  ،موجودة واحلرص على العرض. ومن خالل املناقشة سألته: هـل حـدث هـذا الـزواج يف عائلتـك؟  قـال: نعـم

خيــه بعــد زواج أ ،عنــد اإلقطــاعي البيــك نفســه. وأردف اً الكبــري الــذي امســه جاســم الــذي كــان يعمــل يف الزراعــة أيضــ
وأصـبح جاسـم فالحـا عنـد البيـك يأخـذ الربـع هـو وزوجتـه  )71(،جاسم انفصل عن األسرة، وسكن مع زوجتـه يف قـُبّـة

بأنــه علــى زمــان فــاخر  اً الــيت كانــت تعمــل معــه بالزراعــة وجــين احملاصــيل مــن أجــل احلصــول علــى لقمــة العــيش. علمــ
ألن املعيشـة قاسـية ، نوعـا مـا إىل حـد مقبـولاجلابري كانت تسري األمور بشكل جيد، فيحصلون على لقمة العـيش 

. ويسـمعن اً أبـد اً ال يوجد سوى الربغل وخبز الشعري أو الـذرة. أمـا بالنسـبة للمـأكوالت فـال يعرفـون عنهـا شـيئ اً،جد
ما أبداً.    بالشاي والقهوة وال يعرفو

الزراعـة، والثـاين فـارس وبعد مجلة أسـئلة عـن اإلخـوة األكـرب منـه، أجـاب: إن أخيـه جاسـم هـو األكـرب ويعمـل ب
يف معمـــل حلـــج القطـــن مـــع أخـــوه  يعمـــل بالزراعـــة بفـــرتة األربعينـــات، ومـــن مثّ ذهـــب إىل املدينـــة وعمـــل عـــامالً  اً أيضـــ

وقد تركوا القرية من شدة الظلـم والقسـوة الـيت كانـت عنـد اإلقطـاعي والوكيـل الـذي ال يسـمح حـىت  ،األصغر عبداهللا
من القريـة عـني سـابل والتجـأ اً حد الفالحني. وهلذا رحل هو (أي املتحدث) أيضباملالبس اجلميلة إذا توفرت عند أ

ألن عبــد  ،وبقــي يف القريــة أخــوه عبــدالرزاق مــع والــده ، وهنــاك عمــل يف معمــل (زيتــون النــريب) ،إىل مدينــة حلــب
ابنه األكـرب هـو مهيـب  وكان ،الرزاق أصبح هو الوكيل هلذه القرية بعد وفاة فاخر اجلابري واستالم أوالده زمام األمر

  اجلابري الذي أوكل إليه مهمة الوكيل. 

يف حــي  اً ونعــود إىل العامــل عبــداللطيف الــذي تــرك القريــة وأتــى إىل املدينــة مــن أجــل العمــل فيهــا. اســتأجر بيتــ
يف معمــل النــريب عــن طريــق امــرأة  إىل أن وجــد عمــالً  ،وبقــي بــدون عمــل ملــدة ســتة أشــهر ،ل.س 10شــعيب بقيمــة 

  وكان صاحب املعمل يف ذلك الوقت جالل كوظم. ، ذلك املعملتعمل يف

وعملـت مـدة سـنة   ،يقول عبد اللطيف: يف الفرتة األوىل للعمل كنـت عامـل عـادي بـأجرة ثـالث لـريات سـورية
 ،إال بعــد مضــي ســنتني اً ولكــن أجــريت مل تــزد أبــد ،وبعــدها ترّفعــت إىل عامــل نشــيط ،كاملــة يف مرحلــة عامــل عــادي

وأصـبح  عملـي الكشـف عـن البـذور الـيت تـأيت إىل  ،1958. فسألته: مىت كـان ذلـك؟  فأجـاب: عـام ل.س 4فزادت 

                                                                                                                                                                
  ت القرن العشرين، وما بعدها. أي بيت طيين مقبب. وكان هذا النموذج سائداً يف أرياف سورية الشمالية حىت ستينيا )71(
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مراقبــة العمــال الــذين يعملــون بــالتفريغ والنقــل إىل داخــل املعمــل. وكــان العمــل يف ذلــك  اً املعمــل يف الســيارات، وأيضــ
اية األسبوع. متواصالً  ساعة عمالً  12الوقت    وكانت األجرة تدفع يف 

لته: هل كـان يف املعمـل جلنـة نقابيـة؟ ومـاذا تعـرف عنهـا؟ فأجـاب: بصـراحة إن اللجنـة النقابيـة الـيت كانـت وسأ
وأنــور  ،موجــودة مؤلفــة عــن صــاحب املعمــل جــالل كــوظم. النقــابيون املوجــودين: عبــد احلميــد عنتــايب، وحيــد اجلــايب

أمـا عبـد احلميـد عنتـايب ووحيـد اجلـايب  ،ملعمـلوهو رئيس اللجنة النقابية. كان أنور األقرع من قبـل صـاحب ا ،األقرع
 اً من العمال. وكانت اجتماعات سرية تُعقد يف بيوت العمال ضد صـاحب العمـل. ويقولـون أن الوضـع سـيتغري قريبـ

أن  صــاحب املعمــل لــه  اً ممــا يزيــد العمــال علــى املتابعــة والنضــال مــن أجــل حتســني أوضــاعهم املعيشــية. علمــ اً،جــد
  علومات عن العمال الذين يقومون ضده ويفصلهم عن العمل أو يتم نقلهم إىل غري معمل.مجاعة تنقل له امل

فقـام بـنقلهم إىل  ،ومن سوء احلظ أن عبداحلميد ووحيد ومجاعتهما قد وصلت األنبـاء عـنهم إىل السـيد جـالل
ــــم كــــانوا مــــع العمــــال يف كافــــة اجملــــاالت واملطالبــــة بشــــكل جيــــد مــــن أجــــل حتســــني أحــــو  ،البــــرية اهلم املعيشــــية وأل

وكثـرة العـرض ، ألن حالة العمال يف ذلك الوقت كانت حالـة يرثـى هلـا مـن شـدة الفقـر والقهـر والظلـم ،واالجتماعية
  وقلة الطلب. 

واألوالد ال  ،ســـــاعة متواصـــــلة 12ألن العمـــــل وقتـــــه كـــــان  ،هـــــل كـــــان بيـــــنكم أوالد يعملـــــون؟ فأجـــــاب بـــــالنفي
حـدد سـاعات العمـل بثمانيـة  1959ىل أن جـاء قـانون التأمينـات عـام يستطيعون العمـل يف تلـك الظـروف القاسـية، إ

  . ساعات، ما ساعد العامل على رؤية أوالده وجلوسه معهم قليالً 

هـــل كـــان موجـــود أحـــزاب يف ذلـــك املعمـــل يقومـــون بـــدعم العمـــال وتـــوعيتهم؟ فأجـــاب: يوجـــد جـــزب الكتلـــة 
واملثابرة يف سـبيل حتقيـق بعـض املطالـب العماليـة الـيت  وحزب أكرم احلوراين الذي شجع العمال على العمل ،الوطنية

وتوعيــة العمــال مــن أجــل النضــال ضــد بعــض الشخصــيات الربجوازيــة وهــم  ،أدت إىل حتســني أوضــاعهم االجتماعيــة
وحثّـت العمــال علـى وضـع أبنـائهم يف املـدارس الـيت كانـت بعيـدة عــنهم،  ،أصـحاب املعامـل مـن أمثـال جـالل وغـريه

علــى العــرض. وكانــت املــدارس بعيــدة  اً ُحرمــت مــن الدراســة لســوء الظــروف املعيشــية القاســية وخوفــ أن البنــات اً علمــ
ــا العمــال. أمــا حـــزب الكتلــة فكــان مؤيــد لصــاحب املعمــل وألربــاب العمــل واألغنيـــاء  اً عــن األحيــاء الــيت يتواجــد 
  والتجار الذين يقومون بتوريد املواد األولية وتسويق املنتجات اجلاهزة.

طـن  300انت مقادير املواد الداخلة إىل املعمل بشكل تقرييب؟ فأجاب: كانـت تصـل يف أغلـب األحيـان كم ك
جلنــة مــن قبــل صــاحب املعمــل الــذي يشــكل العناصــر الــيت تقــوم بالشــراء والنقــل إىل  اً مــن البــذور يقــوم بشــرائها غالبــ

مثــل ، رج القطـر إىل األقطـار اجملـاورةاملعمـل، ومـن مث صـرف هـذه املنتوجـات وتسـويقها إىل خـارج املعمـل داخـل وخـا
الزيتـــون والصـــابون والســـمن وبعـــض البـــذور الـــيت تصـــاب بالطوبـــة فيقومـــون ببيعهـــا إىل مـــريب األغنـــام بشـــكل أعـــالف 

  للحيوانات واملاشية.
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هل كان يوجـد خـالف قـوي بـني العمـال أنفسـهم وبـني أصـاب العمـل؟ فأجـاب: أنـه يوجـد خـالف قـوي بـني 
م مقسومني إىل مجاعة مع صاحب العمـل وأخـرى ضـد العمال أنفسهم يف األ حياء بسبب العمل ضمن املعمل أل

صاحب املعمل لكثرة املظامل املوجودة يف ذلك الوقت من ناحية وبني املعلمـني والعمـال مـن ناحيـة أخـرى مـن أجـل 
  العمل وقسوة ظروفه.

، وحرفــة النجــارة ،  ة: حرفــة احلــدادةأمــا مــن ناحيــة احلــرف املوجــودة يف ذلــك الوقــت كانــت علــى الصــورة اآلتيــ
  وتصليح السيارات.

كان التنظيم إجبـاري  1960هل كان يوجد تنظيم يف النقابة؟ فقال: التنظيم يف السابق غري إلزامي، أما يف عام 
 إىل أن جاء عهد الوحدة فرتكوا مناصبهم النقابيـة ألن النقابة إدارية تابعة لصاحب املعمالً  ،من قبل صاحب العمل

ولكــن  ،طبقيــة–أن الصــفة الرئيســية للنقابــة كانــت برجوازيــة اً علمــ ،بعــد الوحــدة وحــّل حملهــم آخــرون يف زمــن الوحــدة
يبشــــرون بقيــــام الثــــورة وإحــــالل املبــــادئ اً، املمثلــــني كــــانوا يقومــــون بازدواجيــــة بالعمــــل النقــــايب بشــــكل ســــري وعلنيــــ

مللكية الفرديـة إىل امللكيـة اجلماعيـة (عبـد احلميـد عنتـايب ووحيـد االشرتاكية حمل املبادئ الرأمسالية والربجوازية وحتويل ا
  اجلايب).

كـان أصـحاب العمـل يقـدمون هـدايا للعمـال الـذين ،  األعياد الدينية املتعارف عليها هي عيد األضحى والفطر
  هم احلاشية واملؤيدين هلم يف كافة اجملاالت اليت تساعد صاحب املعمل باستغالل العمال بشكل أكرب.

مـــن أربـــاب. اً هــل كـــان للعشـــرية أو الطائفــة تـــأثري علـــى النقابــة؟ أجـــاب: ال يوجـــد أي تــأثري علـــى النقابـــة خوفــ
 اً أن صــاحب املعمــل لــه احلــق يف تعيــني اي إنســان يــراه مناســب اً علمــ ،وكانــت االنتخابــات جتــري بشــكل ســري للغايــة

روف العمل لألحسـن بـني العمـال وأصـحاب فتغريت ظ 1958بدون اللجوء إىل االنتخابات، إىل أن جاءت الوحدة 
  . عن فرتة الوحدة: يف ذلك الوقت قد مشّوا اهلواء الطلق اً العمل. ومما قاله حرفي

مــن حقــوقهم إىل أن جــاءت فــرتة االنفصــال فعــادت احلــال إىل  ومــا دامــت فــرتة الوحــدة والعمــال أخــذوا قلــيالً 
  أسوأ من ذلك العهد الذي سبق الوحدة.

إال ان املناضـلني الـوطنيني قـد ،  املة إىل ظروف الظلم واالستغالل من قبل أصحاب املعامـلعادت الطبقة الع
مــع أصـحاب املعامــل وال  اً أخـذوا دورهـم بشــكل جيـد ضــد احلكـم وأصــحاب املعامـل، إال الفئــات الـيت كانــت سـابق

ل قيام الثورة على الواقع املوجـود يرغبون بتغيري النظام املوجود. أما األغلبية فكانوا يضحون بأغلى ما ميلكون يف سبي
ألن التشـريعات كانـت  ، مـن أصـحاب املعمـل اً خوفـ اً كـان كـل هـذا العمـل بشـكل سـري جـد  اً والنظام السائد. طبعـ

مــع صــاحب املعمــل الــذي كــان يف ذلــك  اً تصــدر عــن طريــق صــاحب املعمــل مــع جلنــة النقابــة الــيت كانــت هــي أيضــ
  اللجنة النقابية وعليها التنفيذ. الوقت السيد جالل كوظم، فهو الذي يأمر
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ألن النقـايب يف ذلـك الوقـت لـه مميـزات أخـرى هـي  ،أما األعراف والتشريعات فكانت تصدر عن السيد جالل
  وإمنا فقط للذين هم مقربني من السيد جالل. ،ليس لكل النقابيني اً طبع ،تأمني السيارة مع البيت

  )72(مالحظات العامل:

  اين أو بالتقسيط من دفع قيمة الســـكن.توفري الســــكن بشكل جم -
  توفري اخلدمات االجتماعية يف األحياء املوجودين فيها هذه التجمعات من أجل توحيد كلمتهم. -
م جمان -   أسوة بالدول االشرتاكية.  اً تأمني اخلدمات الطبية هلم ولعائال
تعويضـات واملـواد الـيت كـان العامـل الزيادة النقدية من أجل معاشات التأمينات االجتماعية وإبقـاء نصـف ال -

  يأخذها من قبل املؤسسة اليت كان يعمل لديها العامل.

 لكم. اً وشكر 

 قصة ابن فالح فقير في ريف حلب والعمل في المدينة - 5

يف بيـــت  24/1/1988-23بتـــاريخ  ،نقابـــة اإلمسنـــت واألترنيـــت يف حلـــب ،: عبـــد الغـــين محـــادةُمجـــري اللقـــاء الـــدارس
 .املتحدث

  .1922كفر محره   –ابراهيم حممد محادة  ث:المتحد

 . حارس) ،سائق ،عتال ،متعدد املهن (فالح مهنته:

 الدارس: كتب

ولـــه  ،(كـــان ال يشـــبع الـــدخان) اً معــدم اً فقـــري  اً بســـيط اً كـــان فالحـــ  ،1850مواليــد ، املتحـــدث: حممـــد محـــادة جــد
 معىن. ميّني بكل ما يف األمّية منأثالث أوالد (محود ومجعة وعائشة)، كلهم 

(وكثريا ما كنت أذهب ألشحذ له سيكارة). خدم بـاجليش  اً جد اً فقري  اً أيض اً كان فالح  .والد املتحدث: محدو
اراضــيه   زهــرة). وبســبب الفقــر املــدقع اضــطّر لــرهن –ابــراهيم  –حممــد  –ســنوات، لــه أربعــة أوالد (مجعــة  5العثمــاين 

تطيع اســرتدادها حــني يصــبح معــه املبلــغ مــن الــذهب. بعــد أن لــريات ذهبيــة عثمانيــة. ويســ 5–4كلهــا يف القريــة مببلــغ 
رهــن أراضــه، ذهــب ليعمــل أجــريا عنــد بيــت كعكــة، وهــي عائلــة إقطاعيــة كبــرية يف حلــب وال تــزال حــىت اآلن متلــك 

  األراضي وهلم حمالت خضرة يف سوق اهلال.

                                                                                                                                                                
  املقصود اقرتاحاته اليت قّدمها للدارس جمري احلديث معه.  )72(
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كنــا نعمــل مــن أول املوســم ذهبنــا معــه  للعمــل يف األرض (كــل العائلــة ذهبــت) ألن األرض بعيــدة عــن قريتنــا.  
حــىت آخــره (كــل العائلــة تعمــل) ونأخــذ ربــع املوســم، باإلضــافة للعمــل يف األرض، كنــا نقــوم خبدمــة البقــر لصــاحب 

سـنوات. فالوضـع  3سنوات ومن مث عند سامل كعكـة ملـدة  5أبو عزو) وعملنا لديه حوايل  –األرض (حممد كعكة 
  ع االجتماعي. االقتصادي كان رديئاً جداً ويؤثر على الوض

  زهرة (يف البيت).، مهنة األوالد الباقني: مجعة: فالح، حممد: فالح، ابراهيم (الذي أتكلم عنه)

  كان ال يهتم بالقراءة والكتابة، فقط كان يف صغره يتعلم القرآن عند الشيخ.

  يسمع حبزب الشعب. حميطه ال يعرف ما هي األحزاب أو السياسة.

ـــا نأخـــذ ربـــع املوســـم. "يف بدايـــة حيـــايت كنـــت أعمـــل  مـــع والـــدي يف األرض عنـــد بيـــت كعكـــة، وأذكـــر أنـــه كن
ايـة املوسـم فنشـرتي زيـت بصـل) وعنـد ، ملـح ،كـاز،  وباعتبار أنـه كـان لـديهم حمـالت يف املدينـة، ُكنّـا نسـتدين قبـل 

  موسم القادم".أحياناً ننكسر بالدين لل ،انتهاء املوسم جنري احلساب فتبني أننا مل نربح شيئاً مطلقاً، بالعكس

  )73(ُكّنا نشرتي باجمليدية.

  أربع جميديات = لرية ذهبية.

   )74(اللريات الذهبية أغالها اإلنكليزية مث احلميدية مث الرشادية.

  جميدية واحدة = عشرين برغوت فضي.

بعـد هـذه الفـرتة عـدنا إىل قريتنـا  )75(وعندما أصبح عمري مخسة عشر سنة كنت أمسك الفدان بشكل مقبـول.
ظهرت العملة السورية، فبدأ العمل املأجور بالعملـة السـورية. ويف ذلـك الوقـت   1938ن أن جنين أي ربح. يف عام دو 

   )76(كنا (ال نزال) غري مسجلني يف السجالت املدينة.

  القامشلي). –ذهبت إىل القامشلي للعمل يف تكسري احلجار لرصف طرق يف املناطق الشرقية (دير الزور

م كانوا ينادوا باالسـتقالل ُكّنا نسمع بإبر  اهيم هنانو وسعداهللا اجلابري واألتاسي، وكنا نسميهم "الوطنيني" أل
كنــا ) 77(]أصــحاب النفــوذ الكبــري فيهــا[ اجلــابري واملــدرس مســتلمني حلــب ]آل[وطــرد فرنســا مــن الــبالد. وكــان بيــت 

                                                                                                                                                                
  عملة فضية نسبة إىل السلطان عبد اجمليد.) 73(
 نسبة اىل السلطانني عبد احلميد وحممد رشاد. )74(
  أي يستطيع أن ميسك عصا احملراث لفالحة األرض. )75(
  دهم  يف سجالت النفوس.أي مكتومني. ووقتها جرى تقيي) 76(
  كانت عائلتا اجلابري واملدرس من كبار اإلقطاعيني يف حلب وهلم صولة ودولة.  ) 77(
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،  ملـح، زيـت ،نة املعروفـة آنـذاك (قمـحونأخذ األجرة ونشرتي املو  ،ونبقى [فيها] شهر وشهرين ،نعمل يف القامشلي
  كاز) وأغلب األحيان كانت الديون مرتاكمة علينا.

تركــت األحجــار وبــدأت العمــل عنــد عبــد الــرمحن كعكــة  ،1947أي حــوايل  ،ســنة 22وعنــدما بلغــت مــن العمــر 
مـن  )78(البخشـيش لرية سورية شـهرياً، باإلضـافة إىل 100بصفة (عامل قبان، تنزيل خضرة، بيع، كاتب) بأجرة شهرية 

 ،أصحاب اخلضروات واملزروعات. وكنت أنام يف املخزن. كنا نستجر من عند صاحب املخزن مقابل األجرة (برغل
  عدس).، خضرة

بعد هذه الفـرتة تركـت املخـزن واشـرتكت بسـيارة لنقـل احلجـر وبـدأت العمـل علـى السـيارة بصـفة معلـم ومعـاون 
متهــا عنــد الشــيخ)، وتعلمــت قيــادة الســيارة. وعنــدما أردنــا فــك الشــركة وحماســب (بســبب القــراءة والكتابــة الــيت تعل

ب املرابح من قبل الشركاء، تركت السيارة دون أي مبلغ.    بسبب 

بــدأت العمــل يف حمــاجل األقطــان بصــفة عّتــال يف حملجــة (طبــارة وحللــوح وحــج ســامل نــور  1955يف حــوايل عــام 
لــــرية ســــورية أســــبوعياً. وأثنــــاء ذلــــك طالعــــت  100حصــــل حــــوايل الــــدين) بــــأجرة تنزيــــل شــــوال قطــــن (بفــــرنكني)  وأ

  فكنت أعمل يف موسم القطن يف احمللج وأثناء الصيفية يف املقالع لنقل األحجار. ،[استخرجت] شهادة سواقة

ســنوات يف احملــاجل. مث ســائقاً ملــدة ســت ســنوات، مث اشــرتيت ســيارة مــع أخــويت، مث مسســار  9-8عملــت حــوايل 
  يف معمل حللوج للصباغة حالياً.  مث حارس ،أراضي

  املواد األولية وهو القطن للمحاجل يأيت من اجلزيرة ومحاة، حوايل عشرين سيارة يومياً. 

ويرســل إىل  ،ويضــغط مبكــابس يف بــاالت ،وفيهــا يــتم فصــل بــذر القطــن عــن تيلــة القطــن ،احملــاجل صــغرية يدويــة
  الالذقية (حماجل أمريكية). 

حيـــث كانــت األجــرة مائــة ل.س أســـبوعياً،  ،وال نعــرف صــاحب العمــل ،ا فقـــط معــهوعالقتنــ، كــان لنــا ريّــس
أجــور العتــالني بالشــوال، أمــا الــرّيس فلــه حصــتني مــن حصــة العتــال. كانــت النســاء تعمــل بصــفة "حّواســات" يـُـنظّفن 

وهلــن  ل.س يوميــاً، 3-2ويلملمــنَّ مــا يســقط مــن القطــن (وهلــّن نســبة مــن هــم القطــن املتســاقط) وأجــورهن حــوايل 
  واسطة نقل تعمل على حساب صاحب املعمل.

  ساعة). 12-10يوجد عمل. وسطياً ( ،عدد ساعات العمل غري حمددة. طاملا يوجد سيارات

  العطلة حسب وجود القطن والعطلة غري مأجورة.

                                                                                                                                                                
  تعين هنا اإلكرامية اليت يقدمها صاحب اخلضروات لألجري.) 78(
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  ويتم بني صاحب احمللج والسوق اخلارجي، وال نعرف ما هي األرباح.  ،كل اإلنتاج كان للتصدير اخلارجي

  القوة هي األسلوب املتبع بني العامل ورب العمل.

والعالقـــة بـــني  ،عتـــالني–فالحـــني % 90أغلـــبهم فالحـــني،  ،مـــواطن (نســـمة) 1500–1000كـــان يف القريـــة حـــوايل 
  )79(بعضهم البعض هي عالقة فساد...

َرف ابـن الريـف املشكالت يف الريف: ال كهرباء، ال ماء، ال طريق وال مواصالت بني املدينـة والريـف. وكـان يُعـ
  من شرواله، بينما يلبس أهل املدينة طرابيش. وكانت هناك نظرة احتقار من ابن املدينة البن الريف.

  عند افتتاح املوسم وآخر املوسم كانت الوالئم على حساب صاحب العمل (وأغلبها حلم بعجني).

  يعمل حالياً حارساً لدى معمل حللوح.

أمــا حاليــاً فاحليــاة أفضــل بكثــري، حيــث أنــه كــان صــاحب املعمــل هــو الــذي يقــول: ســابقاً كانــت احليــاة صــعبة، 
 فأفضل. يصرف العامل بسبب أو دون سبب، أما حالياً 

 ملكية األرض في قرى دروز إدلب والعالقة مع الجوار السنة -6
)80( 

  .فوضعت حرف س إشارة إىل اجملهول )(رجاين عدم ذكر امسه ،  (س) إعداد وتقديم:

  :الدراسة ومقدمها اآلتيكتب ُمِعدُّ 

وامسـه يوسـف قصـاب. إن حممـد  ،مل ينجـب أطفـال بسـبب مـرض مـا ،اسم اجلد: حممد قصاب، لـه أخ واحـد
  )81(وأخاه حصال على ملكيتهما من األستانة يف استنبول مبساعدة آل عويد من كفر ختارمي.

                                                                                                                                                                
  وضع الدارس ثالث نقاط بعد كلمة فساد، ومل ينقل ما قصده املتحدث بالفساد.) 79(
لشـام يف املنــاطق اآلتيـة: إدلـب، جبــل حـوران الــذي أُطلـق عليـه فيمــا بعـد جبــل العـرب وهـو حمافظــة السـويداء اليــوم، يتـوزع الـدروز يف بــالد ا) 80(

  1992قرى متناثرة يف ريـف دمشـق، جبـل الشـيخ، الشـوف وجبـل لبنـان الـذي كـان يطلـق عليـه اسـم جبـل الـدروز، مشـال فلسـطني. ويف عـام 
زيارة سياحية إىل املدن امليتة ومنها الكنيسة السريانية املشهورة يف قلب اللوزة، وهـي مـن القـرى كنت أقوم مع زوجيت األملانية سكريد ينسن ب

الدرزيـــة الفقـــرية يف حمافظـــة إدلـــب. وعنـــدما كنـــا نتجـــّول يف القريـــة الســـتطالع معاملهـــا حلـــق بنـــا بعـــض األطفـــال يطلبـــون املـــال كالشـــحادين، 
ة جيــدة، قائلــة: هــذه ليســت مــن عــادة الــدروز! فأجبتهــا إنــه الفقــر يغــّري العــادات فاســتغربت زوجــيت، وهــي تعــرف دروز جبــل حــوران معرفــ

  والتقاليد. وبعدها بدأت مبشروع حبثي ميداين مل اجنزه، حول عادات الدروز يف خمتلف مناطقهم. 
راسـة مثـاًال حيّـاً علـى كيفيـة متلـك األرض رأينا عدم ذكر اسـم الـدارس بنـاء علـى رغبتـه، واخرتنـا العنـوان املـدّون أعـاله اختصـاراً. وتُقـّدم الد )81(

وظهور كبار املالك اإلقطاعيني، ومثاهلم هنا بيت القّصاب يف معارة اإلخـوان يف السـهل اخلصـب الـذي يشـمل أربـع قـرى درزيـة غنيـة إضـافة 
ة واضـحاً. نّ درزي واإلقطـاعيني الُسـإىل تسع قرى فقرية متناثرة يف اجلبل األعلى أو جبل السّماق. وكان "التحالف الطبقي" بـني اإلقطـاعي الـ
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 رابعة. وابنتني من زوجة ،أجنب تسعة أوالد ذكور من ثالث زوجات ،األب: حممد علي

، كانــت امللكيــة مقســمة يف القريــة املســماة "معــارة االخــوان" (منطقــة إدلــب) علــى ثــالث عــائالت كبــرية العــدد
أقلهـم ثـراء. وكـان بيـت قصـاب أقـوى  ،وهم: بيت قصاب، بيت جنار، بيت شرجبي، وعائلة رابعة هي بيـت حسـني

وقـد اسـتطاع بذكائـه أن يتقـرب  ،جلهة الثانيةوبسبب ذكاء اجلد حممد من ا ،العائالت، بسبب وجود اإلخوة التسعة
  ويكسب ود مجيع الفقراء من أهايل القرية بالزواج منهم ومناسبتهم. 

عدد الزوجات اللوايت تزوجهّن أجننب مـنهن تسـعة ذكـور وفتـاتني واخلمسـة زوجـات الباقيـات تـوفني دون إجنـاب 
اســتطاع حممــد علــي  )82(وبدايــة االحــتالل الفرنســي.حبيــث بلــغ عــدد زوجاتــه تســعة يف أواخــر العهــد العثمــاين  ،أطفــال

القصــاب تثبيــت ملكيتــه يف األســتانة بإســتنبول مبســاعدة أصــدقائه املقــربني لــه مــن آل عويــد وآل هنــانو، حيــث أن 
  حمامياً من بيت هنانو تابع الدعوى يف استنبول واستطاع تثبيت امللكية اخلاصة آلل قصاب مقابل أتعاب خاصة له.

ستعمار الفرنسـي سـيطرته علـى الـبالد ونشـوب ثـورات يف معظـم منـاطق القطـر، عمـد االسـتعمار بعد فرض اال
فوجـد يف األقليـة الدرزيـة  ،اجلديد وعن طريق نائب املندوب السامي يف حلب أن يعمل على تقسيم املناطق والنفـوذ

يف املنطقـة. وقـد كانـت خطـة اليت تقطن يف إدلب خري عون له، فعمد إىل التقرب من هذه الطائفـة وتثبيـت دعمهـا 
املنــدوب الســـامي الفرنســـي ترمـــي إىل نفـــس الغـــرض يف معظـــم قــرى ونـــواحي إدلـــب املســـماة حبينهـــا قائمقاميـــة تابعـــة 

 ،معرمتصــرين ]بلــدة[ حللــب، فرّكــز الســلطة يف قــرى عجــاره بأيــدي اإلقطــاع ومــالك األراضــي مثــل بيــت العاشــوري يف
يــت الكيخيــا (كتخــدا) يف قريــة كفتــني. وهكــذا مت التقســيم حبيــث يســهل وب ،كفرحيمــول  ]قريــة[يف  وبيــت قطرحناســي

ديد أي حترك مجاهريي ثوري يف املنطقة.   عليه تناول و

 ،كما هو معروف أن عالقـات آل قصـاب كانـت حسـنة مـع آل هنـانو وآل عويـد قبـل قيـام الثـورات يف إدلـب
م ســيئة مــع معظــم اإلقطــاعيني املســيط  ،وعلــى العكــس وكــان ســبب اخلــالف  ،رين علــى القــرى اجملــاورةكانــت عالقــا

الرئيسي واهلام يعود إىل عدم مساح بيت قصاب لآلغوات املتنفذين يف القرى واملدن اجملاورة من االعتداء أو املساس 
السيما وقد نوهت إىل أن العالقات (أي القرابة) بـني آل قصـاب  ،بكرامة أي درزي يف القرى اليت يسيطرون عليها

إضافة إىل عامل هام وهو النخوة والعـادات والتقاليـد املوجـودة ،  دروز كانت متينة بسبب (الزواج والتزويج)ومجيع ال
  لدى الطائفة الدرزية.

                                                                                                                                                                

 ويف مخسينيات القرن العشرين ومع صعود الوعي الوطين رفع شباب الدروز راية العصيان ضد إقطاعيهم. وهذا يُـذّكرنا بثـورة العاميـة يف جبـل
السـنة يف الثـورة الوطنيـة ضـد املتنفـذين مـن آل األطـرش. كمـا تتضـمن الدراسـة لقطـات مـن العالقـة بـني الـدروز و  1888حـوران (العـرب) عـام 

  إلبراهيم هنانو.
حسب علمنا أن الدروز يقتصرون علـى الـزواج بواحـدة، إال إذا توفيـت. فكيـف مجـع حممـد علـي القصـاب تسـع نسـاء يف عمـره ؟ أم جيـوز  (82)

  للزعيم ما ال جيوز لغريه !؟  
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موزعـة حسـب اآليت: أربـع  ،نسـمة حاليـاً  7000يقطن فيهـا حـوايل  ،قرية 13: عدد قرى الدروز بإدلب مالحظة
ا يعــادل  ،كفــربين يف الســهل حيــث األراضــي اخلصــبة،  بــرية كفتــني، كفتــني،  قــرى هــي: معــارة االخــوان وعــدد ســكا

أي ما يسمى اجلبل األعلى أو  ،نصف سكان الدروز يف إدلب، أما باقي القرى التسعة فموجودة يف املناطق اجلبلية
  وهلذا اجلبل جذور تارخيية دينية يف القدمي.  ،جبل السماق

ـا الف ،بعد اندالع الثـورات يف إدلـب الحـون بقيـادة خنبـة مـن القـادة الـوطنيني، ّمت التنسـيق بـني قـادة والـيت قـام 
الثــورات وبــني آل قصــاب حيــث أدرك القــادة الوطنيــون مثــل ابــراهيم هنــانو وجنيــب عويــد أن التعــاون بيــنهم وبــني آل 

  قصاب له نتائج (خملفات) إجيابية لسببني مهمني: 

ـــم  األول: ثقـــة الســـلطة الفرنســـية بـــآل قصـــاب ظنـــاً منهـــا أن آل - قصـــاب ال يريـــدون التعـــاون مـــع الثـــوار أل
  من اإلسالم السنة.  

  الثاين: النخوة والرجولة اليت هي من شيم الدروز (السيما عندما يطلب منهم مساعدة). -

وفعًال ّمت هذا الطلب األخري من قبل قادة الثورة يف الشـمال، حيـث اجتمعـوا مـع آل قصـاب ومت االتفـاق فيمـا 
اون واجلهاد ضد االحتالل الفرنسي. وقد وزعت املهام القياديـة وُسـّلمت إىل األخـوة أي أبنـاء بني الطرفني على التع
  حممد قصاب كاآليت:

  األب حممد قصاب: افتتح مضافة من أجل استقبال الضيوف من داخل البلدة وخارجها. -
ا بــني االبــن األكــرب حممــد علــي: أشــدهم ذكــاء وديبلوماســية. كلــف مبهمــة ســفري متنقــل حلــل القضــاي -

  وبني الفرنسيني والثوار من جهة ثانية. ،الطائفة نفسها
  مجيل قصاب: رجل دين. كان ال يتدخل بأي شكل من أشكال اخلالفات واملسائل الدنيوية. -
  هزاع قصاب: كان رجل كرم ومشهور بالفروسية وركوب اخليل وإقامة حفالت األعراس. -
  الفالحني. علي قصاب: كان يعمل باألرض ويتمتع بنفوذ قوي على -
مصطفى قصاب: كان أشجعهم مجيعا ُكّلف كمسؤول عن الدفاع عن القرية، وهو الذي كان يوصل  -

ـا ـم اسـتطاعوا احلصـول علـى السـالح  ،األسلحة إىل الثوار يف أرحيا وكفر ختارمي ويف إدلب ذا حـىت أ
 ،ه علـى الثـوار جمـدداً من الفرنسيني أنفسهم حبجة احلماية من الثـوار، وبعـد اسـتالم السـالح يـتم توزيعـ

  وهذه كانت من أجنح اخلطط عندهم.
  فقد تويف وهو يف سن العشرين. ،مهنا قصاب: مل يعمر طويالً  -
  أمحد قصاب: رجل دين تتلمذ على يد أخيه مجيل وهو يف بداية شبابه. -
  فارس قصاب: كان صغرياً ومل توكل له أي مهمة. -
  مهنا قصاب: كان صغرياً و مل توكل له أي مهمة. -
  عدنان قصاب: ولد بعد وفاة أبيه. -
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: عندما مت القبض على إبراهيم هنانو وجرت حماكمته حبلب، وضع إبراهيم هنـانو حممـد علـي قصـاب مالحظة
وبعــد أخــذ ورد جــرى بــني حممــد علــي قصــاب واحلــاكم الفرنســي أخــرج حممــد علــي  ،وخــالل احملاكمــة ،شــاهداً معــه

وهـذا دليـل علـى  ،اإلفـراج عـن إبـراهيم بيـك أو أقتلـك وأقتـل نفسـي قصاب مسدسه وأشهره على احلاكم قـائًال: إمـا
ا هذا الرجل.   الثقة بالنفس والقوة والرجولة اليت كان يتمتع 

: هنـــاك أهزوجــة بعـــد أن مت اإلفــراج عـــن إبــراهيم بيـــك أنشــدها أهـــل القريــة فـــرحني بعــد أن أفـــرج عـــن مالحظــة
  زعيمهم وهي:

  ضو طيارة طارت باجلو    فيها عسكر فيها

  فيها ابراهيم هنانو     مركب بنته قدامو

  

عمــد  ،وضــّيقت الســلطة الفرنســية احلصــار علــى قــادة الثــورة ،واشــتدت الثــورة ،: عنــدما احتــدم الصـراعمالحظــة
هــؤالء القــادة إىل إيــداع نســائهم يف القريــة عنــد آل قصــاب حيــث االطمئنــان. وقــد مت كســاؤهم مــن نفــس الكســاء 

ــا أبــيض توضــع علــى الــرأس)، ســوداء الــدارج يف القريــة (خراطــة ودامــت إقامــة هــذه النســوة قرابــة  ،فوطــة مسيكــة لو
 الشهر يف القرية عند آل قصاب.   

العالقــة الســائدة بــني العائلــة وأهــايل القريــة كانــت جيــدة خــالل فــرتة االنتــداب ألن اجلميــع يف القريــة مطمئنــني 
قي القـرى الدرزيـة عنـدما كانـت حتصـل معـارك ومحـالت تفتـيش وحمميني بسبب العالقة اجليدة مع الفرنسيني. ويف بـا
وفعـًال جمـرد ذهـاب أحـد أفـراد العائلـة إىل هـذه القـرى الـيت فيهـا  ،فإن هذه القـرى ترسـل أحـد األهـايل إلخبـار العائلـة

قريــة محــالت تفتــيش ينتهــي األمــر ويفــرج عــن كــل املعتقلــني. فمــثًال يف قريــة كفــربين ًشــكِّلت محلــة فرنســية ودامهــت ال
وبــدأوا  ،وطلبــوا جبمــع أبقــار القريــة وماشــيتها مــن غــنم ومــاعز ،فجمعــوا األهــايل واملختــار والنســاء ،حبجــة وجــود ثــوار

وفعـًال مت  ،فمـا كـان مـن املختـار إال أن أرسـل أحـد األهـايل خفيـة إىل بيـت قصـاب ،بتوزيع اجلنود يف القرية للخـراب
وملــا وصــال إىل القريــة وجــدا أن  ،لقريــة مــع أخيــه مصــطفىذلــك علــى وجــه الســرعة. ذهــب حممــد علــي قصــاب إىل ا

الفرنسيني قد كتفوا املختار ووضعوا على رأسه حذاء أحد اجلنود وبعض العساكر كـان يبغـي ذبـح األبقـار، وملـا رأى 
قائد احلملة الفرنسية حممد علي قصاب وأخيـه القامهـا وسـلم عليهمـا فطلبـا منـه بعـد حـوار جـرى بيـنهم اإلفـراج عـن 

  ختار ووجهاء القرية ومل يسمحوا بذبح األبقار وال برتقيص النساء كما كانوا يريدون يف البدء.امل

تــويف األب قبــل جــالء فرنســا مــن ســوريا يف أوائــل العالقــة الســائدة بــين العائلــة وأهــالي القــرى بعــد الجــالء: 
بــاً لــدى اجلميــع ملــا يتمتــع بــه مــن ذكــاء حيــث كــان حمبو  ،وقــد كــان لرحيلــه أثــراً بالغــاً لــدى أبنــاء الطائفــة ،األربعينــات

وهــو ال يــزال عائشــاً   ،حــىت أنــين مسعــت مــن أحــد رجــال القريــة ،وأخــالق حســنة، وكــان دائمــاً يعطــف علــى الفقــراء
وقــال هــذا الــراوي: إن حممــد قصــاب كــان يضــع احلبــوب بعــد حمصــول  ،وامســه ســلمان ســلوم الــذي كــان شــابا وقتهــا
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وحـــىت ال يســـتطيع موظفـــو املـــرية معرفـــة  ،حـــىت ال يـــدفع مـــرية إىل املســـتعمرينالقمـــح يف آبـــار خاصـــة  حتـــت األرض 
وكــان يقــوم بتوزيــع احلبــوب علــى كــل ســكان القريــة الفقــراء ومــن مث يرســل  ،احلقيقــة عــن كميــة احملاصــيل الزراعيــة لديــه

ي مبالغـة إذا قلنـا بـأن ولـذلك ال يكـون أ ،قسماً من هذه احلبوب إىل القرى اإلسالمية اجملاورة لتوزيعها علـى الفقـراء
حـىت أن بيـت الكيخيـا  ،مجيع أهل القريـة والطائفـة وحـىت القـرى اإلسـالمية مجيعهـا حزنـت لوفاتـه وشـارْكُت يف العـزاء

وســارت  ،وفرقــة موســيقية تســمى فرقــة النوبــة ،وجــاءت فرقــة مــن مدرســة األيتــام يف حلــب ،والقدســي أتــوا مــن حلــب
خـالل مراسـم التشــييع. قـال الـراوي سـلمان ســلوم أن حممـد قصـاب قـد خصــص أمـام اجلنـازة تعـزف املوســيقا احلزينـة 

  لرية ذهبية سنوياً ملدرسة األيتام يف حلب. 25مبلغ 

وقـد جـرى هـذا  ،مل ميض على وفاة األب حممد قصاب عام واحد حىت جرى تقسيم األرض بني أبنائه التسعة
بذكائـــه أن يقنـــع أخوتـــه بتخصـــيص قســـم مـــن واســـتطاع  ،التقســـيم حســـب رغبـــة األخ األكـــرب حممـــد علـــي القصـــاب

وبــذلك اســتطاع أن حيصــل علــى  ،األرض ليضــمها إىل حصــته وتكــون مقابــل املصــاريف الــيت ســيتكّلفها يف املضــافة
  حصة كبرية.

واضــطر معظــم الفقــراء  ،واشــتد الفقــر ،الفقــراء يف القريــة والقــرى اجملــاورة ُقِطَعــت عــنهم املســاعدات والصــدقات
وكــان ســيد املوقــف هــو حممــد علــي حيــث اســتطاع شــراء األرض يف  ،راضــيهم وبأســعار زهيــدة جــداً املعــدومني لبيــع أ

ولكـن بشـكل أقـل وأضـعف. ظهـرت خالفـات  ،قريته ويف قرية كفتني وبرية كفتـني. أمـا أخوتـه فسـلكوا نفـس الطريـق
وكـان ظهـور بعـض  ،اربني العوائل الثالثة يف القرية بيت احلسني وبيت الشـرجبي وبيـت القصـاب علـى منصـب املختـ

الســيما أن حممــد علــي قصــاب وأخوتــه قســوا علــى معظــم  ،الشــباب الــواعي يف القريــة يزيــد مــن شــدة هــذا اخلــالف
واسـتطاع بعـض الشـباب مـن طبقـة  ،وبذلك احنرم الفالحون من عطف األب وقاسوا ظلم األبنـاء ،الفالحني الفقراء

ويف حينهــا انضــم قســم مــن  ،يف أواخــر األربعينــات الفالحــني تشــكيل حــزب مســوه "حــزب الشــعبيني". حــدث هــذا
مث مـا لبـث أن انسـحب الشـباب مـن احلـزب الشـيوعي بعـد  ،هؤالء الشـباب لتنظـيم احلـزب الشـيوعي وحـزب البعـث

أن استطاع أحـد أبنـاء الفالحـني األذكيـاء أن يضـلل هـؤالء بـأن احلـزب الشـيوعي ينكـر وجـود اهللا فانسـحب اجلميـع 
ب البعــث. ويف أوائــل اخلمســينات احتــدم الصــراع بــني فقــراء القريــة والعائلــة، واختــذ شــكل مــن احلــزب وانضــموا حلــز 

العنف ونتيجة إحدى املعارك يف القرية استطاع الفالحون بعصيهم ومناجلهم أن يسقطوا علي قصـاب مغشـيا عليـه 
ا الشـجار إىل جانـب آل وفّر باقي األخوة واألنصار هاربني. وعلى الرغم من تدخل الدولة بعـد هـذ ،نتيجة الضرب

قصاب فإن تكاتف الفالحني ازداد بشـكل ملحـوظ وامتـد إىل القـرى اجملـاورة. كـان مـن أشـد الشـباب الـذين لـديهم 
وتربطـه مـع العائلـة قرابـة حيـث يكـون ابـن أخـت أبنـاء قصـاب أي  ،أفكار تقدميـة هـو السـيد حممـد ناصـيف شـرجبي

م أخواله  ،وعمـه وقفـوا جبانـب آل شـرجبي، أمـا بيـت النجـار فكـانوا حمايـدين والسيد حممد وحيـد احلسـني ووالـده ،أ
  وهكذا. ،وابن خال ،ابن اخت ،ومجيع هذه العوائل يف القرية جتمعهم صلة القرابة
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خاصـة بعـد وفـاة األب،  ،: إن العالقـة بـني آل  قصـاب واآلغـوات يف القـرى اجملـاورة قـد حتسـنت كثـرياً مالحظة
عكــس أبنائــه بعــد وفاتــه، لقــد ســلك أبنــاؤه نفــس  ،جبانــب الفقــراء ضــد اآلغــوات ألن هــذا األخــري كــان يقــف دومــاً 
  وهذا حّسن الصلة بينهم. ،سلوك اآلغوات يف القرى اجملاورة

: عندما تشكل حزب الشعب كـان مـن أشـهر زعمائـه ومؤسسـيه رشـدي الكيخيـا ونـاظم القدسـي يف مالحظة
وكــــــان  ،قصــــــاب  ي حزب الشعب دخل يف احلزب حممد علي ونتيجة الصداقة اليت تربط بني العائلة ومؤسس،حلب 

وأطلق عليـه لقـب حممـد علـي قصـاب باشـا  ،من أنشط اآلغوات والبيكوات الذين دخلوا احلزب يف املنطقة (إدلب)
ذا االسم حىت تاريخ وفاته عام    .1972واشتهر 

ي أوىل زوجاتــه. أجنــب منهــا وهــ ،: مــن قريــة كفتــنياألوىل: تــزوج ثــالث نســاء ولكنــه مل جيمــع بيــنهن. مالحظــة
يف فرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   حصل على تعليمه  ،ذكرين أحدمها تويف واآلخر ما زال على قيد احلياة وامسه الدكتور حييا قصاب

عمــل يف وزارة اخلارجيــة وحصــل علــى التقاعــد بعــد أن ُعــّني ســفري ســوريا يف  ،وبريطانيــا (دكتــوراه سياســة واقتصــاد)
وال زال  ،لــى التقاعــد توظــف لــدى هيئــة األمــم املتحــدة (يونيســكو) يف دمشــقتنزانيــا ودار الســالم، وبعــد حصــوله ع

وهــي ابنــة علــي األطــرش، تزوجهــا بعــد أن  ،: مــن جبــل  العــربالثانيــةأي قيــام الثــورة حــىت تارخيــه.  1963منــذ عــام 
قــرية ولكــن مــن العوائــل الف ،: مــن جبــل العــرب أيضــاً الثالثــةحصــل علــى لقــب باشــا، اجنــب منهــا ثــالث بنــات فقــط. 

جــداً، تزوجهــا وكــان عمــره مثــانون عامــاً وعمرهــا أربعــون عامــاً، مل تــدم عنــده كثــرياً، طّلقهــا بعــد أن أجنــب منهــا طفــًال 
 فقط.

: خــالل صــدور قــانون اإلصــالح الزراعــي أيــام الوحــدة اســتطاع أن يؤجــل عمليــة التقســيم عــن طريــق مالحظــة
ووزعت األرض على الفالحني  ،مت التقسيم )83(ا بعدهاوم 1963بعض العالقات الشخصية مع احلكام. خالل ثورة  

  يف قرية كفتني.

من يتيم متشرد في حارم بسبب موت والده في "السفر برلك" إلى حّمال فمستأجر أرض ومن ثّم وكيل  -7
 حسن البيك على أرضه. لم يحالفه الحظ في عدد من األعمال، إلى أن استقّر به المطاف في حلب:

  حممد فريد بيطار. ارس:ُمجري اللقاء الد

) مقـيم يف 1986، واآلن بتاريخ اللقاء (1916مجيل بن عبداهلادي بن مصطفى بيطار من مواليد  حارم،  المتحدث:
  مدينة حلب، بعد أن عاش حياًة مضطربة متنوعة. وله ستة أوالد وهم:

                                                                                                                                                                
ارج آنــذاك، والــيت أدت إىل وصــول حــزب البعــث إىل احلكــم  ثــورة" كمــا هــو د"آذار العســكرية، والــيت مساهــا املتحــدث  8املقصــود حركــة  )83(

  .كواجهة للعساكر



 

 

106 
 

 حسن: يعمل متطوع باجليش العريب السوري. -

  وتسويق األقطان ورئيس جلنة نقابية.حسني: موظف يف املؤسسة العامة حللج  -
 أمحد: يعمل يف حمل خراطة احلديد أي "طورجني". -

  مصطفى: يعمل عامل يف الشركة األهلية للغزل والنسيج. -
  عبد اهلادي: يعمل يف صنع وخراطة العجانات "طورجني". -
  مجيلة: متزوجة من ضابط يف اجليش العريب السوري. -

  كتب الدارس:

يف حرب سفر برلك وكان يعمل بيطاراً ، واألم توفيت بعده بثالث سنوات من احلرب  تويف األب عبد اهلادي
تاركــة ثالثـــة أوالد: الكبــري حممـــد فريـــد واألوســط مجيـــل (وهـــو املتحــدث مقـــّدم املعلومـــات) والصــغرية فاطمـــة، ربـــاهم 

  خاهلم أبو عبدو البيطار.

يع األشياء املنزلية وقطعـة أرض اشـرتاها مـن أحـد األب عبداهلادي كانت أحواله ميسورة وكان ميلك بيتاً فيه مج
الفالحني نتيجة الديون اليت كانت عليه وبرضا البيك. ولكن ملا تويف حبـرب سـفر برلـك طمـع عمـه بالبيـت واألرض 
ومل يســـتطيعوا العـــيش عنـــده ألن زوجتـــه كانـــت حلبيـــة وظاملـــة. فطفشـــوا (طفـــش هـــرب مـــن الظلـــم وانتقـــل إىل مكـــان 

ومـن بعـده طفـش مجيـل إىل  ،هربت) إىل عند خاهلم أبو عبدو البيطـار (عبـد القـادر البيطـار) آخر. وطفشت الدابة
وهــو يقـــرب والدتــه وأحبــه كثـــرياً وأصــبح مــن نفـــس  ،أرمنــاز وكــان عمــره حـــوايل تســع ســنوات لعنـــد أمحــد اجلحجــاح

وجــود عنــد أقــارب أمــه فبعــث وملــا ُأخــربا بأنــه م ،ولكــن أخــوه حممــد فريــد وأختــه فاطمــة ال يعرفــان عنــه شــيئاً  ،العائلــة
أخــوه حممــد فريــد إليــه لكــي يعيــده إىل حــارم ويشــتغالن مــع بعضــهما يف دكــان أبــيهم املتــويف عبــد اهلــادي. وكــان يف 

وملا رجع إىل حارم كان البيـت مسـتأجر مـن قبـل الفرنسـيني فـأخرجوهم  ،ذلك الوقت عمره حوايل ثالث عشرة سنة
ا. أمــا  ،مبســاعدة أخواهلمــا واســتقرا يف الــدار مــا الــيت يلبســا وكــان ال يوجــد فيــه شــيء ســوى احلصــرية واللحــاف وثيا

ولكنــه عـــرض  ،الــدكان فكانــت مســـتغلة مــن قبـــل عمهــم عبداحلميـــد ومل يعطهــم الــدكان، مـــع العلــم بأنـــه كــان غنيـــاً 
  فرفض مجيل وقبل حممد فريد بالعمل مع عمه فاستغله أبشع استغالل.  ،عليهما أن يعمالن معه

اضطر إىل أن يشرتي بغًال وبدأ يعمل عليه محّـاًال مث انتقـل إىل بيـع اخلضـرة ومـن مث بـدأ "يأخـذ"، أي  أما مجيل
  يستأجر األراضي ويشتغل بالزراعة على حسابه.

وتزوج من زهيدة شريف وأجنب عبداهلادي وأمحد وشريف وصـفوة  ،أما حممد فريد ظل يعمل بيطاراً عند خاله
  وخالد ومهدية. 
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وأخذ مجيل أخت عبد الفتاح اجلفل مقايضة. وعند ذلـك شـارك حسـن بيـك  ،زوجها عبد الفتاح اجلفلأما فاطمة ت
وكـان يعمـل  ،يف األرض على طريق تركيا على أسـاس مرابعـة. وكـان حسـن بيـك عنـده أراضـي كثـرية ودكـاكني ومحـام

  وكان رشيد بيازيد شريكه يف األرض وزرعها قطن وكان موسم جيد.  )84(،يف القجق

كلّـف   ،قبـل اعتقالـه )85(فقبضـوا عليـه وأخـذوه إىل السـجن يف بـريوت. ،حسن بيك بـدأ يعمـل يف السياسـة لكن
أي  ،حسن البيك قريبه إبـراهيم أفنـدي أن يعمـل توكيـل جلميـل يف إدارة أمالكـه مـن احلمـام والـدكاكني ويف األراضـي

ــا يف الليــل وكــان بــدأ مجيــل بيطــار بأخــذ احلبــوب مــن  )86(مفــوض بكــل شــيء. وملــا جــاءت املــريا الفالحــني وبــدأ يهر
  املوسم جيدا. 

فحاســب رشــيد  ،وقــال لــه: لقــد جــاءتين أخبــارك وأخبــار رشــيد بيازيــد )87(وبعــد ثالثــة أشــهر جــاء حســن بيــك
وطرده من األرض، بينما شاركه مجيل يف مومسه واشتغل معه. قال له: أنت ال تعمل شيء سوى أنـك تشـرف علـى 

  وأنت تبطل أي أنك وكيلي بكل شيء.   ،وأنت حتاسبهم ،نت حتط األجراءوأ ،األراضي وعلى أمالكي

وحســن بيــك ال يعــرف شــيء ســوى القــبض، مــع العلــم بــأن مجيــل بيطــار  ،ظــل عنــده قرابــة مخــس عشــرة ســنة
ولـو حـىت الفالحـني إذا اشـتكوا  ،اشرتى أراضي كثرية بالعنف والقوة ووضعها حتت اسم حسن بيك وابـراهيم أفنـدي

فـــإن حســـن بيـــك يعطيـــه  ،وبـــدأوا يـــأمنوا لـــه كـــل شـــيء. ومـــع ذلـــك ،أو ابـــراهيم أفنـــدي فـــال يـــرد علـــيهمحلســـن بيـــك 
ومصـروفه علـى حسـاب البيـك مـع املونـة. ولكـن مـن بعـد  ،ل.س 200ويعطيه أجر شهري  ،خبشيش كل آخر موسم

وملا صار  )89(طرفه. وأصبح حسن بيك وجهه ناشف من )88(،ذلك بدأ احلسُّاد يدسون عليه ويطالعوا عليه أقوال شىت
 ،ومــن بعــد جــدال طويــل عــرف األســباب ،وذهــب لعنــد حســن بيــك لكــي حياســبه ،حاســب العمــال ،آخــر املوســم

 ،ويشــيع اإلشــاعات علــى مجيــل بيطــار )90(فكــان الســبب األول وكيلــه الثــاين حســن الــرتك الــذي كــان يلعــب مــن حتتــه
لـرية إكراميـة، كـان ذلـك  2000ل.س و 4400فصمم مجيـل بـأن يتحاسـب مـع حسـن بيـك ويعمـل لوحـده فأخـذ منـه 

  أو حوايل منتصف األربعينات. 1945يف عام 
                                                                                                                                                                

 القجق كلمة تركية ال تزال ُتستعمل من قبل العامة يف الشمال السوري ن وتعين التهريب .  )84(
،  1941نسـية عـام وهلـذا اعتقلتـه السـلطات الفر  ،حسب معلوماتنا غري الدقيقـة أن حسـن بيـك كـان ذا ميـول شـيوعية ولـه نشـاط يف حلـب )85(

مجيع مـن كانـت هلـم نشـاطات يسـارية شـيوعية معاديـة  1941حكومة فيشي املوالية ألملانيا اهلتلرية. ومعروف أن حكومة فيشي سجنت عام 
 للفاشية.

جلـيش واملـدن بـاخلبز خوفـاً املريا ضريبة فُرضت على منتجي احلبوب أثناء اخلرب العاملية الثانية، ُجتمع بأسعار زهيدة، وُختّزن من أجل متوين ا) 86(
 من اجملاعة. وجرى استغالل املرية من قبل املتنفذين يف روايات ذكرها الفالحون يف تلك األيام.

  خرج حسن البيك من السجن بعد دخول القوات الربيطانية والديغولية الفرنسية وطرد الفيشيني املوالني لألملان من سورة ولبنان. )87(
  . يدسون عليه ويتمون) 88(
   تغّريت سحنة وجهه إشارة إىل إلرى تغّري موقفه منه .) 89(
 يدّس عليه ويشي به .) 90(
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وملـا مسـع  ،ملا بّطل مجيل بيطار من عند حسن بيـك وضـع حملـه زوج أختـه عبـد الفتـاح اجلفـل وولـده عبـدالقادر
  أهل الضيعة يف القجق بأن أبو حسن (مجيل بيطار) ترك، فبدأ النهب يف األراضي واملوسم ضاع.

وظل على هذا املنوال مـدة أربـع  ،هب مجيل بيطار إىل اجلزيرة واستأجر أرضاً وزرعها قطناً لكنه خسر املوسمذ
كـم واسـتأجر 15فرتك اجلزيرة وذهب إىل قرية بشمارون اليت تبعد عن حمافظة إدلـب حـوايل  ،سنوات وكل سنة خيسر

ملوسـم. وقـال: وبـدأ الزمـان يرجـع إىل الـوراء حـىت أرضاً وزرعها بندورة، ولكن آفة أتت علـى البنـدورة وكـذلك خسـر ا
)91(َصــِفيْت علــى احلديــدة،

( أي فاضــطررت للنــزول إىل مدينــة حلــب، وبــدأُت أعمــل يف اخلضــرة أجّرهــا علــى العربيــة  
ولكن صحيت مل تكن كما يف السابق، فاضطررت أن أعمـل  أضغ اخلضرة على سطح العربة وأجرها بقوة جسمي )

  .1954وكان ذلك يف عام  ،يف احمللجة كحارس

مـــع ذلــــك ال ننســــى بــــأن الفالحــــني مل يكــــن عنــــدهم أراضـــي، وبعــــض مــــن ميلــــك األرض ُكنّــــا نقــــوم بالنصــــب 
واالحتيال حىت نأخذ منه األرض، وخاصة ملّا يسمعوا أن البيك (املقصود هنـا اإلقطـاعي بعامـة ولـيس حسـن البيـك 

تبئوا  يف اجلبال أو يف البيوت. وكان اإلقطاعيون هـم أصـحاب الوارد ذكره قبل قليل) جاء على الضيعة، فيذهبوا وخي
القرار وكانوا ُظّالم، هم يزّوجوا وهم يطّلقوا، وهم يقّدروا املوسم وماذا يعطوا للفالحـني والقـدر الـذي تكفيـه املؤونـة. 

ال أعلــم  وكنــت كــل موســم أو شــراء أرض آخــذ خبشــيش وبعــض اهلــدايا الــيت جيلبهــا يل مــن تركيــا. أمــا مــن بعــد ذلــك
مــاذا جــرى يف منطقــة حــارم ومل أدوســها إال يف املناســبات والضــرورات. ولكــن يف الوقــت احلاضــر تغــّري الكثــري الكثــري 

  من ناحية التعليم والصحة وحىت املياه والكهرباء أيضاً.

غرى لكــن احلقيقــة الوحيــدة أنــه مــا أخــذناه يف منطقــة حــارم هــو فــتح طريــق حــارم حلــب مباشــرة مــاراً بــأورم الصــ
وكـــان ظـــامل وأهـــل حـــارم خيافونـــه  )92(،ألن ابـــن عمـــي مصـــطفى بيطـــار بـــن عبـــد احلميـــد كـــان مـــن عســـاكر الفرنســـيني

   )93(وعلى الفقري أيا كان عمره أن يعمل يف الطريق ملدة أسبوع. ،ففتح هذا الطريق ،ويهابونه

 ،إىل قريـة أبـو الظهـور وملا طردوه الفرنسيني عندما ضرب أحد ضـباط الفرنسـيني اشـتدت النقمـة عليـه، فطفـش
 واشتغل بيطاراً واستقر هناك.

                                                                                                                                                                
  .ة إىل أنه مل يعد ميلك شروى نقريإشار ) 91(
 طلــقهــم مــن أهــل البلــد وحتّولــوا إىل مرتزقــة وأداة بيــد املستشــار الفرنســي احلــاكم املطلــق يف كــل منطقــة أيــام االنتــداب الفرنســي. وغالبــاً مــا أُ  )92(

 على الفقراء واملدنيني الذين تطوعوا لدى الفرنسيني اسم "عساكر املستشار"، وهلم صولة وجولة.
ظاهرة تسخري الفالحني يف شق الطرق وتعبيدها كانت معروفة يف العهد العثماين، وعهد االنتداب الفرنسي، وأوائل عهد االستقالل حـىت  )93(

اسـتُبِدلت السـخرة بـدفع ضـريبة نقديـة مسيـت يف العهـد العثمـاين "كْروِسـة" وفيمـا بعـد "ضـريبة بـدل اية أربعينيات القرن العشرين، وكثرياً ما 
 الطريق".
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 قصص من مظالم اإلقطاع/ ريف حلب -8

  عبد احلكيم خطيب/ معمل إمسنت املسلمية. مجري اللقاء الدارس:

  يف كفر نّبل (جبل الزاوية). 1920حممد خطيب من مواليد  المتحدث:

  كتب:

فكـان أمـا والـده باقات أثنـاء األفـراح (الـزواج). حممـد ال ميلـك سـوى سـيفه وحصـان يشـرتك فيـه بالسـ جـدكان 
  ميلك دكان صغري فيه بعض احلاجيات كالسكر وامللح وحاجيات ضرورية للحياة اليومية باإلضافة إىل بقرة.

باإلضـــافة إىل أّن أيب كـــان يف بعـــض  ،وقـــال حممـــد: كنّـــا نأكـــل مـــن حليبهـــا اللـــنب واجلـــنب أنـــا وأخـــويت الســـبعة
 صنع منه خيط الصوف باألجرة، وأكثر األحيان ال تكفي األجرة إال دخانه.األحيان يغزل الصوف لي

وأحيانــاً  ،أمــا عالقتنــا يف القريــة كانــت جيــدة ســوى بعــض اخلالفــات بــني العــائالت (بيــت فــالن وبيــت فــالن)
. تــــؤدي إىل قتــــال بالعصــــي، ولكــــن ال تولــــد أي كراهيــــة بيننــــا. بينمــــا العالقــــة بــــني الريــــف واملدينــــة فكانــــت ختتلــــف

ومل يعلمـوا أنـه لـو ال  ،فاألفندية يف املدينة ينظرون إلينا وكـأننا عبيـد عنـدهم، وهـم طبقـة ُخلقـت مـن غـري طينـة البشـر
  عملنا ما أكلوا اخلبز.

 ما ُكّنا مهتمني ال باألحزاب وال نعرف شيئاً عن هذه النقابات أو اجلمعيات أو األحزاب.

ســاعة يف اليــوم  وأجــرة اليــوم لــرية ســورية  12قطــاع. أعمــل مل يكــن يوجــد عنــدي مهنــة ســوى احلصــاد عنــد اإل
 أو اخلبز مع الشنينة (اللنب املدد باملاء) وهو األكثر دائماً. ،فقط. طعامنا على األغلب اخلبز مع احلالوة

وهـي عبـارة عـن إقطاعيـة  ،ذهبت إىل قرية الضـبيعية يف باديـة الشـام 1950يف عام وروى محمد الرواية اآلتية: 
لإلقطاعي صائب بيك العظم وأوالده الثالثة فـؤاد وبشـار ونـزار بيـك العظـم. ويف ذلـك العـام أتـى القـائم مقـام  تابعة

وطلبوا عدداً من الرجـال والنسـاء.  ،حيدر بيك من منطقة معرة النعمان مع دليله من الضيعة إلينا يف الصباح الباكر
ومشـينا علـى األقـدام  ،نسـاء 3رجـل و 14رجـال يقـدر بــ ومن الصباح حىت الضحى استطاعوا أن جيمعوا عـدداً مـن ال

حنــن والــدليل، أمــا القــائم مقــام فركــب العربايــة ووصــل قبلنــا. ويف املعــرة مننــا حــىت الصــباح، حيــث فطرنــا  ،حــىت املعــرة
(خبز مع البصل). مثّ صعدنا الشاحنة وسارت متجهة حنو اجلنوب حـىت املغيـب. وصـلنا اإلقطاعيـة وهـي عبـارة عـن 

زًال تعـــود ملكيتهـــا للبيـــك مـــع األراضـــي الشاســـعة املليئـــة بـــالقمح، باإلضـــافة لعـــدد مـــن البـــدو وظيفـــتهم محايـــة منـــ 14
وألقـى نظـرة علينـا وتفحصـنا  ،اإلقطاعية والبيكوات واإلشراف على العمال. وحلظة وصولنا جاء صائب بيك العظم

عنــا علــى بيــوت البــدو لننــام عنــدهم ومننــا دون مجيعــاً دون أن يــتكلم معنــا مــا عــدا الســالم، وأمــر أحــد رجالــه أن يوز 
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ـم عطونـا ثالثـة لـريات سـورية قبـل الـذهاب معهـم وهـي أجـرة ثالثـة أيـام ســلف  عشـاء. وهنـا نسـيت أن أقـول لـك أ
  أي اليوم بأجرة لرية سورية واحدة من حصاد اليوم بكامله من الصباح وحىت املساء.

دون كلل ثالثة أيـام. ويف اليـوم الرابـع صـباحاً اتفقنـا مجيعـاً أن ال وبدأنا العمل  ،ويف الصباح أيقظونا إىل العمل
وطلبناهـا حنـن اجلميـع دون النسـاء، اللـوايت اعتمـْدَن علينـا يف القـول والعمـل.  ،نبدأ بالعمل حىت يعطونا األجرة سلفاً 

نـا وبيـنهم بـني األخـذ والـرد أجرة يوم واحد. وبدأ احلـديث بين ،ولو لرية ،لكّن البيك وأوالده  رفضوا إعطاءنا أي لرية
وقالوا لنا ملاذا ال حتصدوا إال باألجرة سلف، اشتغلوا وخذوا أجرتكم على آخـر قـرش. لكـن حنـن مجيعـاً رفضـنا وقلنـا 
هلــم: إننــا ال نعمــل ولــو لدقيقــة واحــدة بــدون أجــرة ســلف. وكــان البيــك يــرد علينــا ويقــول ســنعطيكم فيمــا بعــد، ال 

نا مجيعها يف الشام. ولكـن حنـن صـممنا علـى أن ال نعمـل إال بـاألجرة سـلف. وبعـد أن يوجد لدينا أموال هنا، أموال
عجز البيك علـى إقناعنـا انتقـى ثالثـة منـا وكنـت بيـنهم، واصـطحبنا إىل قصـره. وبعـد دخولنـا قصـره قـال لنـا أجلسـوا 

ين رأيـــت فـــيكم فجلســـنا مث نظـــر إلينـــا وقـــال بصـــوت لطيـــف بعـــد أن كـــان صـــوته مرتفعـــا علينـــا يف األرض وقـــال: إ
الشــهامة كمــا أن أشــكالكم تــدل علــى أنكــم أصــحاب كلمــة جتــاه رفــاقكم ويــأمترون بــأوامركم، لــذلك أريــد االعتمــاد 
عليكم ولكم إكرامية تليق بكم. فسألنا ما هي؟ قال: سأزيد لكم األجرة أنـتم مبقـدار عشـر قـروش كـل واحـد وعـن  

سـلف، فوافـق علـى إعطـاء الزيـادة للجميـع لكـن دون إعطـاء فوافقنا على أن يعطيها جلميعنـا ويـدفع  ،كل يوم عمل
سلف. فرفضنا عرضه وضرب األرض بعصاه وقـال لنـا بعـد أن وقـف: أخرجـوا يـا كـالب مـن هنـا، وخرجنـا مسـرعني 
إىل رفاقنا وأخربناهم باألمر. ويف اثنائها طلـب عـدد مـن رجالـه لعنـده وبعـد فـرتة خرجـوا مـن القصـر وبـدأوا يتكلمـون 

ـالوا علينـا ضـرباً مربحـاً مع بعضهم و  البيك يف الداخل. وإذ به يضرب ثالث طلقات يف اهلـواء وحـني مسعهـا البـدو ا
باهلراوات، ما عدا النساء، وتفرقنا يف كل االجتاهات. فضربونا بالرصاص دون أن يصيبونا. ولكن ما استطعنا اهلرب 

نســاء كرهــائن وعــدنا حنــن موهــوين األجســام إىل وتــرك النســاء. وبعــد ســاعة عــاد البــدو إىل ســاحة القصــر ووضــعوا ال
فنظـر إلينـا البيكـوات مـن الشـبابيك، وأمـروا البـدو بإعـداد الطعـام لنـا. وبعـد األكـل أتـى إلينـا صـائب  ،جانب القصر

وهــو يبتســم وقــال: امحــدوا اهللا علــى هالنعمــة. والنعمــة كانــت طعامــا عبــارة عــن لبنيــة حببــوب (القمــح واللــنب) قلنــا لــه 
هللا، قال: إذاً قومـوا إىل عملكـم وسأحسـب لكـم نصـف يـوم ولكـن بـأجرة يـوم كامـل. املهـم رفضـنا العمـل حامدين ا

بــدون أجــرة، فــرّد علينــا وقــال: إين أســتطيع أن أقــتلكم مجيعــا وأرمــيكم كــالكالب. فلــم نــرد عليــه، لكنــه عــاد وقــال: 
مـة الرجـال فـأنتم رجـال بـال شـك.  سأعفيكم من العمل هذا اليوم ألنكم متعبني، وغدا ستبدؤون بالعمل صـباحا

ـــرب[ولكـــن قررنـــا مجيعـــاً اهلريبـــة  بـــني بعضـــنا، وكنـــا غـــري منتبهـــني لوجـــود أحـــد رجالـــه بيننـــا، فـــأخربه مبـــا قررنـــاه.  ]أن 
وإن فكــرمت بــاهلروب فســتعودون  ،فجمعنــا مــرة ثانيــة ومــن حولــه مجيــع رجالــه، وقــال لنــا: لــن تســتطيعوا اهلــروب أبــداً 

وأمــامكم يف الطريـق ثــالث قبائـل مــن البــدو وهـم املــوايل واحلديـديني والعنــزة، وكلهـم متعــاونني معنــا  لعنـدنا مــرة ثانيـة،
وأعواننــا يف هــذه املنطقــة. وبعــدها صــرفنا. ويف طريقنــا قررنــا مجيعــاً أن يســتيقظ ثالثــة منــا قبــل صــالة الصــبح ويــوقظ 

ـرب مشـياً علـى األقـدام. وّمت   اجلميع خلسة دون أن يشـعر البـدو بنـا، وجنتمـع يف زاويـة األرض الـيت ـا و كنّـا نعمـل 
االتفاق متاماً كما أردنا، ووضعنا الشرق يف ظهرنا واجتهنـا جهـة الغـرب (وقلنـا اهللا) مـن الصـباح البـاكر حـىت املغيـب. 
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يـت ومررنا على بيوت الشعر للرعاة البدو كنا نأكل ونشرب من عندهم، حىت وصلنا قرية داليـه أو دايل وهـي إقطاعيـة لب
م، فســلمنا علــيهم ورّحبــوا بنــا، كمــا  ــوا عمــل يــومهم وبــدأوا جبمــع عــد الشــلع مــن املعــرة. كــان العمــال يف األرض قــد أ
رّحب بنا بـدر الشـلع وقـال لنـا: إذا أردمت احلصـاد فـأهالً بكـم فوافقنـا علـى العمـل عنـده وبقينـا سـبعة أيـام وبـنفس األجـرة 

  عن األجرة، فقالوا لنا: نعمل دون أجرة سلف وهو ال يأكل حق عامل.ولكن دون سلف، ألننا سألنا العمال عنده 

فقالوا لنا: صار فيكم كمـا صـار مـع ، فأخربناهم مبا جرى ،طبعا سألونا عن سبب جميئنا من عند صائب بيك
يـت بعد السـبعة أيـام أقـاموا لنـا ب ،وهو يعطي أجرة ثالثة أيام سلف وبعدها ال يعطي أي مليم. املهم ،عمال قبلكم

 الشلع فرحة اخلـالص مـن العمـل، وذحبـوا لنـا خروفـاً، وأقيمـت الدبكـة باملناجـل والغنـاء وغـريه... وبعـدها أتـوا بنـا إىل
 املعرة وحاسبونا بكامل األجرة.

 الهيجانة ومالكها اإليبش -9

  )94(.1915من مواليد  مع حممد فارس من اهليجانة 22/3/1980لقاء يف 

اإليــــبش الــــذي تــــزوج بنــــت عبــــد الــــرمحن باشــــا اليوســــف، وهــــو يــــتكلم الفرنســــي  حســــين 1927اســــتلم اهليجانــــة يف 
واالنكليــزي، ولــه نفــوذ ولــه أعــوان مــن الفالحــني. يريــد أن تكــون البلــد كالعبيــد للســيد. قــال لــه الــبعض مــن الضــيعة إذا مــا  

سـيني بأنـه يريـد تـرحيلهم. وتكلـم مـع الفرن ،فلن نسـتطيع السـيطرة. اتفـق مـع القائمقـام يف درعـا )95(كسرت راس فالن وفالن
ددهم بالسالح حىت نستطيع ترحيلهم. رئيس املخفر (أمحد أفندي) زعم أنـه وجـد فـرد (مسـدس) عنـد حممـد سـويد  قالوا 

وصادره عند التفتيش زاعماً أنـه حملمـد سـويد. وكـذلك فعـل مـع عبـد  ]فراش النوم[عرايب (خال علي). وضع الفرد يف الفرشة 
،  وأحــالوهم إىل ميــدان احلــرب الفرنســي (احلادثــة زمــن الفرنســيني ال يســتطيع التحديــد) ،يــد أيــوبوعبــد اجمل ،العزيــز أيــوب

واعتقــــل اجلميــــع.  ]ســــالح/مســــدس[فــــرد  ،ولعبــــد اهللا فــــارس ،]بندقية/ســــالح[بــــارودة  ،وألمحــــد وردة ،ووضــــع لعثمــــان وردة
مث رّحلهــم إىل حــوش محــار ملــك حممــود وأهينــوا إهانــة عظيمــة.  ،والبواريــد ســنة ،أصــحاب املسدســات حكمــوا ســتة أشــهر

وبقــوا ثالثــة أشــهر. ويف الشــتاء أســكنهم  ]خيــام[وهنــاك اســتعاروا مــن العــرب ( أي البــدو ) بيــوت شــعر  ،أفنــدي العجــالين
كــانوا   ،وهــم زينــة البلــد ،وأصــبحوا فالحــني فيهــا، وبقــوا عــدة ســنوات. وجــد عنــدهم عــزة نفــس ،حممــود يف بيــوت يف القريــة

  .مث أرجعهم إىل القرية ملدة سنة مث رحلهم ثانية إىل قرحتا والعتيبة ،من العربانيتعلمون الطرش 

فـإذا رفـض األهـل تسـليم ابـنهم يهيـنهم ويـرّحلهم عـن اهليجانـة. مـا عـدا ذلـك فكـان  )96(،كان حسني اإليبش يلحق أوالد
 )97(البأس.

                                                                                                                                                                
  غاب عن دفاترنا ُجمري اللقاء مع حممد فارس.) 94(
  استخدام اسلوب العنف للسيطرة . )95(
  أي يغتصب الصغار وميار معهم اجلنس.  )96(



 

 

112 
 

 ُعرمان والعامية في جبل حوران - 10

  صابر رزق. ُمجري اللقاء الدارس:

  حمافظة السويداء، ويقيم فيها./منطقة صلخد/1912من مواليد ُعرمان  ،خليل أمحد رزق متحدث:ال

  كتب:

  .1903حممد رزق. تويف عام   اسم الجد:

  يعملون مزارعني. ،علي، و حممود، و أمحد أوالده:

يف  1925حيــث استشــهد يف الثــورة الســورية الكــربى عــام  ،أمحــد رزق، عملــه فــالح، متــويف والــد المتحــدث:
 املعركة اليت جرت ضد الفرنسيني يف "رساس" يوم دخول اجليش الفرنسي إىل قلعة السويداء.

كــان يعمــل جــايب ضــرائب يف املاليــة، متــويف، ال ميلــك أرضــاً. : حممــد، وســعيد، وخليــل. حممــد أوالده ثالثــة:
رض. وّمت الشــراء مــن فــالح، ملكيتــه حديثــة لــأل: شــيخ ديــن ومعلــم مذهبيــة، متــويف، ال ميلــك ارضــاً. خليــل: ســعيد

  واخلليج.، لبنان، و أموال اهلجرة إىل ليبيا

امللكيـات الصـغرية. يف  ]هـي[سـنة تقريبـاً. وامللكيـات السـائدة يف القريـة  135قبـل  تاريخ االستيطان في القرية:
. وتبلـغ مسـاحة بداية امللكية بالقرية كان ميلك ربع مساحة القرية ومنازهلا آل األطرش (جنـم ابـراهيم األطـرش) األول

فــــدان إىل العــــائالت  15فــــدان مــــنهم آلل األطــــرش. وبــــاقي األرض مــــوزع منهــــا مبعــــدل  55فــــدان،  220أرض القريـــة 
وشــيوخ العــائالت الــذين  ،وبــاقي العائلــة مبعــدل جــزء مــن فــدان ،أفدنــة 3ميلــك منهــا شــيخ العائلــة  ،الكبــرية يف القريــة

عند قيام الثورة العامية يف جبـل العـرب يف الربـع األخـري مـن القـرن ميلكون ثالث أفدنة ال يتجاوز عددهم اخلمسة. و 
ـا قبـل  55فـدان مـن أصـل  27التاسع عشر ُجـّرد آل األطـرش مـن نصـف أمالكهـم وبقـي هلـم  فـدان الـيت كـانوا ميلكو
  الثورة العامية. ويوجد أرض مشاع كانت مراعي لكامل القرية. 

كية للفالحني الكبار مث  باقي الراغبني. ووجد مالك كبري للماشـية  بالدرجة األوىل كانت املل ملكية المواشي:
واهتم باملاشية. والرعاة: بدو من بادية الشـام  ،وعمل تاجراً  ،كان يعمل تاجراً امسه يوسف البيسوري جاء من لبنان

  من عشائر املساعيد والشرفاة والعظماة.

                                                                                                                                                                
م يف الغوطة الشرقية ال يهامجون اإليبش كإقطاعي مستبد إىل حد كبـري. واذكـر أن ابـن عمـي سـليم  أثناء جوالتنا امليدانية كان من التقي )97(

يف مدرســة اهليجانــة االبتدائيــة، وكــان يُطنــب يف مــدح اإليــبش وكرمــه. ويف كتــايب "تــاريخ الفالحــني" إشــارات كثــرية إىل  1946حنــا عّلــم ســنة 
  إقطاعي اهليجانة ودوره.
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فـــدان. شـــيوخ العـــائالت الكبـــرية  27لثـــورة العاميـــة وبعـــد ا ،فـــدان 55آل األطـــرش يف البدايـــة  فـــوارق الملكيـــة:
شـــيوخ يف القريـــة، وبـــاقي األرض موزعـــة مبعرفـــة آل األطـــرش وشـــيوخ  6وال يتجـــاوز عـــددهم  ،أفدنـــة 3وشـــيوخ الـــدين 

دومن تقريبــاً، وحســب نفــوذ ورغبــة  200قــرياط) والفــدان يعــادل  24 وزعمــاء العــائالت مــن قــرياط حــىت فــدان (الفــدان
 ،مــنهم مــن جــاء متــأخراً وســكن البلــد وعمــل مرابــع ،مــن الســكان ال ميلكــون أرضــاً  % 35لكني. وهنــاك املــوزعني واملــا

ــم كــانوا إذا غضــبوا علــى شــخص وألي  ومــنهم مــن حــرم امللكيــة نتيجــة غضــب الشــيخ مــن آل األطــرش، وحيــث أ
  هم.مث تُعطى أرضه وداره ملن يعجبهم ويقف مع ،سبب يقال له "أمحل الباب وارحل من البلد"

استثمروا األرض بواسطة املرابعني الذين يعملون مقابل حصة من إنتـاج األرض  اإلقطاعيين من آل األطرش:
 ]التكـاليف[توزع على املرابعني مهمـا كـان عـددهم بعـد أن يقـوم صـاحب األرض حبـذف املخاسـر  ،تبلغ ربع اإلنتاج

البيـدر، وأجـرة راعـي البقـر، وأجـرة احلـريف الـذي جيهـز من اإلنتاج واليت تضم: أجرة الناطور، وأجرة نقل احملصول إىل 
وأجرة من قام بالعمل إضافة للمرابع، رجل يدعى "صـيويف" يعمـل يف فـرتة  ،احلداد) –أدوات اإلنتاج (جنار العيدان 

اية نيسان مقابل كمية من احلنطة    .وهذا ليس له حصة من إنتاج األرض ،الفالحة وزراعة األرض من شهر تشرين حىت 

  عمل املرابعون والصيوفة بالسخرة يف منازل وأرض صاحب األرض أو مالكها باألعمال اآلتية: السخرة:

رعـــي البقـــر واخليـــل الـــيت تســـتخدم بالزراعـــة بعـــد يـــوم الفالحـــة ومسيـــت (التعشـــي والتضـــحي حبيوانـــات  -
  الفالحة ).

 ينـام يف البوايـك يف مكـان إطعام احليوانات خالل أيام الشـتاء يف دور الفالحـني. وكـان أحـد املـرابعني -
  وضع الطروش.

 ونقل إنتاجها دون أخذ أي حصة منها. ،وثانياً تقليمها ،فالحة كروم العنب أوالً  -

جرف ودحل سطوح املنازل أيام الشتاء والتواجد يف دار صاحب األرض للخدمـة بكافـة أنواعهـا مـن  -
 طحن القمح وتقدمي الوقود للمدافئ وجتهيز القهوة.

وم أسـرة املرابـع باخلدمـة يف منـزل صـاحب األرض بتجهيـز العجـني واخلبـز وصـنع الوقـود كما كانت تق -
غـــري للشـــتاء مـــن زبـــل الطـــرش والغســـيل واملشـــاركة يف صـــنع الزبيـــب والـــدبس يف الكـــروم دون مقابـــل 

 .تقدمي وجبة طعام إمكانية

لـى الشـخص تسـمى "بــدل ولـرية واحـدة ع ،كـان يفـرض علـى أرض الفـدان لريتـني ذهـب لصـاحل الدولـة  اإلتـاوات:
  )98(طريق".

                                                                                                                                                                
على الرجال إلصالح الطرق ، وهي إمـا عينـا أي يقـوم املكلّـف بالعمـل يف إصـالح الطـرق العامـة ، أو يـدفع بـدال أي  ضريبة كانت تفرض) 98(

   .إذا مل يشأ القيام بالعمل اجلسميضريبة نقدية 
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 لمحة عن الحياة بالريف الحلبي بالعهد العثماني - 11

  )99(نقابة املواد الغذائية./احتاد حمافظة حلب/1988 -2 -5أمحد العلي بتاريخ  ُمجري اللقاء الدارس:

"حـــرب خلـــف احملمـــد احمليميـــد املقـــيم أثنـــاء اللقـــاء يف حلـــب. وعـــن تـــاريخ مـــيالده أجـــاب: أيـــام  المتحـــدث:
  )100(الزيتونة" يف عهد حرب األرمن مع عبد احلميد العثماين.

عمــل جــده علــى الثــور الواحــد يف فالحــة األرض. كــان يشــرتك كــل ثالثــة بيــوت يف فالحــة األرض يف العمــل 
الزراعــي، وكــان مكــان املــاء عبــارة عــن حفــرة متــأل باملــاء ويقــوم اإلنســان بــالري مــن هــذه احلفريــات. ويف ذلــك احلــني  

  احلفريات تسمى "اجلرد" وذلك يف عهد خالفة السلطان العثماين عبد احلميد.كانت 

  كان يف ذلك العهد تتداول اللريات الذهبية واجمليديات واحلجرات النحاسية، وكان:

  كل مخس حجرات تساوي متليك. -
 كل ثالثة متاليك تساوي قرشاً، واملتاليك من النحاس. -

  واجمليدي يساوي مخساً وعشرين قرشاً. -
  وكل أربع جميديات تساوي لرية ذهبية فرنسية. -
  أما اللرية الذهبية الرشادية واالنكليزية تساوي مخس جميديات. -
  الرباغيث عبارة عن قطعة من الفضة ويف بعض األحيان واملناطق تسمى "الفتيات". -

العمـل مـع طلـوع  كانوا يعملون يف احلصاد والرجاد ويعملون لـدى اإلقطـاعي يف عهـد السـلطنة العثمانيـة. يبـدأ
مث االنصـــراف إىل البيـــت عنـــد  ،وبعــد ذلـــك العـــودة إىل العمـــل ،وعنـــد الظهـــرية ينصـــرفون لفـــرتة الغـــداء ،الفجــر األول

  غروب الشمس. كانت أجرة اليوم الواحد أربعة قروش.

جمــا ،اخلدمــة العســكرية  إىل اخلدمــةيف الســجالت املدنيــةكــانوا يأخــذون كــل الرجــال املكتــوبني  ت ويقومــون 
  مفاجئة للقبض على الشباب لتجنيدهم. 

وكـان كـل عـام هلـم كسـاء وذلـك عنـد تسـويق  ،كـان الوالـد ال يفـرق بـني أوالده  ،أما بالنسبة للحياة االجتماعية
  احملصول يشرتي األب ألوالده قميص داخلي طويل وقالبية [جالبية] وسروال فضفاض.

                                                                                                                                                                
ا نصـه كمـا لقاء مع عامل عادي كما كتب. يكتنف النص االضـطراب، ويتضـمن يف الوقـت نفسـه معلومـات ميكـن االسـتفادة منهـا. وتركنـ )99(

  هو. فهو بعجره وجبره "وثيقة تُؤخذ على عواهنها".
. وقــد ســبقتها حــروب متعــددة بــني األرمــن والدولــة العثمانيــة، ومنهــا مــا جــرى أيــام 1915انظــر يف امللحــق دراســة عــن مــذابح األرمــن عــام  )100(

  .1909السلطان عبد احلميد، الذي أُزيح عن العرش 
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والعــدس والزيــت والشــعريية والســميد. أمــا الــدقيق الــذي كــانوا يســتخدمون يف غــذائهم القمــح والربغــل والشــعري 
يصــنع منــه اخلبــز فهــو خلــيط مــن الشــعري والــذرة، وأمــا الطحــني يطحــن مبطــاحن مائيــة. تتمركــز هــذه املطــاحن علــى 

ــر ــر قويــق. فكــان احلصــول علــى املــاء مــن اآلبــار القدميــة احملفــورة ،األ والــيت  ،وأغلبيــة هــذه املطــاحن كانــت علــى 
ار، وكانت املياه اجلوفية غزيرة جداً. تسمى "ال   ركية" واأل

وكــان النــاس إذا آملهــم  ،ومــن ناحيــة الصــحة: كــان يهــاجم النــاس كثــري مــن األوبئــة وكــان الــويب لــيس لــه طــب
رأســهم يقومــون بتشــريط اجلبــني. ويف فصــل الربيــع كــان ينتشــر مــرض الوبــاء الــذي كــان واســع االنتشــار حيــث يــودي 

  ناس.حبياة الكثري من ال

وكــانوا يتســامرون يف بعــض  ،مــن ناحيــة الثقافــة: كانــت تتــداول بيــنهم بعــض الكتــب كقصــة الزيــر وبــين هــالل
الكتب حيث يقوم القصصي بالقراءة يف القصة والناس يسـتمعون إليـه، وكانـت تصـدر بعـض اجلرائـد إال أن األميـني 

  ال يعرفون عنها شيئاً.

  يف السفر.   حيان بواسطة املشي أو الدواب اليت تستخدمأما من ناحية الركوب: كان السفر أغلب األ

-كانوا يتعاملون باملقايضـة فيمـا بيـنهم (لقـاء كيلـو اللحـم) وكانـت تسـتعمل يف ذلـك احلـني أوزان وهـي الوجيـة
  درهم ميثله الغرام حالياً.  1000نصف رطل. الوجية تساوي 

معـــون مـــونتهم، أو كـــانوا يعملـــون لـــدى صـــاحب كـــانوا يلقطـــون وراء الرجـــادين وكـــان الرجـــاد علـــى اجلمـــال وجي
  البيدر فيحصلون على القليل من مونتهم. 

ا بواسـطة  كانوا يقومون حبفر األرض للحصول على احلجارة، وبعد ما حيصلون علـى احلجـارة الكبـرية يقسـمو
  وكان كل ألف حجرة بأربع لريات سورية. ،ازميل ،مسمار ،األدوات اليت تتوفر لديهم من دردبيك

وكـانوا يـؤثرون علـى بعضـهم بعضـاً.  ،كانت العالقات فيما بينهم قائمـة علـى احلـب والتعـاون مـن أجـل العـيش
مت القضـــــاء علـــــى اإلقطـــــاع واحلكـــــم امللكـــــي واألفنديـــــة ) 1958( العربيـــــة بـــــني ســـــورية ومصـــــر عـــــام وخـــــالل الوحـــــدة 

  ل إىل املدينة. والبيكاوات، وبعد الوحدة مت توزيع األراضي على الفالحني وتسويق احملصو 

م يستهزئون ويسخرون منهم.   كانت العالقة بني الريف واملدينة عالقة مصلحة، وعندما ال يكون مصلحة بينهم فإ

أما يف املدينة كانت توجد صناعة كاحلرير الطبيعـي وصـناعة احلبـال وتصـنيع النحـاس وصـناعة األقمشـة اخلاميـة 
معمل صناعة األسلحة البارودية (حشي وكبسون) للصيد وغريها من  من القطن البلدي حملياً، وكان السنجري ميثل

  احلاجات األخرى، وكانت ترتكز صناعة األدوات الزراعية واألبواب وغريها من األدوات يف املدينة.
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الِمَهْن: العمل النقابي وصَور من األرياف والمدن: -ثالثاً   

  النول في تدمر -1

اختصاص خبـز. ُعـّني يف الشـركة ، خريج املعهد املتوسط للصناعات الغذائية، : حممود كناويُمجري اللقاء الدارس
 27العامة للمخابز. عمل يف البدء يف خمبز املزة االيل بدمشق، مثّ نُقل إىل خمبز تدمر. وهو من مواليد تدمر وعمره 

  سنة (أثناء إجراء اللقاء).

  .4/5/1987ريخ أخذ احلديث: تدمر يف  . تا1914فوزية فاحل النهابة. من مواليد تدمر  المتحدثة:

  وعمره غري معلوم. عمل اجلد فالح باإلضافة إىل مهنة اجلّمالة. 1900حممد النهابة، تويف تقريباً عام  :اجلد

وكان الطعام حمصـوراً بالـذرة والشـعري وسـالق قطـف وخبيـز ، أما فيما خيص األوضاع االقتصادية فكانت جيدة
   اللنب واحلليب من الدواب.حلبلوب وفليح، باإلضافة إىل

واأللفـة بـني النـاس كبـرية جـداً، وعنـد حـدوث طـارئ عنـد أحـد النـاس  ،أما األوضاع االجتماعية فكانت ممتـازة
  وكذلك احلال يف األفراح.  ،وأهل البلد للمساعدة ]يهبُّ للنجدة[يفزع كل احلي 

  أما الوضع الثقايف فكان شبه معدوماً.

احل النهابــة، وهــو والــد املتحدثــة. كــان دلــيًال يف اآلثــار، حيــث يقــوم بشــرح كامــل عــن أوالده: ولــد واحــد امســه فــ
اآلثــار للــزوار األجانــب والعــرب، مث أصــبح دلــيًال يف البلديــة، مث ُأحيــل إىل املعــاش وبقــي يف بيتــه حــىت وفاتــه، حيــث 

مـن رجـل آخـر، وتبنّـت تربيتـه وتزوجـت أمـه  ،. وقد عاىن والـدها كثـرياً، حيـث تـويف والـده وهـو صـغري1974تويف عام 
  حبابته (جدته)، إىل أن ترعرع وكرب، وكان ينادي جدته:" يا ّمي"  ألنه حرم من حنان األم.

  أمحد وحممود. أمحد يعمل يف الشركة السورية لنقل النفط اخلام. حممود دليل يف آثار تدمر. :املتحدثة أوالد

  افة إىل إتقان عمل البيت كامًال، من عجني وخبز وطهي.واملتحدثة فوزية أمية، وهي تعمل على النول باإلض

أثاث بيت فوزية طبيعي، ال يوجد أي أثاث ذو قيمة مرتفعـة. وهـو صـندوق منقـوش بعظـم، وقليـل مـن الفـرش 
فرشـات  4 ،فرشـات كبـار 4 ، حلف وجوديل (وهو عبارة عن حلاف عادي لكن اجلانبني بلـون واحـد أطلـس مليـع) 4

  ن يف بيت من الطني واحلجارة يسمونه (لنب)خمدات. وتسك 6صغار، 

  كان زوج فوزية يعمل عامل حفر بيديه. والده كان فالح وعامل حفر أيضاً. وأمه جتيد حياكة النول.  
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وسبب ذلك هـو قدومـه إىل بيتـه، فوجـد زوجتـه تقـف أمـام املـرآة وتغـين  ،أما والد زوجها فقد تزوج امرأة أخرى
شي ومدولع يل، وإن مات من قرد أمه وان عاش خـريه يل" فثـار زوجهـا عنـد مساعـه وتقول: "ميشي ومدولع ألمه ومي

  وطلق زوجته وتزوج امرأة أخرى. ،هذا الكالم

ـا أنثـى مل تنفصـل عـن والـديها  ،عاشت فوزية يف وضع جيد جـداً   وكـان زوجهـا يعمـل مـا بوسـعه لريضـيها، أل
زوجها فلم ينفصل عن أهله حىت وفاته، فجميع أهله مبنزل إال بعد زواجها يف سن العشرين على وجه التقريب. أما 

واحــد. كانــت تعجــن وختبــز علــى التنــور، باإلضــافة إىل إتقــان أعمــال البيــت بشــكل كامــل، وعنــد االنتهــاء مــن هــذه 
  وهو اآليت:، األعمال املنزلية كانت متارس عملها يف النول

ويوضــع هــذان الطاقــان يف دوالب مــن  ،"أوًال: ســدوة (عبــارة عــن صــوف) يعمــل ويوضــع كــل خيطــني "طــاقني
حيث يلف اخليط حول دوالب اخلشب، ويقابل هذا الدوالب مردن مـن  ،اخلشب، ويربم هذا الدوالب بواسطة يد

حديد ملتصق بالدوالب بواسطة خشبتني، ويتم برم الدوالب واخليط عليه فيتم تشكيل السدوة على املردن وتصبح 
وختلــع هــذه اخليطــان الــيت تســمى "مشــوط" مــربوم خــالص وجتمــع كافــة الشــماميط، هــذه الســدوة قويــة فيقطــع اخلــيط 

  وتربط على بعضها البعض لتصبح سدوة قوية وطويلة.

ثانياً: حلُْمة (من الصوف) وهي على شكل شلة صـوف تعمـل وتوشـع (أي تلـف) وتصـبغ جبميـع األلـوان. أمـا 
صــوف الغــنم ويؤخــذ إىل احلمــام، وهــو نبــع ميــاه،  طــرق احلصــول عليهــا فكانــت صــعبة جــداً مــن األغنــام، فيــتم قــص

لريات سـورية  3ليتم غسيل الصوف، مث ينشفوه وييبسوه ويعملوه ليصبح سدوة وحلُْمة، وقد كان مثن رطل الصوف 
 من الفضة.

ثالثـــاً: يســـدون الســـدوة علـــى احلـــائط عـــن طريـــق مســـامري، مث تؤخـــذ مـــن احلـــيط وتوضـــع يف املـــاء حـــىت ال يبقـــى 
أي معقد)، وينشفون هذه السدوة على احلائط بواسـطة املسـامري، وبعـد ذلـك تُعّقـد ويـتم تـدخيلها صوفها حاقص (

بــالنرية (وهــي مــن صــوف) والبــزار (مــن اخلشــب) وهــي أشــبه مــا يكــون باملشــط، فلــه أســنان حيــث يــتم تــدخيل كــل 
ط) مــن الســدوة طــرف خــيط بســن مــن أســنان البــزار، وهــذه املرحلــة تســمى "تعقيــد الســدوة" فكــل عشــرين بــت (خــي

 يتم ربطها داخل البزار أي بعد عبور اخليط من البزار.

هنــاك ركنــان مــن اخلشــب، كــل ركــن مــن منتصــفه العلــوي حيــث يــتم وضــع لســان الطيــة يف كــل ركــن، وبالتــايل 
تصبح الطية بشكل جسر يربط بني الركنني، وهذه الطية مثقبـة يف منتصـفها بثقـوب كثـرية وذلـك ليـتم ربـط اخليطـان 

برة مـــن البـــزار يف الطيـــة بواســـطة أعـــواد مـــن النخيـــل. والطيـــة عبـــارة عـــن خشـــبة طويلـــة ودائريـــة هلـــا لســـانني ليـــتم العـــا
 تدخيلهما باألركان.

هناك دعستان يف أسفل حفرة النـول يـتم وصـلهما بـالنرية بواسـطة حلقتـني مـن الصـوف، فعنـد حتريـك الدعسـة 
ة على بعضها بعضاً، فيصبح نتيجـة الدعسـة هنـاك فـراغ بـني اليمىن يتم ارختاء السدوة حيث تكون مشدودة ومرتاص
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السدوة يتم أثنـاء ذلـك تـدخيل املكـوك، وهـو عبـارة عـن صـوف مـن احلمـة بـاللون الـذي نريـده، ومـن مث يـتم سـحب 
السيوف، ليتم رص السدوة مع خيط املكوك، والسيوف يتم تثبيتها بواسطة أحبـال مـن األعلـى، وهـم أي السـيوف 

خشــبية أي كـــل ســـيف قطعتـــني. بعــد عمليـــة الدعســـة األوىل نقـــوم بالدعســة الثانيـــة وذلـــك إلعـــادة عبــارة عـــن قطـــع 
املكـــوك إىل اجلانـــب األول، وهكـــذا حـــىت يـــتم االنتهـــاء مـــن تشـــكيل البســـاط. أثنـــاء العمـــل تبقـــى النـــرية ثابتـــة بينمـــا 

، مث يــتم قــص الســدوة وتربيطهــا املتحــرك هــو البــزار والســيوف. وبعــد االنتهــاء يــتم تــرك ســدوة يف النهايــة حــوايل شــرب
 ،وأربعــة يكودونــه ،بشــكل جيــد. وأثنــاء العمــل يغنــون، وبشــكل عــام هنــاك حــزورة علــى النــول وهــي: أربعــة يســوكونه

 تلعب ميادينه. ،واملشط بسنونه

إن تســويق وتصــريف اإلنتــاج كــان عــن طريــق الواســطة. فقــد كــان األجانــب الســواح يــأتون إىل تــدمر ويشــرتون هــذه  
للقيــاس الكبــري ] أي مــدفوع كــامالً [ل.س واصــل ليــدها  60وذلــك عــن طريــق مساســرة خاصــني. وكــان مثــن البســاط البســط 

  .ل.س 12ل.س. وأرباح التاجر تقدر بـ  4) ل.س واملصلى مثنه 25بثالث شقق، وإذا كان بشقتني (قطعتني) كان مثنه (

ن خـالل األغـاين والزغاريـد واألشـعار. لقـد  لقد كان يسود يف جمتمع  العائالت يف النول "السـرور والبسـط" مـ 
كان اجتماع نساء احلـي كلـه عنـدي. وتقـول أن احليـاة سـابقاً كانـت هنيئـة جـداً، وال سـيما أن اإلنسـان كـان يعـيش 

  بني أهله ووالديه، أما اآلن فتجد سرعان ما كرب الولد وخرج عن والديه، وكل فرتة وأخرى حىت يرى والديه.

خالـــد: طالـــب مدرســـة ، و وابـــراهيم عامـــل بـــاطون، ود موظـــف يف املؤسســـة االســـتهالكيةأوالد فوزيـــة هـــم: حممـــ
ربــات بيــت. زوج فاطمــة متقاعــد وال جييــد القــراءة والكتابــة.  صــفية، و صــباح، و آمنــة، و عائشــة، و فاطمــة (جــامعي)؛

ات، صـف خـامس ابتـدائي. زوج آمنـة موظـف يف منـاجم الفوسـف ]وصل يف تعليمـه حـىت[زوج عائشة سائق شاحنة 
  صف سابع إعدادي.، صف سادس ابتدائي. زوج صفاء عامل باطون

أوهلـا ألن احلالـة املاديـة لـدى  ،وبـدأت بـالزوال ألسـباب كثـرية ،حرفة النول هي خاصـة بالنسـاء يف هـذه املنطقـة
وكـــذلك صـــعوبة العمـــل يف  ،وكـــذلك درجـــة ثقافـــة األوالد ،اجملتمـــع حتســـنت وليســـوا حباجـــة للعمـــل يف النـــول أو غـــريه

وأيضاً درجة العلم لدى البنات الاليت أخذن فكرة بأن العلم أفضل من عمل النـول، ألن جمـال العلـم واسـع،  ،النول
  ومن تفشل يف العلم تتعلم مهنة اخلياطة وشغل الصوف. ،فأغلب البنات يتوجهن إىل سلك التعليم

، جنـارة، و األخـرى مـن حـدادةوأما الذكور فهم بعيـدون عـن هـذا املضـمار، ولكـن مهمـتهم تـدخل يف األعمـال 
  ومن حيمل شهادة علمية يدخل سلك الوظيفة.، وأعمال باطون

وتقول فوزية: األمـور اآلن أفضـل مـن القـدمي، فسـابقاً الشـقاء أكـرب بكثـري ألنـه ال شـيء جـاهز، أمـا اآلن فكـل 
  )101(.األمور أريح وكل شيء جاهز من خبز وصابون وآالت غسل وبرادات

                                                                                                                                                                
  اً مفصًال عن مكنة النول يتعذر علينا تصويره.أرفق الدارس مع ورقته هذه رمس )101(
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  نقابتهالحّالق القارئ و  -2

  حممود الزعيب. ُمجري اللقاء:

  . مقيم حاليا يف جوبر/ حمطة النجار.1928مواليد  دمشق عام من  : حممود حممد الزعيبالمتحدث

املهنــــة: حالقــــة رجاليــــة تابعــــة لنقابــــة احلالقــــني يف مدينــــة دمشــــق وحمافظتهــــا، الــــيت هــــي اآلن اجلمعيــــة احلرفيــــة 
  .يف منزله – 23/2/1989القاضي بالتنظيم  اجلديد. جرى احلديث يوم اخلميس يف  1970 تاريخ 250للحالقني، بعد صدور القرار 

اجلــد: صــانع أحذيــة. كــان وضــعه االقتصــادي متــدنياً للغايــة، وذلــك بســبب الوضــع االقتصــادي العــام آنــذاك، 
  حيث غالبية الناس، رجاًال وشباباً وأطفاًال، كانت تنتعل القباقيب بدل األحذية لرخص مثنها.

والـذي أنـا واحـد -والد: كان  موظفاً بسيطاً يف إحدى دوائر الدولة، راتبه مل يكـن يفـي حباجـة أبنائـه السـبعة ال
وأضــيف إىل ذلــك أنــه مل أســتطع إمتــام مرحلــة تعليمــي االبتدائيــة. أذكــر أنــين عنــدما جئتــه جبالئــي املدرســي  -مــنهم

يت: "يــا ولــدي، يكفيــه مــدارس، شــو رح يطلــع فرحــاً، حيــث ترفعــت إىل الصــف الثالــث االبتــدائي أن قالــت لــه جــد
دكتور؟ ًضْعُه يف صنعة إن ما غنته بتسرته". ومدرسيت آنذاك امسها "مدرسة أيب عبيدة بـن اجلـراح" يف حـي اخلضـريية 
بدمشــق، وهــذا مــا حصــل فعــًال. فوضــعين عنــد حّالقــه، عــزت بقــدونس. مل تكتــب لــه احليــاة طــويًال [يقصــد والــده]، 

 تكن له يد يف تربية أخويت.تويف وهو شاب ومل 

ا. وبدأت أشـرتي  ،نتيجة حلرماين من متابعة تعليمي، تعلقت بالقراءة ماً، رغم ضعفي الواضح  وكنت قارئاً 
والســـينما، مجـــيعهم مـــن القطـــر املصـــري. ومـــن مث الصـــحف مثـــل األهـــرام،  ،اجملـــالت: املصـــور، واالثنـــني، والكواكـــب

ا . وقد يكون سبب ذلك تدين ثقـافيت. وذات يـوم اشـرتيت جملـة املضـحك املبكـي، اجلمهورية، لكين مل أرتاح لقراء
) ُحتـارب بشـدة 1949وعـدت لقـراءة الصـحف وأذكـر منهـا: "البعـث" وكانـت يومهـا (عـام  ،اليت أعادت حيب للقراءة

جهــا العلمــاين ــا جريــدة ،مــن رجــال الــدين وبعــض قطــاع الشــعب ذوي الــدخل املرتفــع بســبب   وكانــت توصــف بأ
وأكثـــر مـــا كـــان فيهـــا لشـــاعر  ،امللحـــدين، وأن ســـبب مـــا جـــذبين إليهـــا هـــي زاويـــة شـــعرية كانـــت تســـمى "رباعيـــات"

ا جمموعة الدول العربية آنذاك "السبع": ،مهجري امسه حليم دموس  ال زالت عالقة يف ذهين بعض أبياته اليت خياطب 

  دخلتم فلسطني وَحِسبناُكم أسوداً 
  كاً فما لبثتم أن تظاهرمت ديو 

  إىل أن يقول:
  ولو كان يف الكالم يشيد عرشاً 

  لكان العرب أغلبهم ملوكاً 
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مث "األيام" لنصوح بابيل، "الفيحاء" لسعيد العالوي، "القبس" ملنري الريس، "اإلنشاء" لوجيـه احلفـار، "الشـام" 
الكريكـاتري املنشـور لبكري املرادي. واحلقيقة أكثر الصحف رسوخاً بذاكريت هي: "املضحك املبكي"، وذلك الرسـم 

  ا "حكمة محار".

ـا فهـي: "سلسـلة كتـاب اقـرأ" "سلسـلة تـاريخ روايـات ، "سلسـلة كتـاب املختـار"، أما الكتب واجملالت الـيت قرا
"ابــراهيم ، "فضــيحة يف القــاهرة" لنجيــب حمفــوظ، "سلســلة اهلــالل" جلرجــي زيــدان، اإلســالم مجيعهــا" جلرجــي زيــدان

"سلسـلة ، "طبائع االستبداد" "عبد الرمحن الكـواكيب"، "واه إسالماه ألمحد علي باكري، ينالكاتب" لعبد القادر املاز 
الكتـب السـماوية الـثالث (القـرآن الكـرمي ، 1988لغاية  1967"سلسلة العريب" من عام ، "ماوتسي تونغ" ،املختارات"

  وكتب شىت ألفكار عدة  الجمال لذكرها.، التوراة) –اإلجنيل  –

  سية:األحزاب السيا

الكتلــة الوطنيــة: احلــزب الــوطين. والشــهبندريون: نســبة للــدكتور عبــد الــرمحن الشــهبندر، وال أذكــر اســم احلــزب 
، والشــــيوعي، والقــــومي الســــوري، قبــــل توحيــــدمها)( والعــــريب االشــــرتاكي والبعــــث، احلقيقــــي أو الرمســــي لــــه. والشــــعب

 واإلخوان املسلمون.

مات بسبب واقعي املـادي املـرتدي جـداً، حيـث األفـواه اجلائعـة الـيت ومل يكن يل رأي واضح مطلقاً بتلك التنظي
،  1977وانتهـــت يف منتصـــف عـــام  1939تنتظـــرين عنـــد املســـاء، وكـــذلك ظـــروف عملـــي يف احلالقـــة والـــيت بـــدأت عـــام 

 والذي كان مقدراً ألن يستمر، لو ال حالة مرضـية أملّـت بالقلـب ومل أسـتطع االسـتمرار حسـب رغبـة الطبيـب املعـاجل
 "تيودور شان".

يتميـــز الوضـــع يف احلـــي آنـــذاك وخيتلـــف عنـــه اآلن فيمـــا يلـــي: كـــان أبنـــاء احلـــي وقتهـــا يتميـــزون بـــاملودة الصـــادقة 
واملشاركة الفعلية يف عدة أمور اجتماعية، مطبقني املثل "اللي ما لو سطح بينام على سـطح جـاره"، بينمـا جنـد اآلن 

 عكس ذلك متاماً.

كــان حمرومــاً متامــاً مــن مجيــع اخلــدمات، ومطلــوب منــه تأديــة كــل اخلــدمات،   1958ام يف يقيــين أن الريــف قبــل عــ
  وأما عن عالقة الريف باملدينة، فكانت عالقة البقرة بصاحبها.

وكــان يــتم اختيــاره  ،أحتــدث فقــط عــن مهنــة احلالقــة قبــل التنظــيم النقــايب: كــان موجــوداً هلــذه املهنــة "شــيخ كــار"
قـــاً لَتَميّـــزِه باســـتيعاب مهنتـــه وال ملقدرتـــه الفكريـــة، وكـــان يعاونـــه يف مهمتـــه عـــدد مـــن وفـــق معـــايري ال متـــت بصـــلة إطال

الرجـــال يطلـــق علـــى كـــل مـــنهم لقـــب "الشـــاويش" يـــتم اختيـــارهم مـــن أحيـــاء املدينـــة. كـــل حـــي لـــه شـــاويش، وهـــذا 
ني املعلــم الشــاويش يتمتــع بســلطة تشــغيل العمــال مقابــل أجــر يدفعــه املعلــم والعامــل معــاً، وعنــد حصــول خــالف بــ
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والعامــل يتــدخل الشــاويش، فــإن مل يــتمكن الشــاويش مــن حــل هــذا اخلــالف يرفــع إىل شــيخ الكــار الــذي قولــه هــو 
  الفصل.

وأعود ثانية ألقول: شيخ الكار ليس بـه معـايري فكريـة أو مهنيـة. وأذكـر مثـاًال علـى ذلـك: شـكى أحـد العمـال 
ليمثــل أمــام شــيخ الكــار، الــذي اســتدرك أنــه مــن غــري  شاويشــاً لشــيخ الكــار مــن ظلــم أملّ بــه، واســتدعي الشــاويش

الالئق حماكمة االثنني معاً وجها لوجه، فقـرر شـيخ الكـار إبعـاد العامـل ليستوضـح األمـر مـن الشـاويش أوًال. فطلـب 
من العامل أن يذهب إىل حمل "برو العطار" يف السوق العتيـق، ليشـرتي لـه بقـرش "سـبيداج حنكـاري". قـال العامـل 

اعــة يــا ســيدي، ولكــن إن أذنــت يل أن أوضــح لــك أن امســه ســبيداج هنغــاري، ولــيس حنكــاري، تصــحيحاً مسعــاً وط
فقـــط. عنـــدها أجـــاب شـــيخ الكـــار العامـــل حبـــدة: "مـــاذا؟ تعلمـــين كيـــف أحكـــي، طـــول عمـــره امســـه حنكـــاري، عّمـــا 

  بتتفلسف علّي كمان، انقلع من خلقيت"! فما قولكم بـ"شيخ الكار" هذا؟

انتســبت إىل نقابــة عمــال احلالقــة بدمشــق، وكــان يرأســها آنــذاك صــالح الصــواف، وأمــني  1950يف مطلــع عــام 
، حيث افتتحت حمًال، وبذلك أصوًال 24/11/1954سرها سعيد اجلايب، وبقيت يف عضوية اهليئة العامة هلا حىت تاريخ 

  توجب علي االنضمام لنقابة معلمي احلالقة بدمشق.

ار، مجيـل البـارودي نائبـاً للـرئيس، فـارس الـزين أمينـاً للسـر، فـوزي القبـاين، كان يـرأس النقابـة آنـذاك مجيـل العطـ
يــت، عبــاس اآلغــا، فــوزي خــادم اجلــامع، داوود النحــاس، منــري محاميــة أعضــاء. وكــان جــايب االشــرتاكات يف  حنــني 

ن ذكـر إمـا أمـيٌّ، وإمـا النقابة تيسري الشليب، مجيعهم توفوا، عدا اثنـني مـنهم مهـا فـارس الـزين ومنـري محاميـة. ومجيـع مـ
  دون إمتام املرحلة االبتدائية، تلك هي درجتهم الثقافية. وكان مقر النقابة يف حي القنوات بدمشق.

شــارع طــارق بــن  ،والــيت يضــمها احتــاد أربــاب العمــل والصــناع ومقــره احلريقــة، بنــاء الباوثــدي ،النقابــات األخــرى
ونقابـة ، ونقابة اللحـامني، ونقابة الغزل والنسج، قابة مالكي السياراتون، ونقابة الرتيكو، هي: نقابة احلالقني، زياد

  ونقابة القراء واملنشدين.، ونقابة صناع اخلبز، صناع األحذية

تركز العمل النقايب يف املؤسسات احلرفية املتوسطة والصغرية فقط، وذلـك للـدفاع عـن مصـاحلهم  1958 قبل عام
  عوبات.املهنية جتاه ما يهددها عن عقبات وص

داخــل النقابــات ال بــد منهــا، وفيمــا خيــص نقابــة احلالقــني فكــان منهــا الشخصــي ومنهــا املبــدئي، فيمــا  التيــارات
بعيـداً كـل البعـد، وذلـك  ،يتعلق باملهنة. أما الوطين فـال خـالف فيـه والكـل بـه سـواء، أمـا السياسـي، فكـان وبصـدق

 دي، إال القلة القليلة منهم.بسبب الواقع الثقايف، وثانياً واقع أبناء املهنة املا
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الفكــر خيتلــف بــني مهنــة وأخــرى، وبــني شــخص وآخــر، يف نقابتنــا بالــذات كــان بعــض أعضــائها يعتــرب نفســه 
 )102(والبعض اآلخر يظن نفسه وكأنه واحداً من أصحاب اخلماسية. ،عامًال عادياً 

 ،مهــا كـــ"القط الــذي يلعــق املــربدوكال ،أمــا األجــور الــيت تــدفع للعمــال، فكانــت منهــا األســبوعية ومنهــا الشــهرية
يتغذى من دمه وهو يظن أنه يتغذى من دم غريه". أما عن موضوع أحداث شقوق يف صـف العـاملني فحـدث وال 

 وما أكثرها. ،حرج

أما عن تقدمي هـدايا، عيـادي اخل... "قيـل للبقـر يومـاً: بعـد ذحبكـم سـوف يكفنـونكم، أجابـت البقـر: خلـوا جلودنـا 
كـان معلمـو حرفتنـا يشـاركون عمـاهلم فيمـا يقـدم للعمـال مـن بقشـيش، إال مـا نـدر  . ن الشاكرينعلينا وحنن لكم م

 منهم كان يرتفع عن ذلك. نعم كان هلا بعض األثر، أما االنتخابات فكانت سرية. 

فكانــت فرحــة قيــام الوحــدة حتتضــن مشــاعر  1961-1958،  أمــا بعــد الوحــدة 1945مل تكــن لــدي فكــرة مــا قبــل 
وهنــاك معــارض هلــا، وبــدأ الفــارق الطبقــي  ،بعــد االنفصــال بــدأت االنقســامات الفكريــة، هنــا مــن مؤيــد هلــااجلميــع، و 

 يظهر جلياً، وكانت الغلبة يف تلك احلقبة القصرية من الزمن للصاحل الطبقي وليس للنضال القومي.

ع الصـادر /ش 46رقـم أول ما أذكره عن التشـريعات الصـادرة عـن احلكومـة خبصـوص مهنـة احلالقـة، هـو القـرار 
ا. 2/3/1951عن وزارة االقتصاد الوطين بتاريخ   والذي ينص على تنظيم مهنة وأوقات العمل املسموح 

  من األصايل إلى السيارة -3
  دمشق. /نقابة عمال النفط /: أديب السيد أمحدالدارس مُجري اللقاء

 ،املــزة ،ي األكــراد". واإلقامــة احلاليــة: دمشــقركــن الــدين "حــ، دمشــق  1907: حممــد نــدمي الــديركي مواليــد المتحــدث
. تـــــاريخ اللقـــــاء يف 1928مث عمـــــل ســـــائقاً يف عـــــام ، 1922فـــــيالت غربيـــــة. بـــــدأ يف مهنـــــة ميكانيـــــك الســـــيارات عـــــام 

17/3/1989.  

اجلــد: مل يعــرف عنــه الشــيء الكــايف، حيــث أن والــد املــذكور أعــاله مل يكــن يتجــاوز الســنتني مــن عمــره، فلــم 
يشـرتيها مـن األريـاف ويبيعهـا  )103( ،بسيطاً من بعض اجلريان واألقارب، أنه كان تـاجر خيـل "أصـايل" يعرف إال قوالً 

  ألصحاب النفوذ واألموال يف تلك املدة. 

                                                                                                                                                                
 .1943شركة النسيج املشهورة واملسماة مخاسية نسبة ملؤسسيها اخلمسة والذين كان هلم عالقة جيدة مع احلكم بعد االستقالل  )102(
اجلري وحتّمل التعـب. وكانـت أسـعار األصايل اخليل األصيلة املعروف من هو األب احلصان األصيل واألم الفرس األصيلة املعروفة بسرعة  )103(

  اخليل األصايل مرتفعة وال يستطيع شراءها إال املقتدر مالياً.
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، مــن حــي األكــراد، ركــن الــدين حاليــاً بدمشــق. أكمــل 1850الوالــد: والــد املتحــدث حممــد فتــاح الــديركي، تولــد 
مثّ يبيعهـا.  ،ويربيهـا، رتي "اخليـل الصـغرية" وكانـت تسـمى بالعاميـة "معلقيـة"حيـث يشـ ،مهنة والـده بتجـارة األصـايل

. مل يعرف ما يـذكر فعـًال عـن حياتـه مـا يسـتحق ذكـره. عمـل فتـاح الـديركي 1927بدأ منذ صغره فيها حىت تويف عام 
وى هـذه  يف تلك املهنة، حيث كان أصحاب األموال والنفوذ من الطبقات احلاكمة اإلقطاعية أو املوالية للسلطة، 

األصـــايل وتـــدفع فيهـــا الشـــيء املـــربح مبـــا أن أمـــواهلم كانـــت كثـــرية وتـــأيت إلـــيهم عـــن طريـــق الضـــرائب واإلتـــاوات الـــيت 
م هلـــم يف الســـلطة أو لقـــاء خـــدمات دنيئـــة يقـــدمها هـــؤالء املـــذكورين للســـلطة  ا مـــن الفالحـــني لقـــاء خـــدما يأخـــذو

  ما كان طلبه، املهم احلصول على األموال ملتابعة ترفهم وعيشهم الرغيد.احلاكمة من االستعمار وأيا كان نوعه، ومه

وحيــاة األصــايل بالنســبة ألعمارهــا قصــرية، ال تتجــاوز العشــرين عامــاً، يشــرتي التجــار منهــا الكثــري عنــد الــوالدة 
مـــّر ذكـــرهم  وإمـــا ملـــن يطلبهـــا مـــن ذوي اجلاهـــات الـــذين ،ويقومـــون برتبيتهـــا ومـــن مث حتضـــريها للبيـــع، إمـــا يف الســـوق

لـــرية  500أو مــا شــابه ذلــك. وكــان ســعر هــذه األصــايل حنــو  ،يف باديــة مــا ،أو زعيمــا شــكلياً  ،اعــاله، أمــرياً للعــرب
عثمانيـــة، وهـــذه القيمـــة كانـــت يف تلـــك األيـــام تســـاوي الكثـــري، حيـــث أن العملـــة العثمانيـــة كانـــت ذهـــب وتســـاوي 

فيني إىل ثالثـة أو أربعـة أيـام للحصـول علـى لـرية عثمانيـة الواحدة منها مخسة لريات ونصف سوري، حيتاج أكـرب احلـر 
  يف عمل مضين وشاق. ،وحىت أسبوعاً  ،واحدة

وعندما بلغ املتحدث حممـد نـدمي ديركـي سـن الثالثـة عشـر تقريبـاً وضـعه أبـوه يف مصـلحة امليكانيـك للسـيارات  
اية حرب العاملية األوىل، على أثر تتـويج اليت نشأت يف تلك الفرتة، عندما كان االنكليز قد وصلوا إىل سوريا بعد 

  امللك فيصل بن الشريف حسني ملكاً على سوريا الكربى.

وأرسلوا عدة أشخاص للتدريب على قيادة اآلليات وإصالحها يف فلسطني  ،أرسى االنكليز قواعدهم يف البلد
 صــدقي، ومرســي الــزعيم، وعمــر ومــنهم: توفيــق شــرف وأخيــه أمحــد، وبــاكري )104( ،الــيت كــان االنكليــز مســطرين عليهــا

وغـــريهم. ولقـــد افتـــتح هـــؤالء األشـــخاص حمـــالت صـــغرية يف دمشـــق إلصـــالح الســـيارات، فعمـــل نـــدمي عنـــد ، نصـــري
  أحدهم حىت تويف والده، فرتك املهنة وبدأ يف مهنة سائق.

نــت لــذلك كا ،حصــل نــدمي الــديركي علــى رخصــة ســوق تؤهلــه لقيــادة الســيارت، ومل تكــن هنــاك ســيارات كثــرية
  شهادة السيارة دون حتديد "ال عامة وال خاصة".

                                                                                                                                                                
بعــد دحــرهم اجلــيش العثمــاين يف فلســطني ودخــوهلم دمشــق ســوية مــع قــوات الثــورة العربيــة بقيــادة  1918دخــل اإلنكليــز دمشــق يف تشــرين ) 104(

. ويف تلــك الفــرتة ذهــب بعــض األشــخاص للتــدرب علــى 1920ســوري ملكــاً يف آذار الشــريف فيصــل بــن احلســني الــذي انتخــب مــن املــؤمتر ال
 .أصبحت دمشق حتت احلكم الفرنسي 1920قيادة السيارة وتصليحها. وكانت حديثة العهد آنذاك. وبعد معركة ميسلون يف متوز 
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وكانت جلنة العرض مؤلفة من مندوب فرنسي يدعى "املسيو مارسيل" رئيساً، ومصطفى القائد شخصاً سـورياً 
ونـــوري العمـــري كـــان شـــرطياً يف تلـــك الفـــرتة، وهـــذان األخـــريان أعضـــاء يف اللجنـــة العامـــة للعـــرض. وكانـــت اللجنـــة 

   للعرض ومن كافة احملافظات.تفحص كافة املتقدمني

لرية ذهب، وانضم إىل قافلة السفر مـن دمشـق إىل بغـداد  500اشرتى بعدها ندمي سيارة من نوع (هيدسون) بـ 
لـريات ذهـب علـى الراكـب الواحـد، وكـان  5ركاب بـأجرة  6أو  5على طريق ترايب وعر طويل، وكانت السيارة حتمل 

ول إىل بغـــداد، حتـــت محايـــة الســـلطات األمنيـــة يف كـــل بلـــد، فكـــان الـــدرك الســـفر حيتـــاج إىل أكثـــر مـــن يـــومني للوصـــ
يرافقون القافلـة يف سـوريا حـىت احلـدود األردنيـة، ويـتم التسـليم هنـاك إىل الـدرك األردين مث إىل العراقـي، ليـتم محـايتهم 

  من اللصوص وقطاع الطرق يف تلك الفرتة، واحملافظة على أرواح املسافرين.

عمـــل االنكليـــز علـــى حتســـني الطريـــق مـــن دمشـــق إىل بغـــداد، ومـــن بغـــداد إىل حيفـــا يف ، 1940وحـــوايل العـــام 
 )Naren(أمتار وبـدون تعبيـد، مـروراً بـاألردن. وأدخلـوا شـركتهم يف تلـك الفـرتة وعرفـت باسـم نـرن  4فلسطني، بعرض 

هــــذا الطريــــق قــــوافلهم والــــيت كانــــت تعمــــل لصــــاحل املخــــابرات االنكليزيــــة. حيــــث أن االنكليــــز كــــانوا ُيســــّريون علــــى 
م املنتشــرة يف تلــك املنــاطق بــاملؤن والــذخرية. وكــان مــدير الشــركة االنكليزيــة  العســكرية أيضــا إلمــداد جيوشــهم وقــوا

  الضابط نورمان نرن، والذي مسيت الشركة بامسه شخصياً.

ة ميتلكهـا العـدد كان جمموع السيارات يف تلك الفرتة ال يتجاوز الستني سـيارة بـني عامـة معـدة للسـفر، وخاصـ
القليــل والنــادر مــن الطبقــة الربجوازيــة يف تلــك الفــرتة. وكــان هنــاك موعــداً لتســيري القافلــة إىل بغــداد، هــو يــوم الثالثــاء 

  واجلمعة من كل أسبوع فقط.

ورشـة ميكانيـك بدائيـة لإلصـالح،  1924قبل العمل سائقاً، فتح عبد الوهاب الزركلـي وأبـو حممـود خياطـة عـام 
ى اإلصــالحات اخلفيفــة للســيارات مــن فرامــات واشــطمانات وعيــار أبــواب وتقطــيش بنــزين، حيــث أن اقتصــرت علــ

األعمال الثقيلة مثل تنزيل حمرك مل تعرف يف سوريا يف تلك الفرتة، وكانت مقتصرة علـى املعلمـني يف بـريوت، حيـث  
ح اخلـــط احلديـــدي كــان هنـــاك شــخص يـــدعى جنيـــب الشــحروري، صـــاحب ورشـــة كبــرية يف لبنـــان، ومتعهـــد إلصــال

  احلجازي والقاطرات التجارية.

وقد تعلم ندمي الـديركي مصـلحة امليكانيـك عنـد عبـد الوهـاب الزركلـي يف دمشـق، وكانـت لبنـان يف تلـك الفـرتة 
منفتحــة علـــى العــامل الغـــريب أكثــر مـــن ســوريا. فكـــان فيهــا وكـــالء لشــركات أجنبيـــة يف أكثــر اجملـــاالت، منهــا صـــناعة 

ن وســيكس ودودج مــن العــائالت الربجوازيــة مثــل آل ســعد وآل الكتــاين، وهلــم معــارف، بــل الســيارات مثــل هيدســو 
  وسطاء ألعماهلم لبيع السيارات فيها. 

ـــه، وكـــان شـــفيق  يف دمشـــق كـــان الـــدكتور توفيـــق مليكـــان يف املرجـــة، مـــن أصـــل أرمـــين، ميلـــك ســـيارة خاصـــة ل
  وأربع سيارات للعمل على خط دمشق بغداد.الصبان، التاجر السوري الذي من مصر ميلك سيارة خاصة ايضاً 
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بـــدأت يف ســـوريا نقلـــة نوعيـــة، حيـــث بـــدأ االعتمـــاد علـــى الـــذات ودون الرجـــوع إىل الوســـطاء  1930ويف عـــام 
  اللبنانيني، وعلى كافة األصعدة من إصالح ومن جتارة وغري ذلك.

وري، وبـدأ التجـار باالسـترياد فبدأ امليكانيكيون باإلصالحات كلهـا يف سـوريا، دون الـذهاب إىل جنيـب الشـحر 
  بأمسائهم، دون مساعدة أو خدمة التجار يف بريوت.

) يف أيام خالد العظم ووزير املالية وهبة احلريري الذي كان يقرتح أن يـدعم 1949وحصل للرية السورية ازدهار (
سـوريا فيهـا اخلـري الكثـري  اللريات السورية، ولكن خالد العظم رفض بقوله أن االقتصاد السوري هـو يـدعم اللـرية ألن

ا. وهذه الفرتة مل حيصـل أي تطـور جديـد يـذكر، إال أن احلـرفيني أو التجـار  ،وبعـدها ،وليست حباجة ملن يدعم لري
  ازدادوا مترساً يف العمل بشكل جيد وكبري.

نشـــاط وكـــان لعـــدم اســـتقرار احلكـــم يف ســـوريا وفـــرتة االنقالبـــات العســـكرية أثـــر ســـليب يف عـــدم األمـــن وعـــدم ال
  .1949التجاري والصناعي على أهل سوريا، وضياع الوقت وعدم تطور أبنائها منذ انقالب الزعيم يف عام 

حبكــم أن الــذي حتــدث عــن هــذه الفــرتة كــان دائمــا يف الســفر، فلــم يعــر انتباهــه للعمــل السياســي أو النقــايب يف 
لكتـب وغريهـا مـن اجلرائـد اً ال يتعـاطى باالبلد، وكان يسمع من الناس أكثر ما يعرف عن كثب، حيث أنـه كـان أميّـ

  للقراءة.

  التابعة للقطاع العام ومشكالتها جبلة للغزل شركة - 4
  منيفة حممود. أعدتها الدارسة:

وهـي خمصصـة  ،كـم  3.5وعـن البحـر ،كـم  3تقع شركة جبلـة للغـزل شـرقي مدينـة جبلـة، وتبعـد عـن مركـز املدينـة 
، وهـذه نبـذة عـن 1979وبـدأ العمـل فيهـا عـام  ،1975ل. وقـد تأسسـت عـام ألـف مغـز  75إلنتاج الغزل الرفيـع وبطاقـة 

  تاريخ الشركة منذ بداية عملها كمشروع لغاية تارخيه:

  نفذت الشركة من قبل متعهدين:

  األول: متعهد األعمال املدنية (مكتب هندسي حملي). -
  الثاين: متعهد لألعمال الصناعية (شركة بالت ساكولويل). -

األعمال املدنية، كانت أعماله ذات صيغة تنفيذ سـيئة، حيـث أحيـل املوضـوع إىل اهليئـة املركزيـة بالنسبة ملتعهد 
  للرقابة والتفتيش، فتمت حماسبته بالرغم من بقاء التنفيذ السيئ قائماً.
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بالنســبة ملتعهــد األعمــال الصــناعية، نفــذت الشــركة مــن قبــل متعهــد رئيســي لألعمــال الصــناعية تــدعى "شــركة 
وكانت قـد تعاقـدت مـع جمموعـة مـن املتعهـدين الثـانويني مـن الشـركات األجنبيـة لتنفيـذ األعمـال  ،لويل"بالت ساكو 

ا تتلخص مبا يلي:   الصناعية املكملة لآلالت اإلنتاجية، كانت سلبيا

  عدم قدرة نظام التكييف على توفري املناخ الصناعي املالئم للعملية اإلنتاجية والعمال. -
ــــاء العمــــل وقبــــل عمليــــة عــــدم اســــتكمال تركيــــب ب - ا مــــن املوقــــع قبــــل إ عــــض اآلالت اإلنتاجيــــة، وانســــحا

من اآلالت اإلنتاجية غـري  )% 30االستالم والتسليم والتحقق من الطاقات اإلنتاجية املتعاقد عليها، وبقي (
  مستكمل الرتكيب.

مــا تقــدم شــركتنا كافــة اليــد كانــت الشــركة املــوّردة لــآلالت تقــدم اخلــرباء املطلــوبني لإلشــراف الفــين فقــط، بين -
  العاملة املطلوبة للتنفيذ، وهذه اليد العاملة كانت تُعّني من املنطقة.

بعــد انتقــال املشــروع إىل الشــركة، بــدأت عمليــات التعيــني لعمــال اإلنتــاج وفــيهم عــدد مــن العمــال الــزراعيني  -
  حبسب طبيعة املنطقة.

  :مما تقدم، فقد وقعت الشركة يف معيقات كثرية، أمهها

عدم قدرة الشركة على رصد الطاقات اإلنتاجية وحتقيق التوازن اإلنتاجي ما بني مراحـل اإلنتـاج وفقـا للقـيم  -
  احملددة لكتالوجات الشركة املوردة.

عـــدم قـــدرة نظـــام التكييـــف قبـــل التعـــديل علـــى تـــوفري القـــيم املطلوبـــة مـــن حـــرارة ورطوبـــة للعمليـــة اإلنتاجيـــة  -
  والعمال.

تأمني قطع التبديل املطلوبة آلالت التدوير األمريكية املصدر، بسبب عدم "مقاطعـة عدم قدرة الشركة على  -
  إسرائيل" من قبل هذه الشركة.

 كثرة العمال العجزة واملرضى واملسنني املوجودين يف الشركة واألسباب هي:  -

 ت التعيني اخلاطئ للعمـال الـذين ال يصـلحون أن يكونـوا عمـال إنتـاج ألسـباب كـرب السـن والعاهـا
 املوجودة فيهم أصال من تاريخ التعيني.

  إصابات العمل الناجتـة عـن تركيـب هيكـل وآالت املعمـل وحـوادث السـري، نظـرا لصـعوبات الطـرق
 اجلبلية الوعرة واملؤدية إىل منازل العمال.

  أثر نظام التكييف السيء على صحة العاملني قبل تعديله، األمر الذي أدى إىل إصابات العمـال
 نية.بأمراض مه

  إن طبيعة العمال يف الشركة ذات طبيعة زراعية وهم مرتبطون باملواسم الزراعية، األمر الذي يـؤدي
  من جمموع العمال على مدار العام. % 15إىل رفع نسبة الغياب تصل ألكثر من 
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  نقــل جمموعــة مــن العمــال الغــري متخصصــني وغــري الئقــني صــحيا مــن أوضــاع خاصــة مــن شــركات
م من أبناء املنطقة. احملافظات األخرى  إىل الشركة كو

  كثــرة اخلــرجيني املعينــني يف الشــركة مــن مهندســني، ومســاعدين مهندســني، علــى خطــة اليــد العاملــة
 من الفئة األوىل والثانية.

مل تؤخذ هذه النقاط بعني االعتبار عند دراسـة اليـد العاملـة للشـركة وحاجـة املعمـل الفعليـة، ونسـبة االحتيـاطي 
 اليت تغطي الغياب الكبري والكفاءة املطلوبة للقيام مبجمل األعمال املقررة.املطلوبة 

  املعيقات اليت ما زالت قائمة وتعيق كامل اخلطة اإلنتاجية:

 مشكلة االختناقات يف قسم التدويرات وعدم التوازن اإلنتاجي ما بني قسمي الغزل النهائي. -

 تاج املباشر وخاصة الغزل النهائي.مشكلة اليد العاملة والنقص احلاصل يف عمال اإلن -

املشــكلة األوىل ناجتـــة عـــن عـــدم تـــأمني القطــع التبديليـــة واخنفـــاض مـــردود اآللـــة، وعــدم قـــدرة هـــذا القســـم علـــى 
حتقيق اخلطة اإلنتاجية على مدار عمل الشركة. وعدم إحـداث مـالك لـآلالت الصـينية "دملـرت" املنسـقة واملـوردة مـن 

ـا ودعـم إنتاجيـة هـذا القسـم. وحلـل هـذه املشـكلة مت شركيت محاة والدبش ليصلوا إ ىل تشغيلها واالسـتفادة مـن طاقا
 اختاذ اإلجراءات التالية:

 مت تشغيل معظم أيام اجلمع والعطل الرمسية كعمل إضايف يف هذا القسم. -

وضـــع عامـــل مســـاعد علـــى كـــل آلـــة مـــن آالت التـــدوير مـــع العامـــل األساســـي ليقـــوم بتشـــغيل امليكاترجـــات  -
 عطلة بسبب نقص القطع التبديلية.املت

مشـــكلة اليـــد العاملـــة بســـبب الـــنقص احلاصـــل بعمـــال اإلنتـــاج املباشـــر يف قســـم الغـــزل ونســـبة ، املشـــكلة الثانيـــة
 الغياب الكبرية وفقدان اليد العاملة.

هنــاك متابعــة لدراســة هــذه املشــاكل جمتمعــة، وحماولــة حلهــا عــن طريــق الســماح بتعــويض أي نقــص حيصــل يف 
ليــد العاملــة بعــد تعــديلها، وتــأمني وســائط النقــل للعــاملني مــن الشــركة إىل البيــوت ومــن البيــوت إىل الشــركة، خطــة ا

واالستمرار يف فتح االعتمادات الالزمة وخاصـة آلالت التـدوير، واسـتكمال تركيـب اآلالت، ووضـع العمـال العجـزة 
  من الطاقة القصوى لآلالت.  % 65–57 واملرضى خارج خطة اليد العاملة، وحالياً يرتاوح اإلنتاج ما بني

وشكلت جلنة نقابية يف الشـركة بالتعـاون مـع إدارة الشـركة، مث العمـل  1977وقد تأسست نقابة للقطاع يف عام 
  على إجياد بعض اخلدمات لعمال الشركة:

عهــا مؤسســة اســتهالكية فيهــا مــواد مقننــة، وأدوات منزليــة، وحاجــات شخصــية حيتاجهــا العامــل، وتــوزع مجي -
  لعمال الشركة حصراً.
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مستوصف خاص بعمال الشركة، يعمل على مدار ثالث ورديات، وفيه طبيبان يناوبان لتغطية الدوام فيـه،  -
 وثالث ممرضني.

 دور للحضانة تعمل على ثالث ورديات، وفيها مخسة مربيات يعملن على تربية أطفال العامالت.  -

  يع أنواع الطعام.ندوة عمالية على مدار ثالث ورديات، وفيها مج -
  صالة ثقافية وفيها كتب متنوعة تُعار للعمال. -
  بالرابطة العمالية. –حيصل على امليدالية سنوياً -تشكيل فريق لكرة الطائرة  -
م يف الورديات الثالثة. -   توصيل كافة العاملني إىل بيو
  حول الصحة والسالمة املهنية. -

د مت توصية إدارة األمن الصناعي مبتابعة مراقبها باإلشـراف إن مستلزمات الصحة والسالمة املهنية موجودة، وق
علـــى جاهزيتهـــا، مـــع توجيـــه االقرتاحـــات الضـــرورية للحمايـــة مـــن خـــالل اإلرشـــادات والنشـــرات والرســـومات. ويبقـــى 

 النقص يف بعض أجهزة احلماية (الوقاية) الفردية وهي كما يلي:

مــع األخــذ بعــني االعتبــار ، وقفــازات عازلــة، ةجزمــات عازلــ، عمــال الكهربــاء: حــاجتهم إىل جاكيــت جلــد -
 فولط./66عمال احملطة الكهربائية بنوعية هذه القفازات 

 بدلة إطفاء.، خوذة، كمامة،  جزمة جلد، الدفاع املدين: جاكيت جلد -

 جزمة جلد.، بدلة صيفية، بدلة شتوية، احلرس واألذنة والسائقون: حيتاجون إىل معطف -

 نظارات وقاية.، قفازات، داملشغل: أحذية واقية من جل -

 حذاء واقي خاص بالسقف.، جزمة واقية، مطرية، السقف املعدين: جاكيت -

 مطرية.، عمال املرافق العامة: جزمات بالستيك -

  واقيات السمع.، احلراجات، عمال اإلنتاج: الكمامات -
  جزمة. ،قفازات، عمال املازوت: مطرية -
 جزمات بالستيك.، عمال التكييف: قفازات -

 نظارات ضد الغبار.، التحميل وسائقو الروافع: كماماتعمال  -

هذا وأن النظام الداخلي املقرتح تضمَّن بعض هذه األجهزة. ويبقى ضرورة متابعة مجيع هذه املستلزمات، نظراً 
ألمهيتها يف احملافظة على صحة أخوتنا العمال. وكذلك لقد اقرتحنا ضرورة تأمني ميـاه الشـرب الصـاحلة واخلاليـة مـن 

ـا صـاحلة للشـرب ،الرواسب دائماً. وقد مت إجراء حتليل هلا يف املشفى الـوطين ولكـن الواقـع ال نراهـا  ،وكـان التقريـر أ
ــا تــؤثر علــى اآلليــات فتشــكل طبقــة كتيمــة داخــل أجهــزة التربيــد ممــا يــؤدي إىل ضــرب  ،صــاحلة للشــرب، مــع العلــم أ

عدتنا يف تأمني مياه شرب من السن؟ وأخرياً لقد نفـذت احملركات، فكيف تعمل يف جسم اإلنسان الذي يُأمل مسا
 وصرنا نشرب من مياه السن. ،مشاريعنا
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 الخطة اإلنتاجية:

 3666طن مـن الغـزول القطنيـة بينمـا الكميـة املنتجـة فعـًال فقـط   5680هو  1988إن كمية اإلنتاج املخطط لعام 
لكامـــل العـــام وبعـــد تعـــديل  %62يـــة وإن معـــدل التنفيـــذ منـــرة إنكليز  30.8بينمـــا النمـــرة املخططـــة  25.5طـــن يعطـــي منـــرة 

 .%53وسطي النمرة تصبح 

وبالنسـبة للرتويـرات أصـبحت  ،آلة غزل ما زالت غري مكتملة الرتكيب 12بالنسبة لنقص القطع التبديلية يوجد 
ـا صـناعة شـركة " ، 1985 يدويـة بـدًال مـن أتوماتيـك، والقطـع التبديليـة مطلوبـة مـن عـام ليزونـا" األمريكيـة واملشـكلة أ

واليت تتعامل مع اسـرائيل. وكـذلك نقـص أقشـطة لـآلالت األخـرى مطلوبـة، وهـي قيـد الشـحن اآلن. وكـذلك نقـص 
وكـذلك  ،الزرد للغزل، فقد وصلت اآلن، ويوجد نقص قطع تبديل كهربائية ومطلوبة وقطع للغزل والسـحب مطلوبـة

 من الشركة اليابانية الوحيدة.  أمشاط نصف دائرية آلالت التمشيط، بانتظار الفاتورة

 نقص وغياب العمل:

عــامًال مــن أجــل تكملــة الورديــات  46يوجــد نقــص يف اليــد العاملــة اإلنتاجيــة، وخاصــة مــن قســم الغــزل حبــدود 
ونتيجـة يوميـاً  %28غري املربر، وخاصة أيـام املواسـم الزراعيـة، وتصـل يوميـاً إىل % 3.2الثالثة، إضافة إىل الغياب بنسبة 

م أكثر من  22مت فصل  ذلك م مـا بـني  30عامالً بلغ غيا  29 –20يوماً، إضـافة إىل وجـود عـدد ال بـأس بـه جممـوع غيـا
ضـى غـري قـادرين علـى عامـل وعاملـة مـر 111يوماً. وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على اخلطة اإلنتاجيـة، إضـافة إىل وجـود 

 اإلنتاج.

  مشكلة النقل:

وأعطاهلا كثرية، وهي ال تغطي نقل العمال مـن وإىل الشـركة، ممـا جيعلنـا حتـت إن آليات الشركة أصبحت قدمية 
رمحة سائقي القطاع اخلاص ومزاجيتهم يف تـأمني النقـل بشـكل عشـوائي، بـالرغم مـن متـابعتهم واقتطـاع مبـالغ عـنهم 

 إضافة إىل التكلفة الكبرية لقاء ذلك. 

  المعالجات:

صنيع بعضها داخل الشركة، أو الشراء من السوق احمللية ما يتوفر، ولكن بالنسبة للقطع التبديلية املطلوبة يتم ت
فهـي املطلوبـة. ويوجـد متابعـة ومراسـالت لتأمينهـا، ، وال تتـوفر بالسـوق احملليـة ،بالنسبة للقطـع غـري احملكمـة تصـنيعها

لوحيـــدة وهـــي . تبقـــى مشـــكلة كـــون الشـــركة ا1986فتبقـــى مشـــكلة قطـــع تبـــديل آالت التـــدويرات واملطلوبـــة مـــن عـــام 
تتعامل مع اسرائيل، وإذا مل يتم شراءها عن طريق شركة وسيطة، تصبح تكاليفها بالعملة الصعبة كبرية جـداً، وحـني 
وصوهلا حنتـاج إىل طلبيـة أخـرى. وأمـام هـذا الواقـع قامـت الشـركة بدراسـة إنتاجيـة وفينـة وماليـة وعماليـة هلـذا القسـم، 

ا ستكون إجيابية وأوفر علـى الشـركة، مـن شـراء أكثريـة وقد وصلنا إىل طريقة هي اآلن قيد الت جربة، وهي إذ نرى بأ
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القطع التبديلية، حيث قمنا بتجارب إفرادية مماثلة وكان املردود جيداً. حني جناح هذه التجربـة نكـون حباجـة إىل يـد 
بتـأمني املوافقـة علـى تعيـني  عامًال زيادة عن املالك املخطط، وقـد وعـد السـيد الـوزير 32عاملة أكثر لكل وردية، أي 

ووفرنــا عملـة صــعبة علـى الشــركة،  ،عمـال حسـب نتــائج الدراسـة، ونكــون قـد اسـتوعبنا يــد عاملـة عاطلــة عـن العمـل
وقـد قمنـا بتجربـة بالنسـبة للغـزل ضـمن  -بالنتيجة أوفر هنـا -وتنهي عملية السيطرة والتحكم هلذه الشركة األمريكية 

آلــة غــزل، أي كامــل اآلالت جــاهزة للعمــل وعلــى  53ئج أفضــل حيــث يــتم تشــكيل مــالك الورديــة، وحنــن نتوقــع نتــا
عامـل وعاملـة، عـدد مـنهم مسـتخدمني  1430أساس النتائج يتم تعيني عمال جدد. بالنسبة إىل عدد اآلالت يوجد 

 والباقي عمال آالت منتجني.

ياب نسبة كبرية ملشكلة النقل، يتم عن يتم تطبيق القانون على العمال املتغيبني، وما زال الغ بالنسبة للغياب:
طريق استئجار السـيارات مـن القطـاع اخلـاص، وهـذا يكلـف مبـالغ كثـرية، إضـافة إىل مزاجيـة الـبعض مـنهم، مـا ينـتج 

  عن ذلك قطع وتأخري عدد ألعمالنا.

بنسـبة  طـن 3670نفـذة بينمـا الكميـة امل 1988طـن خـالل عـام  5680إن كمية الغزول املخططة للبيـع  المبيعات:
  %. 64تنفيذ 

  صانع مدافئ من دمشق -5
  عبد الواحد رنكو. ُمجري اللقاء الدارس:

سـوق النحاسـني. تـاريخ املقابلـة:  ،جمتهـد، . مكـان اإلقامـة: دمشـق1924سعيد اجلوهري مواليـد دمشـق  المتحدث:
  . املهنة: صناعة محامات مدافئ اجلوهري.1989آذار 

عــن جــده وعــن العصــر الــذي كــان جــده ميــارس فيــه صــناعة األحذيــة،  صــناعة األحذيــة. مــا مسعــه  عمــل اجلــد:
كانت هي الصنعة الوحيدة يف ذلك العصر، وكان جده يف بداية حياته يعمـل أجـرياً إىل مرحلـة صـانع، مث إىل معلـم 
وبعــد ذلــك أصــبح عنــده غرفــة يف املنــزل، مث يبيــع إىل جتــار الســوق، حيــث كانــت احليــاة يف القــرن التاســع عشــر، أي 

وضـــعف اليــد الشــرائية بســبب الفقــر. واحليــاة االجتماعيــة كانـــت  ،حليــاة االقتصــادية صــعبة جــداً بســبب االحــتاللا
  مرتابطة نوعاً ما بني أفراد العائلة واحلارة. 

  ومن الناحية الثقافية كانت غري جيدة يف القرن التاسع عشر.

هـــي املهنـــة الوحيـــدة الـــيت كـــان ميارســـها  ، وكانـــت هـــذه املهنـــةوكـــان والـــدي يعمـــل مـــع أبيـــه يف صـــناعة األحذيـــة
الكثريون من الشـباب، وكـان وضـعه االقتصـادي واالجتمـاعي أحسـن مـن أيـام جـدي قلـيًال، ألن لكـل عصـر تطـوره  

  وابتكاره اخلاص باملهنة. كانت تربيته لنا جيدة. 
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الصــف الســادس املهنــة الــيت كنــت أمارســها يف مطلــع حيــايت مــع والــدي صــناعة األحذيــة، وعنــدما وصــلت إىل 
بطّلـــت مـــن املدرســـة ودخلـــت صـــناعة احلمامـــات واملـــدافئ، وكانـــت هـــذه املهنـــة حديثـــة نوعـــاً مـــا، ألن احلمامـــات 
أصــبحت يف كــل بيــت، ألنــه كمــا قلــت لــك لكــل عصــر تطــوره. فتطــورت صــناعة املــدافئ شــيئاً فشــيئاً، فأصــبحت 

  مدافئ املازوت، وأصبحت على الضغط. 

أو بـاألحرى الصـفائح احلديديـة، وكنـا حنصـل عليهـا عـن طريـق جتـار احلديـد،  ،حلديـداملواد األولية كانت مـادة ا
وال أعــرف كيــف كــانوا حيصــلون عليــه، ميكــن عــن طريــق االســترياد. كنــا نعــاجل هــذه املــواد عــن طريــق الفحــم احلجــري 

نيعها. كانت الصـنعة الذي حنمي به احلديد على السندان، وبطرقه حنّول صفائح احلديد إىل املواد اليت نرغب يف تص
وبعـــدها أصـــبحت صـــانعاً. وعنـــدما  ،متعبــة يل، كنـــت يف البدايـــة أجـــري، واألجـــري ال يعمـــل بـــل خيـــدم املعلـــم والصـــانع

دخلــت ميــدان العمــل وكــان األجــر قلــيًال جــداً عنــدما كنــت أجــري، حتســن نوعــاً مــا عنــدما أصــبحت صــانعاً، وبعــدها 
وأحيانـاً ال  ،والعطلـة يـوم اجلمعـة ،عة حىت الساعة "ال على التعيـني"حتسن أجر عملي. كان الدوام من الساعة الساب

نعطل على كيف رب العمـل. كنـا نصـرف اإلنتـاج إمـا عـن طريـق تواصـي أو إىل جتـار املفـرق يف شـارع فيصـل، قـرب 
الضبط سوق اهلال القدمي وهم بدورهم يبيعون إىل املستهلك. كانت األرباح تذهب إىل التجار أكثر منا. ال أذكر ب

لـريات سـورية، ومـع مـرور الـزمن حتسـنت األســعار،  8األسـعار عنـدما كنـت. ولكـن أذكـر سـعر املـدفأة أو احلمامـات 
تقريبا حسب السوق، أي العرض والطلب. وكان رب العمل يعطـي  % 95، فالتاجر مرحبه حوايل %5مثال حنن نربح 

  املعلم حرية التصرف يف العمل.

 فقـط مـن ناحيـة إتقـان الصـنعة. وكـان الـذي يـتقن الصـنعة هـو الـذي "يــنفش وكـان يوجـد خـالف بـني املعلمـني
ريشه مثـل الطـاووس". وبـني العامـل ورب العمـل كـان اخلـالف قلـيًال، ألن العامـل خيـاف علـى لقمـة عيشـه، وأربـاب 

  العمل يف مهنيت كانوا قليلني نوعاً ما. وال أمسع خالفاً حصل عندما كنت عند معلمي.

التنظيمــات احلرفيــة كثــرياً. أعــرف بــأن هنــاك تنظيمــات حرفيــة. انضــممت إىل اجلمعيــة احلرفيــة  أنــا ال أعــرف عــن
. كنــت أمســع عــن وضــع النقابــات ودورهــا، خاصــة يف الشــركة اخلماســية، 1970عنــدما أصــبح عنــدي حمــل تقريبــاً عــام 

عمــل يقــدم إىل ومطالبــة العمــال حلقــوقهم مــن أصــحاب العمــل. وكــان صــاحب ال ،أمســع عــن اإلضــراب عــن العمــل
العامل يف كـل عيـد فطـر وعيـد األضـحى عبـارة عـن زيـادة يف الراتـب تعـادل حـوايل نصـف األجـر الـذي كـان يأخـذه 
العامل يف األسبوع، ولكل صاحب عمل رأيه اخلاص حسب خبله وكرمه. واآلن نعيش كما ترى يف حملي، أعمل به 

  فضل.أنا وأوالدي، ونسعى دوماً إىل تطوير هذه املهنة حنو األ

حيث كان يوجد حمبة بني اجلريان وأهـل احلـي، وكـان مـثًال يقـال ابـن  ،وكان الوضع يف احلي شبيه بأسرة واحدة
  وحىت اآلن يقال ذلك.  ،حاريت
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ــا عــن عنــرتة بــن شــداد، وكانــت هــذه الروايــة تُقــرأ يف مقهــى النــوفرة يف القيمريــة، وكنــت أذهــب  الكتــب الــيت قرأ
   أتابع قراءة اجلرائد واجملالت.اية. كنت ال أهتم كثريا بالقراءة، وملخصيصا لكي أستمع هلذه الرو 

   الحرف وتطورها في يبرود -6
  عبد احلكيم الغاوي. إعداد الدارس:

يف بداية املوضوع ال بد مـن إعطـاء حملـة مـوجزة عـن مدينـة يـربود. حيـث ترقـد يـربود يف أحضـان سـفوح سلسـلة 
ــا اجلبــال مــن مجيــع االجتاهــات عــدا االجتــاه الشــرقي، حيــث تطــل علــى مدينــة النبــك  جبــال لبنــان الشــرقية وحتــيط 

  كم.  7محص)، وتبعد عن مدينة النبك إىل الغرب  -والطريق الدويل (دمشق

ـا عـدة منـاطق أثريـة قدميـة  تعترب يربود مـن األمـاكن السـياحية اجلميلـة يف القطـر العـريب السـوري، حيـث يوجـد 
ا عدة أودية  مجيلة، وأشهرها وادي قرينة ووادي سكفتة، املليئان باألشجار احلراجية واملثمرة وكثـرة رومانية. ويوجد 

ا   وعدة مطاعم ومقاصف من الدرجة املمتازة السياحية. ،اآلبار فيهما، ويوجد يف وادي قرينة حبرية ال بأس 

ال لربــع الســكان ألــف مواطنــاً، يعيشــون فــوق بقعــة مــن األرض ال تكفــي و  50يبلــغ عــدد ســكان يــربود حــوايل 
  زراعياً ورعوياً.

 أما من أين أتى اسم يربود، فهناك عدة أقاويل:

ـا، ومسيـت مـع  - القول األول: وهذا على لسان مـواطن كبـري ومسـن جـداً حيـث قـال: "يـربود يـربد مـن أقـام 
ا".   األشياع يربود، يعين امسها أتى من الربد الشديد 

ا، ومن امسه أتت تسمية يربود.أما القول الثاين: فإن ملكاً قدمياً وا -   مسه منرود سكن 

ا سكنت من قبل الرومان مثل سكفتة واجلرس. ا مناطق تدل على أ   ويوجد 

  ملاذا يربود من املدن احلرفية الشهرية حىت على مستوى الوطن العريب؟

  تعود األسباب لآليت:

ـــة ضـــيقة وحمـــدودة ال تكفـــي لربـــع ســـكا - ـــة والرعوي ا أو حجـــم األراضـــي الزراعي ن أهلهـــا، لـــذلك جلـــأ ســـكا
  معظمهم للعمل باحلرف منذ القدم.

  ساعد كثرياً جداً على تطور احلرف وغريها. 1940دخول الكهرباء إىل يربود عام  -
ـا مـن مدينـة النبـك  ،موقعها اجلغرايف واالسرتاتيجي - حيث تتوسط مجيع قـرى ومنـاطق ونـواحي القلمـون وقر

  محص.–والطريق الدويل دمشق
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بـــون إىل دول أمريكـــا الالتينيـــة منـــذ القـــدم وإىل اخللـــيج العـــريب حـــديثاً ســـاعد يف بنـــاء احلـــرف واملعامـــل املغرت  -
واملصــانع الصــغرية بــأمواهلم، وأيضــاً بنــوا مصــاحل إنتاجيــة صــناعية وزراعيــة. "وهــذا أنــا شخصــياً أعتــربه أهــم 

ك ال جتـد إنسـاناً قـادراً علـى عامل"، حيث يعترب أهايل يـربود مـن السـكان العمليـني والنشـيطني، وحيـث أنـ
العمل وعاطًال عنه، ألن املواطن اليربودي خيلق لنفسه أي عمل كان، وال يقعد عـاطًال عـن العمـل. وأيضـاً 

  ميتاز أهل يربود بالفكر احلريف والصناعي منذ القدم.

 ي:وأهم احلرف ه ،من خالل هذه اللمحة البسيطة جند أن الشروط تتوفر للعمل احلريف يف يربود

ـا مجيـع أهـايل يـربود دون اسـتثناء، وهـي الـيت انبثقـت  - حرفة ومهنة غزل وحياكة الشعر، وهـذه املهنـة عمـل 
  عنها احلرف واملهن األخرى، مثل حرفة النجارة واحلدادة. 

  مهنة صناعة "بوابري" الكاز والغاز، حيث أن مهنة بوابري الكاز قدمية جداً. -
 يربود.صناعة املدافئ وهي مشهورة جداً يف  -

ما تغطيان حاجات قرى ومناطق القلمون. -  صناعة األدوات الزراعية واألدوات الرعوية، حيث أ

حـرفيت النجــارة واحلــدادة بأنواعهــا العــريب واإلفرجنــي، مشـهورة جــداً، و تنشــهر بكثــرة حاليــاً يف يــربود، حيــث  -
ما تغطيان حاجات قرى ومناطق القلمون.  أ

ة الكبـــرية للمنطقـــة ولســـورية، وحـــىت لـــدول اخللـــيج يـــتم تصـــنيع صـــناديق صـــناعة صـــناديق الســـيارات الشـــاحن -
 السيارات.

حرفـة ومهنــة اخلياطــة جبميـع فروعهــا وأنواعهــا وهــي مـن املهــن القدميــة جــداً وتقـوم بالتغطيــة الكبــرية والواســعة  -
 ملعظم مناطق القطر.  

ومصانع املسامري املعدنيـة الـيت انتشـرت املعامل احلديثة مثل معامل أكياس النايلون ومعامل البواري املعدنية  -
  يف يربود بكثرة، ويتم بيع إنتاجها إىل مجيع املناطق السورية.

حرفــة األحذيــة (الكندرجيــة) وهــي أيضــاً تنتشــر بكثــرة يف يــربود، وهــي مــن احلــرف القدميــة جــداً وبأنواعهــا  -
ومـــا كـــان يتفـــرع عـــن صـــناعة  القدميـــة واحلديثـــة. القدميـــة حيـــث كانـــت األحذيـــة كاوتشـــوكية  ومـــن النـــايلون.

وأيضـاً يسـتعمل  ،األحذية صناعة القفف، وهي عبارة عن أوعية يستعملها املزارع يف نقل الـرتاب واحملصـول
 يف أدوات البناء، وأيضاً صناعة السرجية وهي أيضاً من أدوات الفالح وهي كاوتشوكية.

ا أغلب سكان يربود - معـدة إمـا لالسـتهالك أو سـلع معـدة وهـي سـلع  ،حرف وصناعات بيتية كثرية يقوم 
 للبيع.

وبعد أن تعرفنا على معظم احلرف والصـناعات املتواجـدة يف يـربود، إذاً ال بـد لنـا أن نعـرف كيـف يـتم تصـريف 
 اإلنتاج والسلع احلرفية املنتجة يف هذه احلرف. وهي بكميات كبرية تكفي حلاجات يربود بعشر مرات وأكثر. 

 ذ القدم وحىت اآلن؟كيف يتم تصريف املنتج من
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نـتج إىل املعلـم أي رب العمـل، وهـذا األخـري أي التـاجر يقـوم 
ُ
قدمياً كان يتم التبـادل بـني التـاجر الـذي جيمـع امل

م يف يـربود. والقـرى اجملـاورة  بدوره ببيعها إىل املستهلك، حيث كان أبناء القرى اجملاورة ليربود يشرتون مجيـع حاجيـا
 رعي بشكل عام. ومجيع أدوات الزراعة والرعي يشرتيها أبناء القرى يف يربود. ليربود تعمل بالزراعة وال

فمنــذ أكثــر مــن ثالثــني عامــاً كــان أغلــب التبـــادل بــني التــاجر والقــروي املســتهلك تبــادل ســلع بســـلع، أي أن 
شـية مـن مـاعز املستهلك القروي يأخذ حاجياته من التاجر بيربود ويعطيه بدًال عنها إما من منتجـات املواشـي أو ما

...) وكـان كـل ذلـك علـى املوسـم، أي عنـدما يصـبح ، اخلبطاطـا ،شـعري، وغـنم. أو يعطـيهم منتجـات زراعيـة (قمـح
املوسم الزراعي أو املوسم الرعوي يعطي املستهلك ما يريـده منـه التـاجر لقـاء مـا يسـتجر املسـتهلك مـن التـاجر أثنـاء 

 ألمور جيدة يف حال املواسم اجليدة.العام. وهنا يف هذا اجملال ميون الوضع جيدا وا

أمــا يف حـــال املواســـم الغــري جيـــدة فهنـــا الطامـــة الكــربى بالنســـبة للمســـتهلك القــروي، فإمـــا أن يعطيـــه أرضـــاً أو 
مواشــي أو تبقـــى الـــديون تســـتمر بـــ"الفايظ" أي الـــرىب، وهنـــا التـــاجر "مثـــل املنشــار" يســـتغل القـــروي فيأخـــذ حمصـــوله 

ري ملســتهلك آخــر مــن أهــايل يــربود، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن التــاجر يأخــذ الزراعــي والرعــوي يبيعــه للغــ
ــذا الشــكل يكــون التــاجر هــو املســتفيد الوحيــد واألكــرب.  إنتــاج ابــن يــربود و يبيعــه ألبنــاء القــرى بأســعار فاحشــة. و

ذا يكون أبناء قرى منطقة يربود حكماً مرتبطني ورغماً عنهم بأهل وجتار يربود.  و

فإن تصريف املنتجات احلرفية والصناعية يتم بتصريف حملي ألهايل يربود أو ألهايل القرى اجملـاورة.  ،حديثاً أما 
ويتم التصريف إما عن طريق التجار أو عن طريق املنـتج مباشـرة، ويكـون  ،إمنا يف هذه احلالة فإن التعامل يتم بالنقد

ر (يستدين) نقوداً من أجل مهنته أو حرفته، ألن التاجر يقـرض هنا املنتج حراً ال يستعني بالتاجر، أي أنه مل يستج
م مع أبناء أسرهم.  األموال للصناع املنتجني واملعلمني الصغار الذين يعملون بيدهم ويف حرفتهم اخلاصة 

ويــتم تصـــريف اإلنتــاج حـــديثاً أيضــاً إىل خـــارج منطقـــة القلمــون أي بـــاقي حمافظــات القطـــر، وذلــك عـــن طريـــق 
 ليني من أهايل يربود إىل جتار من باقي احملافظات. ومن املنتجات املصدرة: التجار احمل

  بوابري الكاز والغاز. -
  مدافئ التدفئة.  -
  مدافئ احلمامات. -
  صناديق السيارات الشاحنة مث تصديرها أيضا إىل دول اخلليج. -
  ا اجملاورة).تصدير املنتجات الزراعية مثل البطاطا والفول والبازالء (وهو إنتاج يربود وقراه -
  املشتقات احليوانية مثل اللنب والصوف واجلنب واخلراف (وهي أيضا منتجات القرى اجملاورة). -
  تصدير منتجات الدجاج كالفروج والبيض، وهي تنتشر يف يربود وقراها بكثرة يف الوقت احلايل. -
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يف األعمـال املنزليـة ولتصـاوين تصدير البواري املعدنية واليت تستعمل ملياه اجلر وأيضـا لألعمـال يف احلـدادة و  -
  البيوت.

تصدير منتجات حرفيت النجارة واحلدادة بأنواعهـا حيـث يـتم العمـل لدمشـق وحلـب ومحـص ومنـاطق ريـف  -
 دمشق ومناطق أخرى.

وكلهــا يــتم اســتهالكها حمليــاً أو ملنطقــة يــربود  ،وأيضــا يوجــد منتجــات حرفيــة وصــناعية كثــرية وال ميكــن حصــرها
 وقراها.

 لت أحد البائعني يف يربود: ملن تبيعون منتجاتكم وعلى من تعتمدون يف البيع والشراء؟: سأمالحظة

رد قــائًال: "حنــن نتعامــل مــع (البعالنــة / البعليــة)، أي أن أبنــاء قــرى يــربود يقــال هلــم يف يــربود (بعالنــة / بعليــة / 
 جبلية). هذه هي نظرة يربود إىل قراها.

  حرفة نسج الشعر في يبرود -7
 )105( نقابة عمال الصناعات اخلفيفة بدمشق. -عبدالكرمي الغاوي  الدارس:إعداد 

والصــانع عبــدو ســنقر (أبــو علــي) وكالمهــا مــن يــربود. مل يــذكر الــدارس  ،معلــم حرفــة الشــعر أبــو جــورج المتحــدثان:
  .1988أو  1987تاريخ اللقاء وهو إما يف سنة 

  كتب الدارس:

احلـرف علـى اإلطـالق يف يـربود ويف القطـر العـريب السـوري. هـذا مـا تعترب حرفة نسج الشعر يف يربود مـن أقـدم 
عامــاً واليــزال حــىت اآلن يعمــل يف  75قالــه احلــريف القــدمي، الســيد أبــو جــورج ميشــيل عيــاش، والبــالغ مــن العمــر حــوايل 

  ورشة لنسج الشعر. 

  كيف دخلنا يف معمل السيد ميشيل عياش وتعرفنا إىل املهنة عن قرب؟ -

يف معهـد امليكانيـك كـان يل زميـل يف املعهـد مـن يـربود، وامسـه ميشـيل مسـرّة، ذهبـت إليـه للبيـت، أثناء دراسيت 
ائيـاً بعـد الدراسـة، كونـه مـن يـربود وأنـا  وبعد أن رحب يب، قلت له ما سبب زياريت هذه، علماً أنين مل أنقطع عنـه 

قــي حبــريف "شــعارة"، لــديَّ بعــض األســئلة مــن قــارة ويعمــل بالنبــك وأنــا كــذلك. وقلــت لــه: يــا أخ ميشــيل أريــد أن الت

                                                                                                                                                                
ويـة احملـدودة والرعـي. ويف تلـك الفـرتة كـان قسـم كبـري مـن الدارس عبد الكرمي من بلدة قارة الـيت تفتقـر إىل احلـرف وتعتمـد علـى الزراعـة املر ) 105(

سكان قارة ميتهنون التهريب من لبنان. ولذلك جلأ الدارس إىل زميله ميشيل يف يربود للكتابة عن صناعة الشعر، كما كتب دراسة ثانية عن 
 احلرف يف يربود وأجاد يف كال الدراستني مقدماً معلومات غنية بلغة فصحى وسبك جيد.
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وأخشى أن ال يستقبلين، وأرجو أن يكون احلريف ممن تعـرفهم جيـداً. فقـال يل: تكـرم، ويوجـد هنـا بيـربود وهـو قـرابيت 
ـذا األسـلوب دخلنـا احلرفـة واملعمـل (املانيفـاكتورا) الصـغرية لديـه. اسـتقبلنا السـيد احلـريف  يعمل فيها وكبري بـالعمر، و

ـا يـربود قـال مـا حـاجتكم؟ قـال لـه صـاحيب احلاجـة الـيت نريـدها. أبو ج ورج، وبعد أن شربنا كاسة متـة الـيت تشـتهر 
  قال أهًال وسهًال، اسأل ماذا تريد؟ 

  أريد أن أعرف كم عمر هذه احلرفة؟  -

ينيـه وأيضـاً أبـوه فـتح ع ،أجاب أنه ال يعرف عمرها بالتحديد، حيث أنـه ال يعـرف سـوى أنـه فـتح عينيـه عليهـا
وكـل أهـل  ،عـام موجـودة يف يـربود 300وأيضـاً أخواتـه. "وأظـن أن املهنـة منـذ أكثـر مـن  ،وأوالده كذلك األمر ،عليها

ـا وكانـت  ا علـى اإلطـالق وملـدة طويلـة جـداً. وقبـل عشـرين عامـاً كـان أكثـر مـن ثلثـي يـربود يعملـون  يربود عملوا 
يوجـــد عمـــل غريهـــا، باســـتثناء الـــبعض الـــذين عملـــوا بـــالرعي هـــذه احلرفـــة هـــي مصـــدر رزق وعـــيش أهـــايل يـــربود، وال 

 1940-1930والزراعــة وبعــض احلــرف البســيطة مثــل النجــارة القدميــة واحلــدادة القدميــة. هــذا الكــالم يعــود تقريبــاً لعــام 
  ومثلما قلت، كانت يربود البلد تعمل بالشعارة عن بكرة أبيها". ،حيث أن قبل هذه الفرتة

  أن حتكي يل عن بداياتك باحلرفة عندما كنت صبياً؟أخي أبو جورج، أريد  -

ـذا العمــر، أنزلنـا أيب احملــل. حيــث يف  "تقريبـاً عنــدما كـان عمــري ســت سـنوات، وكلمــا أصـبح أخ مــن أخــوايت 
ذاك العمر كنـت أسـحب فيهـا الشـعر جلـدي وأليب وملـن كـان يعمـل عنـد جـدي، ألن جـدي كـان ميلـك أربعـة أنـوال 

  عمل عند طلوع الشمس حىت مغيبها "من الفجر إىل النجر" دون أي مقابل". يف حمل واحد، وُكّنا ن

رب من الشغل؟ -   قلت مازحاً: أخ أبو جورج، أمل 

"من أين أهرب وجدي كان حيمل عصا بيده، كلما تقاعس أحدنا لوح به للكبري وللصغري، وأليب وألعمـامي، 
، واعملــوا لتشــبعوا اخلبــز". وبعــد ذلــك أصــبحت أنْــُدف "واعملــوا بأعمــالكم :وملــن كــان يعمــل عنــدنا. كــان يقــول لنــا

  الشعر، بعد أن كربت أندف مع أخويت... أتريد أن تسألين عن الندف وما هي؟ وكيف تتم؟" قلت له نعم. 

  مث ندخله إىل الندف اليدوي". ،قال: "ُجيلب الشعر من الدباغة

  ملاذا يذهب الشعر إىل الدباغة؟ -

غه، ألنــه يكــون عــدة ألــوان منهــا األســود واألمحــر واألبــيض واألبــرش، وحســب "يــذهب إىل الدباغــة لدبغــه وصــب
  لون شعر املاعز واحلمري".

  أتستعملون أيضاً شعر احلمري؟ -
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"نعــم نســتعمله عنــدما يكــون شــعر املــاعز قليــل... " وتــابع يقــول: "لقــد مــّرت علــى الصــنعة أيــام حيــث يقــل 
فهــذا يّضــطرُنا الســتخدام شــعر احلمــري. ولقــد اســتعملوا قــدمياً شــعر الشــعر حلــد كبــري ونقــع يف أزمــة املــواد األوليــة... 

ن... وحــىت أيــام نــدور يف البعــل / الربيــة  علــى مــاعز  )106(النســاء، حيــث كــان أكثــر النســاء يــبعَن شــعرهنَّ وشــعر بنــا
  ميت لنقص شعره وشعر احلمري امليتة أيضاً".

  يا أخ أبو جورج، أهلذا احلد تصل بكم األمور؟ -

و"أيـــام  )107(،"أيـــام العصـــملي"، يـــق): يـــا ابـــين، أنـــت مل تعـــش أيـــام اجلـــوع قـــدمياً، أيـــام "الســـفربرلك"(بتنهـــد عم
  اإلفرنسي اللعني" واجلوع كافر. أيام اهللا ال يعيدها علينا. واليوم احلمد اهللا حنن وأياكم بألف خري. 

 هل أنت يا ابو جورج عشت تلك األيام؟ -

ــا ،ديث: لقــد حــدثين أيب عــن الشــعر"نعــم، أنــا عشــت يف أواخرهــا، ويتــابع باحلــ وعــن املتاعــب  ،وعــن العمــل 
ـــم مـــن وراء العصـــملي، حيـــث كـــان التحصـــلدار واالنكشـــاري الـــذي كـــان يـــأيت إلينـــا ويصـــادر  الـــيت كانـــت تلحـــق 
ـم ألن  البضاعة من عندنا ويفرض علينا الضريبة، ونبقى حنن وأوالدنا بدون أكل وشرب. كـل هـذه األمـور دفعـت 

  يقصوا شعر نسائهم".يبيعوا و 

 وشو امليت وشعر احلمري؟ -

ـا فقـط. وبعـد العصـملي أتـى الفرنسـاوي  ا على ما أظن تسمعون  "لك يا ابين هيدي الروايات أنتم ال تعرفو
ــب وخــرب كتــري. حنــن أكلنــا األمــرين، وتعــذبنا وشــقينا بصــغرنا، ويامــا حنــن بــدون أكــل وكنــا  ،وطغــى أكثــر وســرق و

  )108(".املتليك أو برغوت أو قرشنتمىن نشوف بإيدينا 

  لنعود لعملية ندف الشعر، فما هي هذه املرحلة؟ -

ويــربط بــني املســامري أحبــال رفيعــة (مــرس)،  ،"املنــدف هــو عبــارة عــن جهــاز خشــيب وعليــه مســامري مــن الطــرفني
األعلــى  ويوضــع الشــعر حتــت احلبــال، ويبــدأ بالعمــل بواســطة عصــا مربوطــة باحلبــال. العمــل يــتم بتحريــك العصــا إىل

واألسفل، مما يؤدي إىل حتريك احلبال بسرعة، وهذا ما جيعل الشعر يتطاير إىل األمام بشكل ناعم إىل صـدر الغرفـة 
ـا عـدة منافـذ للهـواء وذلـك خلـروج الغبـار املتصـاعد مـن النـدف.  ا الندف، والغرفة طويلة الشكل، يوجـد  املوجود 

                                                                                                                                                                
البعل تعين األرض غري املروية وتعتمد على املطر. وهذه األرض الشاسعة ُتسّمى بريّـة. وكانـت أمهـات قـرى القلمـون كيـربود والنبـك وديـر  )106(

ار اليت تروي األرض اسم "أرض السقي" متيزاً عنا األرض غري املرويـة وهـي أرض البعـل أو الربيـة.  وكـان عطية، اليت تعتمد على الينابيع واأل
ار وتعتمد على زراعة احلبوب منتظرة املطر اسم "قرى بعلية".  يُطلق على القرى اليت ال جتري فيها أ

  أيام العثمانيني.) 107(
  عملة قدمية وهي أدىن درجة يف النقود.) 108(
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عر بشكل جزرة كبرية، ويوضع يف كيس يربط علـى بطـن العامـل بواسـطة وبعد االنتهاء من عملية الندف، يـَُلفُّ الش
زنـــار حيـــوي حبلـــة طويلـــة للـــف الكـــيس (اجلـــراب) مث كالبـــة لتعليـــق كبـــة الغـــزل (مشـــوط الغـــزل)، مث قطعـــة صـــغرية يف 
ا وجرّه حىت يدور الدوالب. ويقوم بعملية الغـزل ُصـّناع غـزل الشـعر، إمـ ا اخلشب تسمى جمدب، لربط حبل الغزل 

لــه. والصــانع (بعــد أن يــتقن أن يشــتغلوا علــى الكميــة بالرطــل، أو بــاليوم، ومــنهم مــن يعمــل لنفســه يف بيــت خــاص 
 ) سوف يصبح (معلم صغري)، أي أنه يعمل مستقًال مع أفراد أسرته حلسابه اخلاص".املهنة

 ما هي أجرة غزل رطل الشعر؟ -

قرشـاً، مث إىل  50م، من العشر قروش وهـي تتـدرج إىل "قدمياً كانت أجرة رطل الرفيع واجليد ترتاوح حسب القد
وهـي عملـة ذهبيـة عصـملية. أمـا الغـزل الغلـيظ  ،لرية مث مخس لريات سورية. وقدمياً قدمياً جداً كانت األجرة باجمليديـة

 فكان العامل الذي يغزل غليظاً يطرد من العمل بعد القتل والتعذيب، وال يعطى أجرة. ولكن بعد ذلك، تتقدم إىل
املعلــم أســرة العامــل املطــرود وتتــدخل عليــه بالوســاطة إلعادتــه للعمــل، حيــث كــانوا يقولــون للمعلــم صــاحب احلرفــة 
"اللحم لك والعظام لنا". وهكـذا كـان األجـري يالقـي مـن العـذاب األلـيم ليـتعلم احلرفـة، إىل أن يصـبح صـانعاً حييـك 

ه "شـقة" لبيـوت البـدو أو بسـاطاً لفرشـه علـى األرض أو الشعر على النول اخلاص باحلياكـة. أمـا حياكـة الشـعر جلعلـ
"خمـــًال" وهـــو خـــيط مـــن الشـــعر الغلـــيظ لوصـــل الشـــقف مـــع بعضـــها الـــبعض لتصـــبح بيـــت شـــعر ألصـــحاب األغنـــام 

 واملواشي وللبدو الرحل. 

  أخي أبو جورج، ال أريد أن أسألك عن عملية احلياكة وكيف تتم، ولكن أود أن أعرف من أين مصدر الشعر؟ - 

دمياً كانــت مــادة الشــعر متــوفرة جــداً يف الســوق احملليــة، وذلــك لكثــرة املــاعز يف ســورية. وألن معظــم الســكان "قــ
بسورية وباألخص أبناء القرى والبادية يعملون بالرعي قدمياً، ويعـود ذلـك إىل حـوايل أكثـر مـن مخسـني عامـاً. حيـث  

باديــة وإىل مشــال ســورية ونشــرتي الشــعر. أمــا يف كنــا نتجــول يف قــرى املنطقــة ونشــرتي الشــعر، وأيضــا نــذهب إىل ال
الوقــت احلــايل، فــإن املــادة األوليــة قليلــة جــداً يف ســورية. ونعتمــد علــى اجلمعيــة احلرفيــة اخلاصــة باحلرفــة لتــأمني الشــعر 

 املستورد لنا من تركيا ومن اهلند. وأيضا املادة قليلة وليست على ما يرام.

  ملشرف على هذه اجلمعية، أهي نقابة احلرفة أم نقابة العمال، أم ماذا؟لقد قلت اجلمعية احلرفية، فمن هو ا -

"اجلمعيــة احلرفيــة عنــدنا يف يــربود يشــرف عليهــا ثالثــة مــن احلــرفيني، وأنــا رئــيس اجلمعيــة، نقــوم باســترياد الشــعر 
ذه املهنة".   وحنن نوزعه على العاملني 

  هل يتم توزيعه بشكل عادل، أم كيف؟ -
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بناء علـى طلـب احلـريف، وال نأخـذ مثـن املـادة األوليـة فـوراً إذا مل يتـوفر مـع احلـريف دفـع السـعر "حنن نقوم بتوزيعه 
فــوراً، إمنــا نقــوم بتقطيــع الســعر وحماســبة احلــريف عنــدما يســلمنا الشــقق اجلــاهزة للبيــع، وهكــذا احلــريف يأخــذ مــادة أوليــة 

 ويعطينا منتج مّعد للبيع، وحنن نقوم بتصديره للمستهلك. 

  ك  من األنوال، وهل يتم العمل عليها مجيعاً؟كم لدي -

" لـــدي ســـبعة أنـــوال، ويـــتم العمـــل عليهـــا مجيعـــاً أحيانـــاً، حســـب كميـــة املـــواد األوليـــة املتـــوفرة وحســـب تواجـــد 
 ألن الُصّناع ليسوا مجيعاً عندي اآلن. ،صناعية ليعملوا عليها

  اذكر يل أهم عيوب احلرفة وأهم حماسنها؟ -

ا تنشـر غبـار الشـعر يف جـو الغرفـة ممـا يـؤدي إىل ضـيق التـنفس لـدى األجـري والصـانع واملعلـم،  "أهم العيوب أ
ولكـل مـن يتواجــد بالغرفـة بشـكل مســتمر وخاصـة يف عمليـة نــدف الشـعر. وعيـب آخــر هـو أن لـو كــان إنتـاج غرفــة 

معينــــة مــــن النــــدف يســــتعمله أغلــــب الســــكان لكــــان للحرفــــة كــــالم آخــــر. وباعتبــــار املنــــَتج ال يســــتهلكه إال شــــرحية 
وهـؤالء يتوقـف اسـتهالكهم هلـذه املـادة أيضـاً علـى اخلـري القـادم مـن السـماء، ، وهم البدو ومـالكي األغنـام ،السكان
فعنــدما تكــون الســنني خــري فــإن الراعــي يشــرتي بيــوت شــعر وحالتــه جيــدة ألنــه ال يطعــم أغنامــه ومواشــيه  ،األمطــار

ر قليلــة وشــحيحة فــإن الراعــي ســوف يشــرتي األعــالف أمــا عنــدما تكــون األمطــا، حيــث تأكــل مــن خــريات األرض
ملواشـــيه وال يســـتطيع جتديـــد بيـــت الشـــعر فيضـــطر املكـــوث حتـــت بيـــت شـــعر بـــايل إىل أن "يفرجهـــا اهللا عليـــه خبـــريات 

 السماء".

ــا جيــد ومجيــل وســلس ــا ،أمــا أهــم حماســن احلرفــة فــإن العمــل  أي أنــه إذا مَلَكــت  ،حيــث أن اجلميــع يعمــل 
د رب هـذه األسـرة العمـل يف الزراعـة أو يف قطـاع النقـل أو أي عمـل آخـر، فإنـه يسـتطيع العمـل أينمـا أسرة نـول وأرا

ـا، ولكنـه أيضـاً يعمـل  شاء ويعمل حبرفة الشـعر أيضـاً يف آن واحـد ألنـه بإمكانـه أن يعلـم مجيـع أفـراد أسـرته للعمـل 
ــا فإنــه لــيس حباجــة ــا عنــدما ينتهــي مــن عملــه األول. هــي أيضــاً حرفــة ال تكلــف الكثــري، أ ي أنــه مــن أراد العمــل 

ــا وبــنفس بيتــه، هــو وأفــراد  آلالت أخــرى، وال حباجــة إىل أمــوال ال العكــس، بــل إنــه باســتطاعة أي شــخص العمــل 
  اسرته ومىت شاء وأراد".

  نها:وذهبُت إىل أحد ُصنّاع احلرفة وامسه عبدو سنقر، وسألته عدة أسئلة، م ،بعد ذلك استودعنا األخ أبو جورج

  األخ عبدو، ماذا تعرف عن مجعية الشعر؟ -
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"مجعية الشعر يف يربود قائم عليها ثالثة معلمني، وهـم مـن أقـوى املعلمـني يف يـربود، وهـم الـذين يشـرتون مـادة 
ا مزاجياً. وهم أيضا مـن يصـّدر ويبيـع املنـَتج الُشـَقْق  وحنـن ال نعـرف سـوى العمـل. أيـام بإمكاننـا  )109(الشعر ويوزعو

ل بيت شعر ألحد رعاة املنطقة إذا هو أوصانا عليه دون أن يذهب إىل اجلمعية. أما يف بـاقي احلـاالت فإنـه أن نعم
التـــاجر املــــوزع يــــأيت إىل اجلمعيــــة ويشــــرتي مــــن عنــــدها الشـــقق ألن مجيــــع إنتــــاج احلرفــــة أو أغلبهــــا يــــأيت ويَتَجّمــــع يف 

  اجلمعية".

  اً؟األخ عبدو أبو علي، ما هو رأيك حبرفة الشعر عموم -

ــا يــربود، ومــن احلــرف الــيت أكــل اخلبــز مــن ورائهــا أهاليهــا، وهــي حرفــة  "حرفــة الشــعر مــن احلــرف الــيت متّيــزت 
ْنـَتج إىل السـعودية واخللـيج دون رسـوم مجركيـة 

ُ
جيدة جداً إذا كانت موادها األولية متوفرة. ولـو جيـري اليـوم تصـدير امل

ــَتج الرتكــي يف اخللــيج ينــافس املنــتج الســوري هنــاك ،دناأو تقليــل الرســوم اجلمركيــة، لكــان الوضــع جيــداً عنــ ْن
ُ
 ،ألن امل

(ومها) مثل بعضهما، بل حىت السوري أفضل منه كثرياً. ولكن الذي ميّيز املنتوَجني عن بعضهم الـبعض غـالء املنـتج 
  السوري، الذي يتحمل رسوم مجركية فريتفع سعره عن املنتج الرتكي".

  أنك حتب أن تضيف شيئاً آخر؟هذا كل ما تريد التكلم به أم  -

ـا وتـؤمن  "أحب أن تكون مهنة الشعر منظمة نقابيـاً، تتبـع لنقابـة الغـزل والنسـيج لتحميهـا وحتمـي مـن يعمـل 
هلم مجيع ما حيتاجون من خدمات. كما أننا نود التسجيل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية، ألن املعلمني يهرّبوننـا 

  ات والنقابة (حىت ال يدفعوا رسوما لتأميننا). من املشاغل عند قدوم التأمين

ــا ملاضــيها العريــق بــأن يــدعموا  أيضــاً أود أن أضــيف بأننــا نأمــل مــن املســؤولني ومــن املــدافعني عــن احلــرف إعاد
ــا مصــدر رزق معظــم املــواطنني وتــؤمن فــرص عمــل ألغلــب النــاس ومصــدر ثــروة وطنيــة كبــري،  احلرفــة وكــل احلــرف أل

ني املــواد األوليــة عــن طريــق النقابــات ووزارة الصــناعة، وختفيــف الرســوم اجلمركيــة املفروضــة علــى وذلــك عــن طريــق تــأم
  استرياد املواد األولية وعلى تصدير املنتج إىل دول اخلليج.  

وأيضـاً أحـب أن أضـيف أن نـدعم احلرفـة بـالقروض يف املصـارف الصـناعية لتطويرهـا وتنشـيطها وحتسـينها، ألن 
ومعظمنـا حـىت املمـات يعمـل  ،فة متشي يف عروقنا ودمنا، وألننا مجيعاً يف يربود فتحنا عيوننـا عليهـاهذه الصنعة واحلر 

ا قطعة منا وحنن قطعة منها، ال يستطيع أحـد منـا االفـرتاق عـن اآلخـر  ا حرفة قدمية، ولكننا حنس أ ا. صحيح أ
  برغم انتشار احلرف واملهن والصناعة احلديثة".  

                                                                                                                                                                
  من الشقة أي قطعة أو ُشّقة الشعر وهلا أطوال متعددة مع عرض واحد.  ) 109(
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  صانع على النول، سائق عربة، عّتال، عامل في مطحنة 1942ريف إلى حلب مهاجر من ال -8
  احتاد حمافظة حلب/ نقابة املواد الغذائية. ،أمحد العلي بن مجعة ُمجري اللقاء الدارس:

  .    8/2/1988يف قرية كفرنايا التابعة حللب. تاريخ اللقاء يف   1926عبد الوهاب هندي من مواليد  المتحدث:

  رس:كتب الدا

: الفالحـة. وكـانوا يعملـون علـى الثـريان والـدواب األخـرى مـن بغـال وغريهـا، وكانـت الثـريان أهـدأ يف عمل اجلـد
  عملها من باقي احليوانات. 

حمصـــول شـــتوي).  ،حمصـــول صـــيفي ،كـــان الفـــالح يوجـــد لديـــه قطعـــة أرض ويقســـمها إىل ثالثـــة أقســـام (بـــور
 هم القدامى.وكانت األراضي ملك الفالحني وموروثة عن أجداد

لــرية  35وكــان يعطــيهم خــالل العــام الكامــل  ،يســتخدم بعــض العمــال يف خدمــة األرض كــان والــد املتحــدث  
 سورية (يف الثالثينات).

م فيشرتون عوضاً عنهم كيسان، واحد من الذرة واآلخر من  ،كان كيس احلنطة أو القمح بسعر الثريان يبيعو
ا مع بعضهما يف    عمل مادة الطحني.الشعري، وكانوا خيلطو

ـا بـذار ألرضـه وتكـون هـذه سـلف علـى احملصـول،  ،كان الفالح يقوم بأخذ كمية من املصاري لكـي يشـرتي 
  فكان االعتماد كلياً على األرض.

والقريــة كــان ميلكهــا إقطــاعي يســمى جــودت بيــك بــن محيــد بيــك مــن أهــل حلــب مــن املدينــة. كــان البيــك يف 
ويتعـــاطف معهـــا، فيشـــرتي بعـــض الـــدومنات مـــن األرض ويبـــدأ بتوســـيعها شـــيئاً فشـــيئاً، بدايـــة األمـــر يـــأيت إىل القريـــة 

وعندما يشتد ساعده يبدأ بشراء أكثر وأكثر من األرض، وبعـض األراضـي يسـتويل عليهـا بشـكل كامـل. كـان يعـني 
 ه، والالعمـال يف األراضـي لكـي يقومـون علـى خـدمتها، وكـان هلـم األكـل والشـراب البسـيط مقابـل خـدمتهم ألرضـ

يعطيهم أجر سـوى تقـدمي الغـذاء والشـراب. وكـان اإلقطـاعي يسـتبدل الفالحـني كـل عـام، هـذه أيضـاً يف الثالثينـات 
  أي مخسة لرية سورية. 5كان يعطيهم كل ثالثة أشهر   1938ويف سنة  ،ويف عهد الفرنسيني

بــن حممــود هنــدي. وكــان كــان جلــده ثالثــة أوالد: حممــد خــري، أمحــد و حممــود، واملتحــدث عبــد الوهــاب وهــو ا
م الــذين مــن  لوالــده زوجتــان وكــان لــه مــن كــل زوجــة ولــدان. وكــان أبــوه (أي والــد املتحــدث) حيــبهم أكثــر مــن أخــو

م اآلخــرين ،أي الزوجــة األوىل ،خــالتهم ــم كــانوا أكثــر جتاوبــاً مــن أخــو وكانــت نســبة الــذكاء يف  ،وكــانوا لَيِّنــني ،أل
وكـان الوالـد حيـب أوالده بقـدر مـا يكونـون متجـاوبني  ،عليـه يف الوقـت احلاضـر أكثر مما هـي 1926ذلك الوقت عام 

  معه.
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وكانت نسبتها قليلـة جـداً  ،وإمنا توجد مادة الكاز معروفة لدى القرية ،ويف ذلك الوقت ال توجد مادة املازوت
السـراج وهـو عبـارة  والذي حيصل على تنكة كاز فكأنه حاصل على أمثن األشياء. كانوا يف ذلـك الوقـت يسـتعملون

  عن تنكة وفتيلة وقليًال من الزيت.

ليعمـل كصـانع نـول، والنـول كـان ملكـه. أمـا املـادة  1942نزل (املتحدث) عبد الوهاب هندي إىل حلـب  سـنة 
فيأخــذه مــن جتــار املدينــة. كــان يعمــل مــن بــزوغ الشــمس إىل مــا بعــد العشــاء خبمــس لــريات  ،أي القمــاش ،األوليــة
  ق.س. 55أما طحني األغنياء كان بـ  ،قرش سوري 25كيلو الطحني بالنسبة للعمال للفقراء بـ وكان سعر   ،سورية

وبعـد انتقالـه إىل املدينـة بـدأ يعمـل علـى النـول، وبعـد ذلـك ، كان عبد الوهاب يعمل بالفالحـة  ،يف بداية عمره
مثنهـا   ] رقـم تسـجيل[لعربـة هلـا منـرة لريات هو وعربته ودابته. وكانـت ا 7عمل على العربة جترها الدواب وكانت أجرته 

  ل.س. 25

وبعــد ذلــك انتقــل إىل العمــل يف العتالــة بـــ"املطحنة الططريــة". وكــان مالكهــا حممــد خــري الططــري وأوالده بــديع، 
وزكريـــا، وحيـــىي. بلـــغ عـــدد العتـــالني يف املطحنـــة أربعـــة عّتالـــة حيبـــون بعضـــهم الـــبعض. كانـــت العالقـــة بـــني رب العمـــل 

  عمل ال يوجد أي حتابب بينهم. والعمال عالقة

ــم مــن آخــر املطحنــة إىل   ،كــان يوجــد مطحنــة أخــرى صــاحبها زكــي حزيــد   كــان قاســياً ميســك العمــال مــن آذا
  ردك اهللا". أوهلا، وعندما يصل العامل إىل باب املطحنة يعطيه رفسة يف ظهره برجله ويقول له "انقلع ال

من حرمانه من لقمة العيش وطرده خارج مكان العمل. وكـان  العامل كان متجاوباً مع صاحب املطحنة خوفاً 
ا.   زكي عندما يرى حبة قمح على أرض املطحنة يبدأ بشتم العمال ويوخبهم ويأمرهم جبمعها ووضعها مكا

مــارس عبــد الوهــاب مهنــة احلراســة بعــد وفــاة احلــارس املخصــص يف تلــك املطحنــة. كــان  1958-1955مــن عــام 
أجرة احلراسة، وباإلضافة كـان يـدير حمـرك املطحنـة فيعطيـه صـاحبها أجـرة علـى إدارة حمـرك يأخذ مخس لريات سورية 

  وكان راتبه يبلغ من احلراسة وإدارة حمرك الطحن ما يقارب املئتان ل.س.  ،الطحن

كــان عبــد الوهــاب صــاحب النــول، كمــا ذكرنــا، حيصــل علــى املــواد األوليــة مــن الســوق أو مــن التجــار بأســعار 
أن يصــنعها يعيــدها للتــاجر. وكــان يصــنع مــن احلطــايط حــوايل مخــس حطــات بــاليوم الواحــد بســعر لــرية  باهظــة وبعــد
ســاعة عمــل  14-10يقــوم التــاجر بتصــريف اإلنتــاج حســب النوعيــة. وكانــت عبــد الوهــاب يعمــل بــني  ،وربــع للواحــدة

  يومياً. كان ال يوجد عطل خالل األسبوع.

صـناع وأربـاب العمـل ألنـه ال يوجـد حمبـة ومـودة بيـنهم. ويف احلـارة كانت تنشأ بعض اخلالفـات بـني العمـال وال
واحلي والقرية كانوا متنافرين فيمـا بيـنهم ال حيـب أحـدهم اآلخـر، كـل شـخص يعمـل حيـب األشـخاص اآلخـرين بـأن 

  ال يعملوا وإذا عملوا أخرجوهم من العمل.
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ل يف الريــــف بــــني العــــائالت  وكــــان العمــــال والفالحــــون يعيشــــون حيــــاة بســــيطة وضــــنكة. كانــــت توجــــد مشــــاك
فكــان ابنــاء املدينـــة  ،والعشــائر نتيجــة لقلــة العمــل يف ذلــك الوقـــت. والعالقــة بــني الريــف واملدينــة عالقـــة غــري جيــدة

فابن املدينة  ،أبناء القرية، فإذا أتى ابن القرية ببعض املواد األولية من القرية إىل املدينة يريد بيعها ]يسرقون[يشّلحون 
فيأكـل ابـن املدينـة نصـف مثـن هـذه املـواد  ،يف بيـع هـذه املـواد ]يسـاومه السـعر[ما ميكن يأيت إليه ويبازره  جنده بأسرع

  ويعطي البن القرية النصف الباقي. وكانوا يسمون أبناء املدينة يف ذلك الوقت بـ"اجلنابزة".

ني، والســادس يســكن حيــث لــه مــن األوالد ســبعة، مخســة متــزوج ،يعــيش عبــد الوهــاب حاليــاً يف كنــف أوالده
  معه، أما السابع فهو يف خدمة العلم. وهو مرتاح معهم.

  تجارة السمن البلدي في بادية الشام -9
  )110(.حممود كناوي :إعداد الدارس

وهــو ُمْســَتْخرَج مــن حليــب الغــنم فقــط. تتــوفر  ،الســمن البلــدي معــروف يف منطقــة باديــة الشــام بالســمن العــريب
وتعترب املورد األساسي للبـدوي مـريب األغنـام. أثنـاء فصـل الربيـع تكـون الباديـة  ،ل أساسيهذه املادة يف البادية بشك

يف إحدى احلـالتني، إمـا سـنة موسـم وإمـا سـنة قحـط. ويف سـنوات القحـط ترتفـع األسـعار بسـبب قلّـة العـرض وكثـرة 
كبـرية، واألســعار    وكانــت كميـة السـمن )111(كانـت معظــم السـنوات سـنوات موسـم   1980إىل  1970الطلـب. مـن عـام 

  كانت بشكل معقول بالنسبة لدخل املواطن.

كغ مسن صايف. وكل رأس غـنم (أي غنمـة) تعطـي يوميـاً مـن   1.5-1كيلوغرام حليب غنم تعطي من   20إن كل 
  هذا إذا كانت املراعي جيدة. أما أنواع السمن فهي كاآليت:، نصف إىل كيلوغرام مسن

إن الســمن يف هــذه املنــاطق أفضــل  :البلعــاس، جبــال مشــايل تــدمر)(جبــل أبــو رمجــني، جبــل  الســمن الجبلــي -
أنواع السمن، ألن هذه اجلبال حتتـوي علـى نباتـات وزهـور تعطـي للسـمن نكهـة جيـدة جـداً، وهـو مـن أغلـى 

  ل.س للكيلو يف منطقة تدمر. 170حوايل  1987أنواع السمن، وبلغ سعره تقريباً عام 
هـي املنطقـة مـا بـني تـدمر وديـر الـزور باجتـاه اجلنـوب قلـيًال، وفيهـا تقـع (مسـن احلمـاد): واحلمـاد سمن البادية  -

منطقة الشق واحملطة الثالثة، والسمن فيها من النوع اجليد أيضاً، ويأيت يف الدرجة الثانية بعـد السـمن اجلبلـي، 
  ل.س للكيلوغرام. 165حوايل  1987وبلغ سعره هذا العام 

حيـث يقـوم بفحصـه  ،ا السمن يتم التعرف عليه من قبل املشرتيوهذ سمن بقية المناطق المحيطة بتدمر: -
  بطريقة التذوق والشم، فإذا كان غري مغشوش، يساوي سعره سعر مسن احلماد تقريباً أو أقل قليًال.

                                                                                                                                                                
  مة.وهو جامع هذه املعلومات القيّ ) 110(
  سنوات خري عميم وانتاج وافر. )111(
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 ويتم استخراج مادة السمن من احلليب بإحدى الطريقتني:

(املصــل) أو  القســم األولإىل قســمني: طريقــة الفــرز بواســطة آلــة يدويــة تــدعى الفــرّازة، وهــي تفــرز احلليــب    -أ 
  (الدسم) أو الزبدة ويتم استخراج السمن من الزبدة بسهولة. والقسم الثاين، القريشة

طريقة اُجلف (الظرف)، والظرف هو جلد املاعز الـذي يكـون علـى شـكل كـيس النـايلون ذي فـم صـغري،    -ب 
ن املصــل، وهــذه الطريقــة تكــون ويــتم وضــع احلليــب وحتريــك هــذا الوعــاء ملــدة طويلــة فينفصــل الدســم عــ

ــا طريقــة حتتــاج إىل عمــل شــاق وجهــد  ،أفضــل ملــادة الســمن ــذه الطريقــة، إال أ ويكــون الســمن أغلــى 
  أكرب. وبعد انشار الفرّازة تراجعت طرقة اجلف، وأصبحت نادرة.

  طريقة البيع والشراء:

املــادة، يقــوم بوضــعها عنــد أحــد التجــار  عنــدما جيلــب البــدوي مــادة الســمن إىل املدينــة (تــدمر غالبــاً) لبيــع هــذه
وأصــحاب احملــالت، ويكــون هــذه التــاجر علــى معرفــة قدميــة مــع البــدوي، أي يكــون بينهمــا عالقــات مشــرتكة وديــون 
ومـــا شـــابه ذلـــك. يقـــوم التـــاجر بوضـــع الســـمن علـــى بـــاب احملـــل بشـــكل علـــين، فيجتمـــع حولـــه املشـــرتون وهـــم جتـــار 

مادة السمن. فيقوم التجار املشرتون باملزاودة على هـذه املـادة. فيقـول أحـدهم  متفرغون هلذا العمل، أي لبيع وشراء
ل.س"، ويقـول آخـر "أنـا أشـرتيه مببلـغ أكثـر" وهكـذا  160"من هذا السمن الكيلـوغرام الواحـد ال يسـاوي أكثـر مـن 

ل استشـار البــدوي حـىت تنتهـي املـزاودة الـيت تكــون علنيـة وأمـام البـدوي وأمــام صـاحب احملـل، فـإذا وافــق صـاحب احملـ
  حول السعر ويتم الوفاق وتباع الكمية. 

كـغ حـوايل   20%، أي علـى كـل تنكـة سـعتها  2–1يأخذ صاحب احملل عمولة (كمسيون) من البـدوي حـوايل 
وأحيانــاً ال يأخــذ منــه شــيئاً بســبب املصــاحل املشــرتكة الــيت تربطهمــا بــبعض. عنــدما يأخــذ املشــرتي الســمن  ،ل.س 25

لعنـرب) عنـربة السـمن، وهـذه العمليـة هـي اختصـار تصـفية السـمن مـن الشـوائب (الـدبس) الـذي يعلـق يقوم بعمليـة (ا
مئويـــة فترتســـب  60–50وذلـــك بتســـخينه إىل درجـــة  ،بالســـمن بســـبب الظـــروف (اجلـــف) وتصـــفيته مـــن بقايـــا اللـــنب

ألن  ،يدخلــه هــواء الشــوائب ويطفــو اللــنب فــوق الســمن. مث يقــوم بتعبئتــه بالصــفائح (التنــك) بشــكل كامــل حبيــث ال
ذلــك سيفســده. وإذا كانــت التنكــة مملــوءة بشــكل جيــد ال يــدخلها اهلــواء إطالقــاً ميكــن أن يبقــى الســمن فيهــا حبالــة 

أي حــوايل الســنتني. ويبيعــه التــاجر إىل بــائعني مفــرق أو مســتهلكني. أمــا األســعار تكــون ، شــهر 30–20جيــدة مــن 
ل.س للكيلوغرام من  170قليلة جداً، لذلك بلغ السعر حوايل  حسب العرض والطلب، ففي مثل هذا العام الكمية

ل.س للكيلــو غــرام مــن الســمن، باعتبــار كانــت ســنة  60) فبلــغ الســعر حــوايل 1986الســمن. أمــا يف العــام املاضــي (
  جيدة للمراعي.
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كثـر، عملية كشف مسن الظـرف عـن مسـن الفـرازة: "مسـن اجلـف" يكـون أنعـم مـن مسـن الفـرّازة، أي يشـبه املـاء أ
ـا  ،وأحياناً ال يستطيع التاجر متييزه ويشرتيه على الثقة بني البائع والتاجر. هذه األيام مل يعد يهتم لتلـك الطريقـة أل

 أصبحت نادرة جداً. فنادراً ما جند مسن مت استخراجه بالظرف، أي اجلف.

يضـيف إليـه مـادة عملية غش السمن: ُضبطت عدة مرات كميات من السـمن مغشوشـة مـن قبـل البـدوي، إذ 
دهن الغنم أو يضيف إليه مسن بقري أو مسن يصعب علـى التـاجر أحيانـاً متييـزه، إال بالتحليـل وكشـف كميـة الدسـم 
ـذه العمليـة يعتمــدون علـى حاسـْيت الشـم والـذوق، فعنـدما يشـم الســمن  يف السـمن. وهنـاك بعـض التجـار اخلبـريين 

 كامل أي مسن عريب غري مغشوش أو مغشوش.  ويتذوق طعمه، يستطيع معرفة السمن إن كان غنمي

  الفرواتي وطريقة عمله في حماة - 10
  .23/1/1988خالد مصطفى حيمور من احتاد عمال محاة. وتاريخ اللقاء يف  جري اللقاء الدارس:مُ 

. والسـكن احلـايل يف دمشـق سـويقة. 1931حوارنـة ، احلريف عبد الرمحن مصطفى حيمور من مواليد محاة المتحدث:
  حمل بيع الفراء باملفرق. ،سوق الفرواتية ،سنانية، كان العمل يف دمشقوم

م ثانويــة يعملــون إمــا يف بيــع األجبــان واأللبــان أو مــع  لديــه ســبعة أوالد، األكــرب طبيــب بشــري، والبقيــة مــؤهال
وأول  1971عـــام  250عنـــد تأسيســـها مبوجـــب املرســـوم  1971والـــدهم يف الفـــراء. انتســـب إىل نقابـــة الفرواتيـــة يف عـــام 

  .1971نيسان عام  7اجتماع كان يف املركز الثقايف العريب يف محاة يف 

  كتب الدارس:

ويأخذ األجري يف كل يوم  ،أجراء 10، أي كان ميلك قافلة، ولديه جد احلريف عبد الرمحن ملك حوايل مئة مجل
أنفســـهم مـــن املشـــلحني  وهـــم حيمـــون )112(ســـفر جميـــدة واحـــدة ونصـــف، وكـــان اجلـــد هـــو قائـــد القافلـــة معـــه روســـية،

. كـــان يوجـــد لـــه شـــريك ال يـــذكر امســـه إمنـــا يعـــرف الكنيـــة وهـــي "بركـــات"، أو يعـــرف باألفنـــدي بركـــات. ]اللصـــوص[
فحـل مـن اجلمـال وأخـذ بضـاعة معـه ليبيعهـا وأخـذ  40ويتذكر كما روى والـده أن جـده ذهـب إىل احلـج وأخـذ معـه 
ء. ويقـــول أن اجلمـــل كـــان يـــوفر يف كـــل ســـفرة لـــرية ذهـــب معـــه حجـــاج باألجـــار، باإلضـــافة إىل بعـــض أهـــايل األجـــرا

ــاً وأيابــاً حــوايل  يومــاً، وبعــض األحيــان يأخــذ األجــرة  35واحــدة، وكــان يــدوم الســفر إىل فلســطني علــى اجلمــل ذهاب
  مقابل البضاعة حنطة أو شعري أو متر.

  قُِتل اجلد وهو مسافر من قبل املشلحني، وُسرَِقت اجلمال والبضاعة.

                                                                                                                                                                
حيمل بندقية روسية الصنع. وكان يُطلق على البندقية اسم "البارودة"، وهي أنواع حسب بلد الصنع وأمهها: الفرنسية، واإلنكليزية،  )112(

  حىت ِجتي إيامو لموزر خرطوش َوجّْه ل واألملانية وهي مشهورة وتُعرف بـ"املوزر". وأذكر من األغنيات أثناء العراضات املقطع اآليت:
  .أي حّضر لبندقية املوزر الرصاص استعدادا ليوم املعركة
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. عمــل يف بدايــة حياتــه أجــرياً لغــزل الشــعر وعمــره ال يتجــاوز الســبع 1890خالــد حيمــور تولــد  األب مصــطفى
سنوات، أو كان يذهب بعض األحيان مع والده عندما كانت سفراته قصرية. كـان يعمـل عنـد املعلـم احلـاج يوسـف 

ســاعة. أخــذه  12يل وكــان العمــل حــوا ،أبــو روفــة. وكــان الشــغل يــدوي بطــيء. وكانــت أجرتــه يف اليــوم نصــف جميــدة
العثمانيون للخدمة يف اجلـيش العثمـاين حـىت انكسـار اجلـيش يف احلـرب العامليـة وجـالء العثمـانيني عـن سـوريا، ورجـع 

وليس لديه مكان للعمـل. فبـدأ العمـل يف البيـت بشـراء اجللـود وتصـنيعها وبيعهـا  )113(إىل محاة وهو متزوج من أرمنية،
موافقــة شــيخ الكــار ويــدعى شــيخ عــرايب دهــيمش. وشــيخ الكــار كــان يعمــل  حــىت اشــرتى حمــًال وأصــبح معلمــاً بعــد

والصيديل عبد احلميد قمباز). وعبـد احلميـد قمبـاز كـان ميلـك أراضـي  ،لصاحل الكتلة الوطنية (د. توفيق الشيشكلي
ان يريــد وعقــارات وهــو مــن وجهــاء البلــد. وكــانوا يناضــلون ضــد الفرنســيني ويســاعدون الفقــراء واحملتــاجني. وعنــدما كــ

الصــانع أن يصــبح معلمــاً كــان شــيخ الكــار يــدُع عبــد احلميــد قمبــاز أو توفيــق الشيشــكلي لــريوا عمــل الصــانع الــذي 
   )114(وبعدها يقررون بأنه أصبح معلماً. ،يقدم هديّة فروة أو مدِّة للصالة

ل.س  300يـاً ق.س، فيمـا سـعر اجللـد حال 500كـان سـعر اجللـد حـوايل   -أي يف الثالثينـات-ويف ذلك احلني  
 400وعمله هو غسيل ومتلـيح وبشـر اجللـد. أمـا الصـانع فقـد كانـت أجرتـه  ،ق.س 200وكانت أجرة األجري  ،اجلاهز
  ق.س. 150وعمله كان تفصيل الفروة. أما لقط وخياطة الفروة كانت شغلة املرأة يف البيت وأجرة الفروة  ،ق.س

آن وحفظـــه وكتابتـــه وتســـمى بــــ"الُكتاب"، وصـــاحبها كـــان األب يبعـــث أوالده إىل مدرســـة خاصـــة لتعلـــيم القـــر 
وكـان يأخـذ قسـط شـهري مقـداره  ،يدعى الشيخ بدر الدين تقوى، وكان التعليم حىت الصف السادس (السـرتفيكا)

وبعـدها إذا  ،ويصـرب علـيهم شـهرين أو أكثـر ،ويذكر أن بعض النـاس ال يقـدرون دفـع القسـط .قرش سوري وفرنكني
  ذكر أن بعض األحيان يبيعون صوف الفراش أو يفتقون الطراحة ويباع الصوف.أتاهم مال يدفعونه. وي

ولكـــن ليســـت هلـــم، إمنـــا لطبقـــة األغنيـــاء واملقتـــدرين. كمـــا يوجـــد مدرســـة  ،ويقـــول: كـــان يوجـــد مـــدارس عامـــة 
  الراهبات اخلاصة باملسيحيني من الطالب الذين يدرسون على حساب الكنيسة.

فراء من قبل البدو وجبل العرب واألغنياء. ويذكر يف األربعينات باع والده ضمن سوريا كان يوجد استهالك لل
ــا مصــلحة  ،فــروة 120ولديــه  ،ل.س 6000وأن ســعرها احلــايل هــي  ،ل.س 400فــروة بـــ  وكــان البيــع مــومسي. ويقــول أ

  وبعدها بدأ بنقل البضاعة إىل السعودية وباقي الدول اخلليجية. ،1970يُرثى هلا حىت عام 

                                                                                                                                                                
تزوج أرمنيـة قُتـل أهلهـا  1915اشرتك األب مصطفى يف احلرب العاملية األوىل يف جبهة البلقان. وواضح أنه يف أعقاب مذابح األرمن عام  )113(

ادثة فريدة، فاآلالف يف وادي الفرات تزوجـوا مـن هـؤالء األرمنيـات اليتـامى. وأثنـاء وبقيت معه وجاءت إىل محاة زوجة له. ومل تكن هذه احل
  .1915جواليت امليدانية كان سكان مشال سورية يؤرخون بـ"سنة األرمن" أي سنة املذابح األرمنية عام 

ع اإلشــارة إىل أن مــا ذكــره صــحيحاً. بالتأكيــد اخــتلط األمــر علــى املتحــدث. فقــد أدخــل خطــًأ يف حديثــه امســْي قنبــاز والشيشــكلي. مــ )114(
ا وإخالصه هلا   .وانتقال الصانع إىل معلم كان له مراسيمه فيما ُعرف حبفلة "الشْد" أي شد الصانع إىل احلرفة وارتباطه 
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  د األولية من أجل تصنيع الجلد:الموا
ـــه ملـــح  ،بعـــد ذبـــح اخلـــروف ســـاعة وهـــو مضـــموم علـــى بعضـــه، مث يفـــرد  24ويكـــون اجللـــد طـــازج، يوضـــع علي

ســاعة، مث يغســل باملــاء والتايــد، مث ينشــف مــن املــاء، ويوضــع  20ســاعة، ومــن مث ينقــع يف اخلــل حــوايل  24بالشــمس 
ســـاعة، مث يـَُنّشــف بالشـــمس ويقلــب علــى الصـــوفة والوجــه ليبقـــى  12أي بعــد  ،عليــه ملــح وشـــّبة، حــىت اليـــوم التــايل

يومــاً يبشــر مــن قبــل البّشــار ليبشــر الــدهون والعــروق  15ســاعة، ومــن مث يؤخــذ إىل البشــر اليــدوي، وبعــد  48حــوايل 
املوجودة باجللد، مث يؤخذ اجللـد إىل الصـانع الـذي يفصـل اجللـد، مث يبعـث إىل اخلياطـة وخيـيط. كـان ذلـك يسـتهلك 

يـوم ألنـه توجـد آلـة بشـر  15بدءاً من الغسيل إىل التصنيع النهائي. أمـا اليـوم يأخـذ ، من الوقت حوايل شهرين تقريباً 
  وغسالة لغسيل اجللد وماكينة خياطة.

: أرجــو أن أكــون قــد قمــت باملهمــة علــى أحســن وجــه.واهللا املوفــق ولكــم ولنــا وجلميــع أمتنــا مالحظــة الــدارس
  العربية.

  عامل فواخيري بدمشقمقابلة مع  - 11

  ملياء أنوا / دمشق. ُمجرية اللقاء الدارسة:

فــواخري. -شــورى، مهــاجرين، . مكــان اإلقامــة احلاليــة: شــام1898ابــراهيم الشــرجبي. مــن مواليــد دمشــق  المتحــدث:
  ومهنته فواخريي. 15/3/1988 مكان أخذ احلديث: منزله ومكان عمله (سابقاً) بتاريخ

  )115( :عن المتحدث كتبت الدارسة نقال حرفياً 

كــان أيب يشــتغل "مئــاء" و"شــربات" و"شــأف" (شــقف) وورث هالشــغلة مــن أبــوه. وأنــا ملــا كنــت صــغري كنــت 
الشـــغل عامليـــدان واآلعـــة ( أنقـــل لـــه )وكنـــت وديلـــه  ،وأول مـــا طلعـــت أعـــدت (قعـــدت) عنـــد أيب ،أشـــتغل مـــع أيب

أيب ورثهـا  ( كانـت تلـك األيـام حلـوة )أليام أسأ اهللا هديك ا، والساحة وباب مصلى، وكنت أمحل الشغل عاحلمار
احلالـة، أيل كمـر  :من جدي وهو يغين "وأدك (قدك) املياس يا عمري، أنت أحلـى النـاس يف نظـري، وال تشـوفوين 

  وأدك (قدك) املياس يا عمري". ،وأيب ورثها من جدي ،أيل شاله ]حزام[

ونشتغل سوا مع أيب، بس أنـا كنـت  ،وايت حنب بعضكل أخوايت تعلموا الفواخري وصاروا معلمني. كنا أنا وأخ
ألين أنا كنت الكبري، وكانت احلالة منيحة، أحسن من هلق، ألنو كنا عايشني سـوا ] أنقل مواد العمل[ودي الشغل 

  ببيت واحد، ناكل سوا وننام سوا، مو مثل هلق كل واحد قاعد ببيت حلاله.

                                                                                                                                                                
ريي الطــاعن يف تركنــا الــنص كمــا هــو وكمــا نقلتــه الدارســة باللهجــة العاميــة احملليــة للفــواخريي. ومــن الــنص ميكــن فهــم مســتوى هــذا الفــواخ) 115(

  .السن، وهو ينتظر رمحة ربه
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 ،نشــتغلهم علــى الــدوالب،  ومطــامري وشــأف (شــقف) مــا تعلمــت غــري هالشــغلة. كنــت أشــتغل مئــاء وشــربات
ونشـوي الشـغل ببيـت  ،عالشـغل )116(وبعـدين جنيـب املتعيشـة  ،وكنت صّول وأنبش و زء (زق) الشغل مـن جـوا لــ بـرة

ونـزء (نـزق) الشـغل  ،ونوئـد (نوقـد) التنـور باملعّديـة،  ونـزء (نـزق) الوئيـد (الوقيـد) ،التنور و نوئده (نوقده) مـن الظهـر
"أسـأ اهللا هـديك األيـام". كنـت  ،وحنطه ببيت التنور نص النهار، ونشـوي الشـغل، بعـدين نبيعـه للمتعيشـة ،يةعاملعدّ 

جيـب وئيـد (وقيـد) وحطـب وأشـكال وألـوان والطـراب (الـرتاب). كنـت ) 117(جيب الشغل من مطرح امسـه "العمـارة".
 ، يبولنــا احلمــل ويأخـذوا حــأه (حقــه)جيـب محــل الطـراب (الــرتاب) مــن املـزة، احلمــل كــان بـنص لــرية ذهــب. كـانوا جي

  ) 119(كان كار الزنكيل.  118هالكار ،"اهللا يرحم جدي"

كــان جيــي واحــد يشــتغل شــراكة مــع الشــغل مــن عنــدنا يشــتغل معنــا، يعــرك ويــدوس وينــبس ويطــالع الشــغل مــن 
  بيت التنور.

وبعـد  ،للظهر باح )( من الص " اهللا يرحم أمي".. وبكى.. كانت جتيب يل زوادة عالشغل. نشتغل من عبكرة
 الظهر نرد نبيع الشغل "اسأ هللا هديك األيام". أنا كنت ّمحل احلمل وبيعه وجيب مصاري جميديات. 

احلالة أواعي الفرمنشالة، أيل ّكّمْر وايل شاله.    وهو يغين: ال تشوفوين 

لطـراب (الـرتاب) مثـل مـا قلـت كنـا جنيـب ا  ( لطفـاء ) كـانوا كتـري أوادم.   لة،ما كنت أختانـأ (أختـانق) أنـا والشـغيّ 
ًْصوَّل. ،لك

  وحنطه بامل

صول: عبارة عن حفرتني، كـل واحـد منهمـا 
ُ
م. واحـدة أعلـى مـن األخـرى، والعليـا فيهـا بالوعـة كبـرية   2م بــ 2امل

كــي ينــزل مــاء الطــني مــن األوىل حــىت الثانيــة. "ونصــول يف الطــراب وحنطــه بعــدين علــى جنــب حــىت ينشــف شــوي، 
  ركة ونفركها عاملعركة".وبعدين نساوي الع

  العركة: العجينة الطينية.

املعركة: عبارة عن حجر كبري مالس يوجـد أمـام دوالب العمـل وتعجـن قطعـة الطـني لتصـبح جـاهزة للعمـل مـن 
مث تعطـــى للـــذي جيلـــس علـــى الـــدوالب كـــي يصـــنع منهـــا عـــدة أشـــكال. "وبعـــدين نقســـمها شـــأف (شـــقف) صـــغار 

  حئ (حق). ]إما[يا ، شأفة (شقفة) ]إما[ يا ،ورةمطم ]إما[ونشتغلها عالسنديان، يا 

  السنديان: دوالب العمل.
                                                                                                                                                                

  الباحثون عن عمل .) 116(
 العمارة حي ُبين خارج سور دمشق مالصقا له من الشمال . )117(

 (118) الكار املهنة وماخوذة عن الرتكية 

 الغين )119(
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 ،بعــدين منكــون عمرنــا الوئــدة (الوقــدة) ببيــت التنــور حلــىت حيمــى )120("وبعــدين مــن إميهــا علــى جنــب لتنشــف،
  وبعدين منفوت الشغل لينشوى ويصري جاهز. يغين "أدك (قدك) املياس يا عمري".

ا نألــه (نقــول لــه) الطــم باشــا، كنــت خــيب الــدخان مــن أيب حتــت العركــة، كــانوا (أخــذ ســحبة مــن ســيجارة) " كنــ
  باألول أوادم وغفل".

"واهللا اجلريان كانوا أوادم وكانوا يساعدوين، مثل أبو داوود وأبو حممد، ونسهر تعليلة بالرببأة، العدسـة هيـه مثـل 
  لفخار؟ (الفكرة غري مفهومة).حكاية موأة ونسهر فيها وحنكي مثل هأل (هلق) إنتو ما بتحكوا عن ا

الرببأة: عبارة عن فسحة أمام باب الفاخورة اخلارجي حيث كان يوضـع فيهـا الشـغل حـىت ينشـف قبـل إدخالـه 
إىل التنــور. "والشــغل والبيــع والشــرة (الشــراء)، اســأ هللا هــديك األيــام، كنــا نــروح نبيــع الشــغل بالغوطــة كنــا خنــالطهم 

  نا لعندهن. وناخد من عندهن أكل وشرب ويعزمو 

يكومـوا يل  ،نصـرفها فراطـة )121(كنت أعطي للشغيلة وأت (وقت) العيد مصاري خرجية لريتني، كانـت اللـرية حتكـي،
كنــت آخـد وأيــة (أوقيـة) اللحمــة بأرشـني (بقرشــني) مـن الزســر األبـيض (اجلســر األبــيض)  )122(فراطـة هــاألد (هالقـد).

  "اسأ اهللا هديك األيام".

ل حكايــة الفطــاير بأشــطة (بقشــطة)، اســأ اهللا هــديك األيــام. أيب اهللا يرمحــه كــان ونســاوي حلــو علــى إيــدنا مثــ
  )123(حيب "السمبوسك".

كنــا نــأرا (نقــرأ) جريــدة مثــل يللــي هــأل (هلــق) بيأروهــا (بيقروهــا) وكــانوا ياخــدوها األكــابر، أيب اهللا يرمحــه كــان 
وهــادا  ،هــادا يــروح عالبلــد، ( رجــال )مي زمل يأعــد (يقعــد) يــأرا (يقــرأ) اجلريــدة، هــديك األيــام اجلريــدة مكتوبــة أســا

  عالضيعة، وأسأ اهللا هديك األيام. 

كنــا نــروح علــى األهــوة (القهــوة) بالزســر (اجلســر) األبــيض ونشــوف العــامل، تأعــد (تقعــد) العــامل فيهــا حكــوايت 
  وسندوء (صندوق) السمع. أيه اهللا يرمحهن". )124( ،وكركوز وعواظ

وت عـايل وحـاد: "مـا كـان يف أحـزاب، كـل واحـد آعـد (قاعـد) حبالـه، منشـي احلـيط وملا سـألته عـن األحـزاب قـال بصـ
  .حننا مالنا أحزاب، كانوا األحزاب حباهلا، واهللا ما بعرف احلزب بدي أسأل عليه )125( للحيط ونأول (نقول) يا ريب السرت.

                                                                                                                                                                
 .نضعها جانبا حىت جتف) 120(
يار سعر العملة املتتايل كان للرية قيمة شرائية كبرية )121(  .قبل ا
ذه الكمية. تستخدم مع االشارة باليدين لإلحياء بالكمية اليت يتحدث عنها. ) 122( ذا احلجم أو   .( من وضع ح ح ) "هالقد": 
 .ر مبناسبة أحد األعياد املسيحية. وهي أكلة حتضّ اجلوز والسكر وتقلى بالزيت احلارالسمبوسك أكلة من املعجنات حمشّوة ب ) 123(
 .ا شعبية أثناء عرضها يف املقاهيلعب كدمى شخصيتا كركوز وعيوا أدوارا كان هلبقصد خيال الظل جيث ت ) 124(
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  ".من األول كنت أشتغل أنا وأخي، ما رحنا ملطرح، وخدمت العسكرية بالبلد بالصاحلية

  " شو هاي النقابة؟ " وضحك مث بكى. 

هذا العامل الفقري يعيش اآلن أيامـه األخـرية يف بيـت ابنـه املتـويف وحتـت رعايـة زوجـة ابنـه وبناتـه  تعليق الدارسة:
  اللوايت يأتني يومياً خلدمته وبالكاد يتعرف عليهن وعلى أوالدهن.

  لكلمة اآلتية:الدارس النشيط سليمان مخول يستهّل نشاطه البحثي با - 12
ا. وقالوا أيضاً: تعب مـن رسـم الطريـق وتعـب أكثـر مـن ، قالوا: النفوس األبية تبقى حية فينا وإن مات أصحا

وتعب أكثر وأكثر من رمسه وصنعه وناضل من أجل احملافظة عليه. فماذا نقول حنن ملـن رمسـوا ، تلمسه وصنعه بيديه
م، وناضـلوا بشراسـة وقـدموا الكثـري مـن الضـحايا مـن أجـل الطريق وتلمسـوه بأيـديهم وصـنعوه بعـرقهم وصـربه م وقـو

احملافظة عليه؟ ماذا نقول هلم وما زالوا أو ما زال قسم منهم بيننا يبتسم لنا حبب وحنـان وحنـن نقطـف مثـار مـا زرعـه 
العمـــال األجـــداد؟ مـــاذا نقـــول ألجـــدادنا وقـــد عرفنـــا مقـــدار مـــا تعبـــوا مـــن أجـــل راحتنـــا؟ مل أكـــن أدري أن ألجـــدادنا 

ســـواء أكـــان التـــاريخ القـــومي أو التـــاريخ الـــوطين بكـــل أبعـــاده السياســـية  ،صـــفحات مشـــرقة يف كتـــاب التـــاريخ العـــريب
  واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.

صــحيح أن العــودة إىل الــبعض مــن األجــداد هــو الرجــوع إىل الينــابيع. وهــو أحــد  الركــائز األساســية التارخييــة. 
العــام لنقابــات العمــال وبتكليــف مــن أســتاذي الكــرمي الــدكتور عبــداهللا حنــا، قمــت بــالرجوع إىل  فبتوجيــه مــن االحتــاد

وألتقـي  ،ألتصل ببعض العمال احلرفيني أو النقابيني القدامى يف حمافظـة محـص ،البعض من صانعي التاريخ كما قال
أو احلركـــة النقابيـــة يف القطـــر العـــريب  ،وأدّون مـــا أمســـع مـــنهم مـــن تـــاريخ احلرفـــة أو احلركـــة العماليـــة بشـــكل عـــام ،ـــم

  السوري اليت عاشوها أو عاشوا جزءاً منها.

يف البدايــة وجــدت العمــل صــعباً، ومل أعــرف مــن أيــن وكيــف أبــدأ، كونــه عمــًال ميــدانياً ألول مــرة أقــوم بــه مــن 
جهــــة، نوعــــه. وجــــدت نفســــي مــــرتدداً، أقــــرب إىل االعتــــذار، لكــــن! كــــون هــــذا العمــــل مهمــــة واجبــــة التنفيــــذ مــــن 

واإلحساس برغبة كبرية يف أن أدق أبواب بعض من صانعي التاريخ وأجلس معهـم وأسـتمتع باحـاديثهم الشـّيقة عـن 
  أجماد أجدادي من جهة أخرى.

ــا ثقــة بنــا ثقــة ، ولكــن الشــيء الــذي دفعــين أكثــر للقيــام بالعمــل دون تــردد هــو نــوع املهمــة. فاملهمــة حبــد ذا
ــا إىل حــد جيــب أن أكــون أهــالً   هلــا. وهكــذا قمــت بســرعة وذهبــت الحتــاد العمــال يف مدينــة محــص ألبــدأ شــعرت 

 مبهميت وأحصل على دليل عمل. 

                                                                                                                                                                
"منشي احليط احليط ونقول يا رب السرتة": أي ليس لنـا أي عالقـات مشـبوهة أو تصـرفات قـد تكـون ممنوعـة مـن قبـل اجلهـات املسـؤولة.  )125(

 .من وضع ح ح ) ( وتستخدم يف سياق تربأة النفس من أمر قد تكون عواقبه غري حممودة.
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وأعجب بالعمـل كثـرياً بعـد أن شـرحت لـه مـا أنـا  ،ورحب يب أشد الرتحيب ،وفعًال قابلت الرفيق رئيس االحتاد
 ،ق املـــذكور قـــدم يل كـــل عـــون ومســـاعدةوالرفيـــ ،مث أرشـــدين إىل أمـــني الشـــؤون التنظيميـــة، وفعـــًال قابلتـــه ،مكلّـــف بـــه

واعطـــاين أمســـاء كثـــرية مـــن احلـــرفيني والنقـــابيني القـــدامى الـــذين ســـامهوا يف النضـــالني الـــوطين واملطلـــيب ضـــد االســـتعمار 
كمــا أرشــدين علــى عنــاوين الــبعض   ،واحلكومــات الوطنيــة الرجعيــة وأصــحاب رؤوس األمــوال والشــركات االحتكاريــة

بـل صـّور يل حـالوة هـذا  ،مني الثقافة واإلعالم الذي أُعجب بالفكرة وشجعين على العمـلمنهم. مث قابلت الرفيق أ
ـــة باإلضـــافة إىل  ،العمـــل امليـــداين ـــه حيتـــاج إىل جـــرأة المتناهي ـــاه: "أمجـــل مـــا يف عملـــك صـــعوبته، إن وقـــال يل مبـــا معن

وميكنـه حتليـل ذلـك  ،ي األمـوراألسلوب يف احملادثة". وقال يل: "إن املهم أن يكون من تقابله يعي كيـف كانـت جتـر 
وتعرف أنت أن متيز الصدق واملبالغة فيما يقـول"، وقـال: "إنْـَت وشـطارتك"! قلـت لـه: "بـل ، ويكون صرحياً  ،الواقع

  أنا وحظي". وغادرت االحتاد ولدّي تصور واضح عن دقائق العمل الذي أقوم به. 

ـا ي موضوعي هـذا الـذي دام فـرتة ال بـأس  وأنـا أحبـث عـن احلـرفيني والنقـابيني وألتقـي معهـم.  ال أعلم مباذا أ
ومتنيــت  ،لكــن مجالــه أنســاين تعبــه. احلقيقــة وبــدون جماملــة أحببــت هــذا العمــل كثــرياً  ،صــحيح أنــه كــان عمــًال جمهــداً 

بشدة أن يكون معطى يل أو أن أكون مكلفاً به منذ بداية الدورة ألعطيته حقه. وجلبت من املعلومات مبا يكفـي. 
اية كالمي ال بد من اإلشارة إىل أن:الوثائ ذا البحث لعلها تؤدي الغرض. يف    ق مرفقة 

  املوضوع أو هذا البحث اعتمدت فيه على الوقائع وليس على التعابري، ورمبا وردت بعض التعابري اللفظيـة أو
  ية.النحوية خطأ فأنا أعتذر، ألن غاييت إبراز احلقائق وليس إبراز الرباعة األدبية واللغو 

  مل أشـــأ حتليـــل مـــا قالـــه احملـــدثون وبيـــان صـــحة أقـــواهلم، وذلـــك يعـــود إىل عـــدم معـــرفيت بتـــاريخ احلركـــة العماليـــة
ودقائقهــا إال مــن خــالل مــا قرأنــاه يف الكتــب، وهــذا غــري كــاف لتحليــل وبيــان صــدق مــا يقولــون، هــذا مــن 

  .متواضعة وأترك هذا ألستاذي الكرمي حية، ومن ناحية أخرى جتربيت بالتحليل متواضعة ألن معلومايت كما قلتنا

 ،أهــم مــا يف األمــر: أرجــو تكليفــي بــأي عمــل ترونــه مناســباً يف هــذا اجملــال، وأرجــو أن أكــون علــى صــلة معكــم
وبكلمـة خمتصـرة (أحـب هـذا العمـل). وذلـك يف حـال وجـدمت فائـدة مـن خـالل  ،ألين أحب البحث وأحب الكتابة

  حبثي أو وجدمت أين أهل هلذا التكليف.

  .30186 أو 35942الشركة السورية للطرق. هاتف: ، عنواين: محص

  مرة أخرى أشكر أستاذي الكرمي على الثقة اليت منحين إياها واهتم وأشرف على عملي.

10/7/1987محص يف   
 سليمان خمول

* * *  
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  بيني:أجرى الدارس سليمان خمول أربع لقاءات (دراسات)، ننقلها متتالية مبتدئني بنموذجني من النقا

 :وحاليــاً تــرك العمــل النقــايب، وهــو شــفيق  ،قائــد نقــايب تــأثر باألفكــار اليمينيــة يف األربعينــات النمــوذج األول
 الشيخ فتوح.

 :ويعمـل بتـاريخ لقـاء خمـول بـه موظفـاً عاديـاً يف احتـاد نقابـات  ،نقايب متأثر باألفكار التقدمية النموذج الثاني
 محص، وهو مجيل الشيخ عثمان.

إلى موظف في شركة  من نّساج إلى قائد نقابي "يميني" يمسك العصا من منتصفها :الشيخ فتوح شفيق - 13
َعمْ   نفط العراق، فمتقاعد ُمنـْ

  سليمان خمول. ُمجري اللقاء الدارس:

  كتب الدارس: 

ذهبت إليه بعـد أن حصـلت علـى عنوانـه مفصـًال مـن احتـاد عمـال محـص. وجدتـه هادئـاً متزنـاً. رّحـب يب أشـد 
ــاً بعــد أن تقاعــد يف بقاليتــه بالغوطــة) وأدخلــين منزلــه، خاصــة بعــد أن ترحيــ ب واســتقبلين وأغلــق دكانــه (يعمــل حالي

عــرف أين منــدوب احتــاد العمــال. وبّينــت لــه غرضــي وعلــى أين صــحفي، نقــوم أنــا ورفــاقي الصــحفيون بإعــادة تــاريخ 
ية كمـــا بينـــت لـــه. أحسســـته بأننـــا عـــدد مـــن احلركـــة العماليـــة مـــن جديـــد مـــن الينـــابيع األصـــلية، وهـــم الينـــابيع األصـــل

الصــحفيني تلقينـــا مهمــات كـــل واحــد منـــا يــذهب إىل حمافظـــة ويتقصــى أخبـــار احلركــة النقابيـــة، هكــذا دخلـــت معـــه 
  باملوضوع.

واعتــرب لقــائي معــه هــذا كأنــه حكــيم نعــود إليــه الستشــارته  ،وعــرف أن االحتــاد العــام يهــتم بأمثالــه ،اهــتم كثــرياً 
واعتـــربه عمـــًال جلـــيًال كبـــرياً  ،د أن مدحتـــه حـــىت أنـــه أعطـــى ملوضـــوعي أمهيتـــه القصـــوى يف نفســـهوبعـــ ،بـــبعض األمـــور

يســاهم بــه، وينــزل امســه يف كتــب التــاريخ. وانفرجــت أســاريره عنــدها واطمــأن إّيل خاصــة بعــد أن أعطيتــه وعــدا بــأال 
  أكتب إال ما ميليه علّي ويريد أن أكتبه.

ي ال ترغـب اإلجابـة عليـه أرجـو أن تقـول يل فـوراً: ال أحـب، وأنـا أغـّري كما أين قلت له: "يا عم، السؤال الـذ
وغرضـي يف ذلـك كتابـة مـا هـو صـحيح وموثّـق، ولـيس إدانتـك ال  ،فورا السـؤال. لكـن أرجـوك ال تلـف علـى السـؤال

ي يف مسح اهللا". نظر إّيل نظرة قريبة إىل اإلشفاق، وقال: "واهللا يا ابين سأحدثك بكـل صـدق ولـو كـان صـدقي يـؤد
ــاييت، ألين صــرت علــى حافــة قــربي. وملــاذا ُأضــللك أو أكــذب عليــك يــا ابــين، شــبعنا كــذب علــى حالنــا، وأنــا  إىل 
لدي وثائق طُلبت مين كثرياً، وطُلب مـين صـور عنهـا ورفضـت. أمـا أنـت أراك متحمسـاً كثـرياً وجـاداً يف موضـوعك، 

كــة النقابيــة، لــيس يف نقابتنــا أو حمافظتنــا فقــط، بــل علــى ســأقوم بتزويــدك بكافــة املعلومــات عــن النضــال العمــايل واحلر 
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مستوى القطر كلـه". قلـت لـه: "مـىت ومـن أيـن نبـدأ؟" أجـاب: "مـىت تريـد ومـن أيـن تريـد؟" قلـت لـه: "ممكـن اآلن؟" 
  قال: "تفضل واسأل ما تريد".

  وبدأ حديثه على النحو اآلتي: 

وهـذه املبـادرة  ،ات العمـال علـى هـذه اللفتـة الكرميـة منـهقال: "قبل البدء بـأي كـالم، أشـكر االحتـاد العـام لنقابـ
والــيت تعتــرب حبــق مــن إجنــازات االحتــاد العــام ونضــال حقيقــي. نعــم إنــه نضــال حقيقــي يف أن تعــودوا إىل الــوراء لنعــرف 

ونســتفيد مــن األخطــاء الســابقة. أرجــو أن تنقــل حتيــايت إىل  ،وكيــف نعمــل اآلن ،ومبــاذا أخطــأوا ،مــاذا عمــل أجــدادنا
  مجيع العاملني يف هذا املضمار وأنا بني يديك، اسأل ما تشاء".

  سؤال: من هو شفيق الشيخ فتوح؟ -

، والدي إبراهيم، كنا نسكن يف بيت متواضع يف حـي بـاب السـباع، أنـا 1920"أنا من مواليد مدينة محص عام 
  االبن األكرب لوالدي. 

وهـي واحـدة مـن  ،ب السباع، وكـان امسهـا املدرسـة اخلرييـةتعلمت املرحلة االبتدائية يف مدرسة االستقالل يف با
يــت املرحلــة االبتدائيــة يف عــام  . يف نفــس العــام تــويف والــدي 1933املــدارس القليلــة التابعــة للدولــة يف ذلــك الوقــت. أ

  وأصبحت أنا املسؤول األول عن العائلة. 

ــ ،وهــاجر إىل قريــة القصــري وعــاش هنــاك، عمــي احملــامي كــان مزارعــاً  وتــويف هنــاك، وامســه عبــد  ،ه أوالد هنــاكول
  وله ولد واحد يف املهجر.  ،الرمحن. عمي الثاين مصطفى، كان مزارعاً 

  أما عن أخويت مجيعهم أصغر مين سناً وهم على التوايل:

وبعــدها اشــتغل يف شــركة نفــط العــراق الــيت أصــبحت  ،عامــاً. كــان يعمــل مبهنــة حنّــاس 65عــزت: عمــره حــوايل  -
  ميم "الشركة السورية لنقل النفط اخلام"، وما زال على قيد احلياة، طبعا تقاعد من الشركة.امسها بعد التأ

 ،حممــد: عمــل يف البدايــة يف مهنــة النســيج اليــدوي عامــل نُســاج، مث وظفنــاه مــع أخيــه يف شــركة نفــط العــراق -
  سنة. 63وعمره  ،وحاليا متقاعد

  وال زال.  ،سنة. يعمل يف شركة سكر محص 56سيف الدين: عمره حوال  -

. متعلمة. ست بيت (ال تشتغل) . وسـكنت مـع العائلـة حـىت 1934مواليد  ،من زكية سويد 1950تزوجت عام 
شارع الشيخ سعد، وهـي عبـارة عـن دار ، حىت استلمت بييت هذا من اجلمعية. الدار كانت بباب السباع 1983عام 

ـا أنـا وأخـويت ووالـديت الـيت . يل أختـان تزوجتـا. أي كنـا نقطـن 1973توفيـت عـام  عربية مؤلفة من عـدة غـرف عشـنا 
يف هــذه الــدار حــوايل ثالثــني شخصــاً. وكنــا مبســوطني واحلالــة املاليــة يعــين ســاترها اهللا. يل تســعة أوالد، ثالثــة ذكــور 

  وست بنات، وهم:
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  حيمل شهادة الدراسة الثانوية، موظف يف مالية محص وعازب. 1953إبراهيم: مواليد  -
  صف تاسع موظف يف شركة توسيع املصفاة يف مهنة حلام كهرباء (شركة تشيكية).  1955اليد عبد العليم: مو  -
  صف تاسع غري موظف عازب. 1960عبد املنعم: مواليد  -
ـــا: مواليـــد  - موظـــف يف مديريـــة أوقـــاف محـــص حيمـــل الشـــهادة  -معلمـــة متزوجـــة مـــن نـــزار شـــاهريل 1951نادي

  اإلعدادية.
 من أمين السقا موظف يف جامعة البعث شهادته معهد متوسط.معلمة متزوجة  1959وفاء: مواليد  -

 معلمة عازبة. 1962سناء: مواليد  -

 معلم. -معلمة متزوجة من توفيق كروما معهد متوسط تدريسي 1963هدى: مواليد  -

  معلمة عازلة. 1965جنوى: مواليد  -

ــاً جيــدة واحلمــد ــ ،وعنــدي بقاليــة ،اهللا حــاليت املاديــة حالي ــا لتقضــية احلقيقــة هــي ليســت لل ربح أكثــر مــن كو
 الوقت، ويل راتب تقاعدي يكفيين ويزيد.

هــذه صــورة مفصــلة عــن كــل حيــايت منــذ والديت حــىت اآلن. مــن ناحيــة تعليمــي نســيت أن أقــول أنــه لــو ال وفــاة 
ابعـة الوالد لتابعت دراسيت بالرغم من ضيق احلال وكنت من املتفوقني. وأساتذيت تعلقواً يب كثرياً و شـجعوين علـى مت

 الدراسة".

 وجواباً على سؤايل عن املدارس املوجودة حبمص أجاب:

"كــان يوجــد يف مدينــة محــص عــدد ال بــأس بــه مــن املــدارس االبتدائيــة اخلاصــة والعامــة للدولــة. أمــا اإلعداديــة 
، الســباعاإلجنيليــة حاليــاً ببــاب /مدرســة االنكليــز، و والثانويــة أذكــر أنــه كــان ثــالث مــدارس. التجهيــز (بــاب املســدود)

 مدرسة الغسانية على ما أظن.و 

ـــذين ال تســـمح هلـــم الظـــروف للدراســـة كـــان هنـــاك شـــبه مـــدارس، وليســـت  أمـــا عـــن الثقافـــة ألوالد الفقـــراء وال
يعـــين كـــان واحـــد يســـجل طـــالب عنـــده يف البيـــت ويعلمهـــم القـــرآن الكـــرمي، كـــان امسهـــم الُكّتـــاب، وكـــانوا  ،مـــدارس

 يقتنعون بكل شيء أجور تدريب الطالب".

ولدى سؤايل عن املهنة اليت تعلمها وكيف صار نقابياً، أجاب: "أول عمل قمت به، كان يوجد معمـل نسـيج 
قرشــاً يف  22آيل يف محــص (ظهــر املغــارة) وصــاحبه عبــد الكــرمي احلســيين. ذهبــت إليــه وعملــت عنــده بــأجرة قــدرها 

أصــبحت أشــتغل علــى  -1936يف عــام أي بعــد ســنتني مــن دخــويل إىل املعمــل أي -اليــوم. وبعــد أن تعلمــت املهنــة 
مـرت يف اليـوم،  30–25ق.س، وكنت أشتغل تقريباً حبدود  3،5القطعة مبهنة عامل (نّساج)، وكنت آخذ على كل مرت 

ســاعة، أي كانــت أجــريت اليوميــة حــوايل لــرية ســورية واحــدة. وهــذه  16وعــدد ســاعات العمــل كــان يصــل أحيانــاً إىل 
قــروش  5 وأخــوايت ونــوفر قســم البــأس بــه يف الشــهر، مثــال: كــان رطــل الطحــني بـــ األجــرة كانــت تكفينــا أنــا ووالــديت
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ونظــراً للجــريي  ،تأســس يف احلــارة معمــل للنســيج ألبــو اخلــري املصــري 1938ق.س. يف عــام  30وكيلــو اللحمــة حبــدود 
مث ترقيـــت  ،ل.س بالشـــهر 20(أي اجلـــرية ) طلـــب مـــين أن أشـــتغل عنـــده. انتقلـــت إىل معملـــه بـــنفس املهنـــة وبراتـــب 

طبعـاً بعـد عـدة سـنوات. وبقيـت عنـده حـىت  ،ل.س 25وزاد راتيب حـىت  ،وأصبحت رئيس قسم امليكانيك يف املعمل
، وهــو نفــس عــام تفرغــي للعمــل النقــايب. طبعــاً يف هــذا العــام ٌســّرحت مــن العمــل كــوين أعمــل بالنقابــات، 1947عــام 

املعمـل   .1957أي حـىت عـام   ،ة وجودي بالعمـل النقـايبوأخذين االحتاد على عاتقه وأعطاين نفس راتب املعمل طيل
 ،النّســاج ،املســّدي ،عامــل. كــان فــيهم امللّقــي 30-20كــان عبــارة عــن مخــس ماكينــات يعمــل فيهــا علــى ورديتــني مــن 

ن امليكانيكي اخل... احلقيقـة كـان العمـل قاسـياً، وأقسـى منـه املعاملـة السـيئة الـيت كنـا نتلقاهـا مـ، عامل لفافة املواسري
وأجـور قليلـة. عنـد هـذا الواقـع  ،وشـروط عمـل قاسـية ،وكان حقناً مهضوماً، وساعات عمل طويلة ،صاحب املعمل

فكرنا بتأسيس نقابة من أجل الدفاع عن مصاحلنا. الفكرة مل ترد من ذاتنا، بل وردتنا من زمالء لنا أكرب منا بالسن 
وبــدر ، ومطيــع احلبــال ،ومطيــع مشــس الــدين، محــص واملصــلحة، أمثــال مجيــل كــاخي الــذي أصــله تركمــاين وقطــن يف

ـم الفكــرة مــن  الـدين بــدر الـذين كــانوا يعملـون يف معامــل نسـيج آليــة لبيـت عــوف وبيـت الســمان، وهـم كــذلك ورد
 النقابات اجملاورة، ونقابة النسيج اآليل يف كل من دمشق وحلب".

يف الثالثينــات أو حــىت يف العشــرينات   قبــل أن نــدخل يف تشــكيل نقــابتكم، أرجــو توضــيح النضــاالت العماليــة
مل يكـن هنـاك نقابـات بـاملعىن احلقيقـي واملـنظم، 1938كما مسعتها من رفاق أكرب منك. أجـاب: "احلقيقـة حـىت عـام 

وإذا كنت صرحياً معك أنه حىت االستقالل مل يظهر من نشاط نقايب بشكل جدي والسبب يعـود إىل إن أصـحاب 
يف نفس اخلندق يف صراعهم مع االستعمار الفرنسي ومقارعتهم له سواء عـن طريـق  املعامل والعمال جيدون نفسهم

الصدام املسلح أو عن طريق اإلضرابات وحماربـة البضـائع األجنبيـة، أي أنـه ال ميكـن القـول أن النضـال العمـايل كـان 
الية هنا وهنـاك لكنهـا  مفصوًال عن النضال للتحرر الوطين من سيطرة االستعمار. كنا نالحظ بعض اإلضرابات العم

 كانت تذوب فوراً عندما يرد خطر االستعمار.

مل يكــن هنــاك صــناعات كبــرية مثــل اليــوم لتجمــع عــدداً كبــرياً مــن العمــال حــىت يفكــرون يف اإلضــراب ويكــون 
ا صغرية أو  ا لكو ًال، مسموعاً أو معروفاً. كانت املشاكل حتتدم وحتتقن بني العمال وأرباب العمل وحنن ال نسمع 

كـان ألصـحاب العمـل   ،االنتـداب ثانيـاً. عنـدما حيـدث إضـراب ( سـلطات ) ا ُحتل بـالطرق القمعيـة عـن طريـقوكو 
ويتحــول اإلضــراب عــن هدفــه ويصــبح املطالبــة  ،نفــوذ جيلــب دوريــة مــن الشــرطة ويأخــذون عامــل واحــد إىل الســجن

خرجــوا مــن أجلهــا، أي أن اخلالفــات بــني فقــط بــاإلفراج عــن رفــيقهم املســجون مقابــل التخلــي عــن املطاليــب الــيت 
 العمال وأرباب العمل كانت دوماً حتل على حساب العمال ولصاحل أرباب العمل. 

مل يكــن هنــاك قــوانني حتمــي العامــل والعمــل أو تســمح بتشــكيل نقابــات. كانــت العالقــات العثمانيــة والعــرف 
تــذار مــن املعلــم، وأخــذ اجلــاه و "مــا عــاد يعيــدا والعــادة هــي الســائدة يف ذلــك الوقــت. كانــت "بوســة اإليــد"، واالع

إىل مــا هنــاك مــن هــذه األســاليب الــيت كانــت ســائدة وقتهــا. حــىت رب  ،وامسحلــو هــاملرة وأنــا بكفلــو"، وفركــة األذن
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 ]اآلخـرين[للعمال، كـان ُحيـارب مـن قبـل أربـاب العمـل  -طبعا إىل حد-العمل إذا كان طيباً وكانت معاملته حسنة 
  كونه كما هو، بل فوراً يعكسونه ليصري مثلهم.وال يرت  ،بشدة

كــانوا يقولــون مــثًال لــرب عمــل حيســن معاملــة عمالــه: "مالــك يــا فــالن، ألســت رجــًال"، هيــك بتــرتك العمــال 
ــا ألنــك تثــري علينــا  يطمعــون فيــك، يــا أخــي بطمعــون فيــك معلــيش، بــس حننــا مــاذا نقــول لعمالنــا، إنــت عــم حتاربن

واحلقيقـة  ،عمل وال صاحب مصلحة". وهكذا دائماً يسعون ألن يكون مـثلهمعمالنا! ما خرجك تكون صاحب م
  يصبح مثلهم، إال قلة قليلة ونادرة أحياناً".

هنــاك ســؤال آخــر عــن الثالثينــات، هــل كــان هنــاك أحــزاب يف تلــك الفــرتة؟ ومــا كــان دورهــا؟ ومــا هــي عالقتهــا 
  بالطبقة العاملة؟

عــدى اخليــال، وكـــان املســتعمرون األجانــب حيــاولون دب الرعـــب "احلقيقــة القضــية كانــت تتعــدى الواقـــع بــل تت
واهليمنة يف نفـس كـل منـا، سـواء عـن طـريقهم مباشـرة أو عـن طريـق مـن يعتمـدون عليـه. واالنتهـازيون يف بلـدنا كـانوا  
ُكثـــر، أغلـــبهم اإلقطـــاعيون والـــذين خيـــافون علـــى مصـــاحلهم مـــن التجـــار السماســـرة. كـــانوا يبيعـــون الـــوطن إىل فرنســـا 

  ابل الشيء البسيط من السلطات والصالحيات وعلى من؟ على أبناء شعبهم ووطنهم.مق

احلقيقــة كنــت يف بدايــة شــبايب أمســع بثــورات هنــا وهنــاك، أمســع بثــورات بالشــام وحبلــب وحبمــص، احلقيقــة كــان 
 ،لشــعبالثــوار أغلــبهم مــن أبنــاء طبقتنــا العمــال والفالحــون  مــن الريــف. كــان يف محــص عــدة أحــزاب، منهــا حــزب ا

االحتاد الـوطين.  ، اإلصالح ،احلزب الوطين السوري ،عصبة العمل ،احلزب القومي ،احلزب الشيوعي ،الكتلة الوطنية
 ،وكــل هــذه األحــزاب كانــت جديــة ،كــل هــذه األحــزاب كانــت وطنيــة غايتهــا هــي التحــرر مــن االســتعمار الفرنســي

ا كانت تشارك الثوار ضد فرنسا أو حىت كان شرط   كل من يدخل مثل هذه األحـزاب جيـب أن يكـون وأغلب قاد
  ضد فرنسا ومستعد للعمل يف أي وقت ضد فرنسا مهما كان الثمن.

وكانوا يـدعون إىل  ،قادة األحزاب أنفسهم كانوا مجيعهم متفقني بأنه جيب التخلص من االستعمار بأي شكل
وكــان الــبعض مــن أربــاب  ،لون مــع الثــواراالســتقالل. حــىت كــان العمــال يف النهــار يشــتغلون بالورشــات وبالليــل يقــات

  العمل يقاتلون أيضاً مع الثوار. 

لنعد إىل حديثنا كيف شكلت النقابة. قلنا أن الفكـرة وردت مـن إخـوان أكـرب منـا سـناً. مل يكـن هنـاك  قـانون 
والقاضــي  ،عمــل يف تلــك الفــرتة أي يف بدايــة األربعينــات. كــان يوجــد مرســوماً اشــرتاعياً صــادراً عــن املفــوض الســامي

بتشكيل نقابات، حيث كان مبوجـب هـذا املرسـوم االشـرتاعي جيتمـع املؤسسـون ويتقـدمون بطلـب تـرخيص لتشـكيل 
اهللا -وكـــان االجتمـــاع  ،شخصـــاً   60-50وكـــان احلاضـــرون أكثـــر مـــن  ،النقابـــة. وفعـــًال ُدعيـــت إىل بيـــت أحـــد الـــزمالء

ورفعنـا  ،ووضـعنا األسـس واألهـداف هلـا ،كيل نقابـةببيت عالء الدين السباعي. وهناك تناقشنا من أجل تش -أعلم
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طلبـاً موقعـاً مــن اهليئـة مــن أجـل تـرخيص النقابــة، ومـن مث قمنــا بانتخـاب مكتـب مؤقــت يتـوىل أمــور التشـكيل مؤلــف 
  من السادة:

  مجيل كاخي: رئيساً. -
  مطيع احلبال: عضواً وأمني صندوق. -
 مطيع مشس الدين: عضواً و أمني سر. -

  ي: عضواً ونائبا للرئيس.عالء الدين السباع -

وكــــذلك صــــورة عــــن هويــــات  ،. وعنــــدي صــــورة عــــن قــــرار الرتخــــيص1943وهكــــذا ّمت تشــــكيل النقابــــة يف عــــام 
عضواً ينتخبون ملـدة سـنة واحـدة. يف السـنة الثانيـة، نصـفهم يقـدم اسـتقالته  12النقابيني. كان أعضاء مكتب النقابة 

سـتقالة يـتم بالقرعـة إقالتـه مـن النقابـة ويـتم انتخابـه مـن قبـل اهليئـة. وينتخب بدًال عنهم، والـذي ال يرغـب بتقـدمي اال
واسـتلمت رئـيس النقابـة  ،وكنـت أنـا مـن مجلـة أعضـاء املكتـب ،مت انتخاب نصف أعضـاء املكتـب ،وبالنسبة لنقابتنا

والعمــال مل  ،بــدًال عــن مجيــل كــاخي. كــان يُنتقــى املرشــح عنــدما يكــون قــادراً علــى متابعــة النضــال للحركــة العماليــة
يكونوا متأثرين بأي مفاهيم إال املفاهيم اليت ختدم مصاحلهم يف انتخاب عضو النقابة. أي أن األحزاب ال تتدخل، 
وال اعتبارات لألمـور العشـائرية أو الطائفيـة أو غـري ذلـك. كنـا يف مكتـب النقابـة نـدرس أوضـاع العمـال مـن النـواحي 

ها االجتماعيـــة. وكنـــا دائمـــاً نطالـــب أربـــاب العمـــل بـــدفع أجـــور للعمـــال أيـــام الصـــحية أوًال، مث املعاشـــية ثانيـــاً، وبعـــد
اإلضــراب. واإلضــراب مل يكــن فرديــاً علــى مســتوى معمــل واحــد أو ورشــة واحــدة. كــان إضــراباً منظمــا يضــم مجيــع 

حلقيقـة العمال املنتسبني للنقابة. كان اإلضراب دائماً إما من أجل زيـادة أجـور العمـال أو خفـض سـاعات العمـل. ا
والثانية: ضد  ،كنا حنارب حنن العمال على ثالث جبهات: األوىل: ضد االستعمار الفرنسي  1945-1944بني عامي 

والثالثة: ضد أربـاب العمـل مـن أجـل املطالبـة لتـأمني الـبعض مـن  ،احلكومة الرجعية اليت صنعها ويدعمها االستعمار
  حقوق العمال.

ؤمتر التأسيســي الحتــاد نقابــات العمــال العــاملي، وكــان يومهــا الســيد ُدعينــا مــن أجــل حضــور املــ 1945يف عــام  
صبحي اخلطيب رئيس احتاد عمال سوريا. وقد ذهب مع الوفد السـوري مـن محـص إىل مـؤمتر اختـاد نقابـات العمـال 

املطالبـة  العاملي السيد مجيـل عثمـان مـن نقابـة املطـاعم والفنـادق ممـثًال عـن العمـال. بعـد عـودة الوفـد مـن املـؤمتر متـت
بعقــد مــؤمتر الحتــاد العمــال يف ســوريا. وكــان علــى رأس املطالــب إصــدار تشــريع عمــايل يف القطــر. وحضــر املــؤمتر يف 

ووعـد بوضـع مشـروع قـانون عمـل. كمـا حضـر املـؤمتر مصـطفى العـريس   ،اجللسة اخلتاميـة فـارس بيـك اخلـوري آنـذاك
انتخبــه كممثــل  ،ملــؤمتر التأسيســي الحتــاد العمــال العــامليوهــو مــن لبنــان. كــان ا ،كمنــدوب عــن احتــاد العمــال العــاملي

  عن الشرق األوسط بأغلبية ساحقة. 

 29لكنه فُقـد اثنـاء العـدوان علـى الربملـان يف  ،وقدم للربملان من أجل إقراره ،وفعًال مت وضع مشروع قانون عمل
  أيار.



 

 

158 
 

حضـره وزيـر االقتصـاد الـوطين خالـد العظـم.  .1946مث ُعقد املؤمتر السادس لالحتاد العام يف سوريا يف أيـار عـام 
وكــان أمههــا ضــرورة  ،وقــدمنا املطالــب إىل الربملــان ،وبنهايــة املــؤمتر قمنــا مبظــاهرة مــن جامعــة دمشــق إىل مبــىن الربملــان
 ،وبعـد االسـتقالل ،ونتيجـة لنضـال الطبقـة العاملـة ،وضع تشريع عمايل يؤمن حقوق العمال والطبقة العاملـة. وفعـالً 

. ببســاطة ميكــن القــول أنــه قبــل 1946لعــام  279وفعــًال صــدر قــانون العمــل  ،مــن إلــزام احلكومــة بوضــع القــانونمتكنــا 
االستقالل ومبوجب املراسيم االشرتاعية اليت كانت تصـدر عـن املنـدوب السـامي الفرنسـي، فقـد كـان حيـق للمحـافظ 

النضـال مشـرتكاً بـني عمـال القطـر ككـل، ترخيص تشكيل النقابات، وكان فعًال يـتم ذلـك. وبعـد االسـتقالل أصـبح 
مــن أجــل إصــدار قــانون حيــل حمــل املراســيم االشــرتاعية، وذلــك ليــنظم عمــل النقابــات ويصــون حريــة العمــل النقــايب. 

  مادة بإحدى وعشرين فصًال".  255صدر القانون الذي يضم  1946حزيران  13وفعًال يف 

ــــا مــــادة يف التجديــــد 80البــــاب األول: يضــــم تســــعة فصــــول و - وهيئــــات ، ونقابــــات املهــــن وتشــــكيلها وإدار
وأحكـــام خمتلفـــة تتعلـــق بالنقابـــات ويف احتـــاد النقابـــات ويف جلـــان املهـــن املختلفـــة واجمللـــس ، النقابـــات العامـــة

 التحكيمي األعلى.

مــادة تبحــث يف عقــد العمــل وتشــغيل النســاء واملــراهقني وأوقــات  170البــاب الثــاين: يضــم اثنــا عشــر فصــًال و  -
واألجــور وتســريح العمــال واإلضــراب وطــوارئ العمــل (أول وثــاين) ومكاتــب االســتخدام (أول وثــاين) العمــل 

 وأحكام متفرقة وتفتيش العمل والعقوبات.

 ،ورئــيس الـوزارة ووزيـر اخلارجيــة سـعداهللا اجلــابري ،وهـذا القـانون ُوقّــع مـن قبــل رئـيس اجلمهوريـة شــكري القـوتلي
ووزيـــر  ،ووزيـــر الـــدفاع الـــوطين نبيـــه العظمـــة ،ووزيـــر املعـــارف أمحـــد الشـــربايت ،اسووزيـــر األشـــغال العامـــة ميخائيـــل اليـــ

وأخــرياً وزيــر الداخليــة صــربي العســلي. هــذا  ،ووزيــر املاليــة إدمــون احلمصــي، االقتصــاد الــوطين والعدليــة خالــد العظــم
 ألغى القرارات واملراسيم التالية:  254القانون يف مادته 

  املتعلق بنقابات املهن. 1935لعام  152املرسوم االشرتاعي رقم  -
 املتعلق باألحداث والنساء. 1936لعام  32املرسوم االشرتاعي رقم  -

  املتعلق بتجديد األجور. 1942لعام  268املرسوم االشرتاعي رقم  -
    منه. 161املتعلق بتسريح العمال ما عدا املادة  1943لغام  137املرسوم االشرتاعي رقم  -
  مبكاتب االستخدام. 1943لعام  48م املرسوم االشرتاعي رق -
  املتعلق بطوارئ العمل. 1943لعام  104قرار املندوب العام  -

  وبعد القانون صدرت القرارات واملراسيم التالية:

  .2حول النسب املئوية للعجز الدائم قانون ملحق رقم  1947لعام  816املرسوم رقم  -
 ام جملس احملكمني األعلى (االستئناف وشروطه).حول أصول احملاكمات أم 1948لعام  357املرسوم رقم  -
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 حول حتديد أمراض املهنة. 1948لعام  2459املرسوم رقم  -

 حول حتديد ساعات العمل. 1948لعام  1195املرسوم رقم  -

 382 وبقــي نافــذاً تعليمــات وزارة الصــحة واإلســعاف العــام للمعامــل مبوجــب النظــام الصــحي الصــادر باملرســوم
 .5/4/1946باجلريدة الرمسية الصادرة يف  17نشر يف العدد  382ملرسوم رقم وا 2/4/1946تاريخ 

ومل يكــن  ،ومــن بعــض الوثــائق األخــرى 279: هــذه األرقــام الســابقة نُِقلــت مــن قــانون العمــل مالحظــة الــدارس
 جمال لتصويرها. 

تطلعـــات الطبقـــة قـــال حمـــدثي: "أهـــم مـــا يف األمـــر بـــأن القـــانون وإن كـــان قاصـــراً عـــن حتقيـــق كامـــل األهـــداف و 
إال أنه كان تتوجيـاً للنضـال العمـايل. وكـان أهـم مـا يف القـانون مـا يتعلـق بلجـان املهـن املختلطـة. وأرجـو ولـو  ،العاملة

 وماذا كنا نعمل مستندين إليها. ،استبقت األمور قليًال ال بد أن أشري إىل هذه اللجان ودورها على ضوء القانون

  املختلطة على الصورة اآلتية:املادة تقول: تشكل جلان املهن 

 قاضي من العدلية: رئيساً.  -1

  مندوب عن االقتصاد الوطين: عضواً.  -2
  مندوب عن شؤون العمل والعمال: عضواً.  -3
  ممثل عن العمال: عضواً.  -4
  . ]عضواً [ممثل عن أرباب العمل:  -5

ية حيث كانت ختتص يف وكنت مبوجب هذه املادة ممثًال عن العمال، وكان لقرارات هذه اللجنة الصفة القضائ
ــا مربمــة قطعيــة وملزمــة التنفيــذ إذا صــدرت  النظــر باخلالفــات الــيت قــد تنشــأ بــني أربــاب العمــل والعمــال. كانــت قرارا
باألغلبيــة الســاحقة أو باإلمجــاع، وقابلــة لالســتئناف إذا صــدر القــرار باألكثريــة إىل جملــس التحكــيم األعلــى ومركــزه 

  دمشق. كذلك اجمللس يتكون من:

 مستشار يف حمكمة النقض: رئيساً. -1

  قاضي من وزارة العدل: عضواً. -2
 ممثل عن االقتصاد الوطين: عضواً. -3

 ممثل عن شؤون العمل والعمال: عضواً. -4

 ممثل عن أرباب العمل: عضواً. -5

 ممثل عن العمال: عضواً. -6

 وكنت أنا ممثال عن العمال كمالزم لألصيل ولست أصيًال. 
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  العمال على أيامكم؟هل قامت اللجنة بعمل لصاحل -

ـا   "طبعاً أخذت اللجنة قرارات كثرية لصاحل العمال، يف حـال كـان معهـم حـق. وأؤكـد لـك حادثـة بـارزة قمنـا 
 كلجنة: 

 ،ق.س يف اليـوم يف حمطـات سـوريا 1.57 كانـت أجـور عمـال الفئـة الـدنيا  ،ويف شركة نفط العراق ،1947يف عام 
ق.س. فكـان العمـال السـوريون يطـالبون  3.50الشـركة يف حمطـات لبنـان  بينما كانـت أجـور نفـس الفئـة لعمـال نفـس

الشــركة بتســاوي أجــور عمــال الفئــة الــدنيا يف ســوريا ولبنــان طاملــا أن الشــركة هــي نفســها. وكــوين كنــت أشــغل وظيفــة 
أي كنــا نــرتك  ،وكــان نائــب رئــيس االحتــاد ،رئــيس احتــاد عمــال محــص، جــاء رئــيس نقابــة عمــال شــركة نفــط العــراق

وظيفة نائب رئـيس احتـاد عمـال محـص دائمـاً لنقابـة شـركة نفـط العـراق وذلـك مـن أجـل رفـع معنويـات عمـال الـنفط 
مث تقـــدموا بطلـــب آخـــر  ،أمـــام رب عمـــل أجنـــيب. قلـــت لـــرئيس النقابـــة تقـــدموا بطلـــب إىل الشـــركة وانتظـــروا أســـبوعاً 

شــركة بعــدم مســاواة األجــور لعمــال الفئــة الــدنيا وانتظــروا أســبوعا آخــراً، وإذا مل يــرد جــواب أو ورد بــالنفي مــن قبــل ال
ورفضـــت تنفيـــذ  ،بســـوريا ولبنـــان قـــّدموا اســـتدعاء إىل جلنـــة املهـــن املختلطـــة. وفعـــًال تقـــدم املـــذكور بطلـــب إىل الشـــركة

وقـدم شـكوى إىل اللجنـة. واللجنـة خـالل ثـالث جلسـات فقـط صـدر قرارهـا  ،مطالب النقابة حول تساوي األجور
ا ونفوذهـا باإلمجاع لصاحل ال عمال وإلزام الشركة (شركة نفط العـراق) بتسـاوي األجـور. ونظـراً ألمهيـة الشـركة وسـيطر

الكبــري قــّدمت اســتئنافاً جمللــس التحكــيم األعلــى بــالرغم مــن عــدم أحقيتهــا يف تقــدمي االســتئناف كــون القــرار صــدر 
وكــان هــذا  ،وصــدق قــرار اللجنــة ،اً باإلمجــاع، ولكــن بــالرغم مــن قبــول اجمللــس لالســتئناف رد طلــب الشــركة مضــمون

  أكرب مكسب عمايل يف ذلك التاريخ".

 ماذا كان يف أيديكم يف حال امتنعت الشركة عن تنفيذ القرار؟ -

وكنـا نـرغم الشـركة أو أي مؤسسـة  ،" كان بيدنا الكثري، أكثر من اليوم. كان لنـا احلـق يف اإلضـراب واالعتصـام
  رات احتاد النقابات". على تنفيذ ليس قرارات اللجنة بل قرا

  أتذكر من كان ممثل أرباب العمل أو أمساء رئيس وأعضاء جلنة املهن املختلطة يف وقتها؟ -

  "كان:
  رئيس اللجنة من العدلية: مل يكن ثابتاً. -
  ممثل عن االقتصاد الوطين: بدر الدين احلسامي. -
 بصفته مدير عمل. ،ممثل عن شؤون العمل والعمال: كمال اخلوري -

 عن العمال: كنت أنا بصفيت رئيس احتاد عمال محص (وليس شرط).ممثل  -

 ممثل عن أرباب العمل: سعيد عوف.  -

 كان مندوب شركة نفط العراق: يف ذلك الوقت احملامي نعيم األنطاكي. -
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 وكان مدير الشركة حبمص: فاروق شعبان". -

 وتشكيل النقابات على ضوء ذلك. هل ميكن؟ 279لنعود إىل موضوع القانون  -

بدأ العمل على تنظيم احلركة النقابية علـى ضـوء القـانون وتشـكيل النقابـات مـن  279"طبعاً. بعد صدور قانون 
ومت انتخـاب أول احتـاد  1946،جديد. وفعًال مت إعادة تشكيل احتـاد عمـال محـص علـى ضـوء القـانون يف أواخـر عـام 

يف محص) أي أين ال أذكر، ألن النقابات كثر ولكـل عمال من النقابات التالية (لدي الئحة بأمساء ممثلي النقابات 
  نقابة كان هلا ثالثة مندوبني. أما عن أعضاء مكتب االحتاد بعد القانون عددهم تسعة: 

  حممد رفيق احلاج يونس: رئيساً. -
  شفيق الشيخ فتوح: أمني السر.  -
  عزت الشيخ فتوح: عضواً. -
  عبد القادر اللبطاين: عضواً. -
  خليل حجازي: عضواً. -

أي يف  ،وكانــت الــدورة االنتخابيــة عامــاً واحــداً. وقــد اســتلمت أنــا رئــيس االحتــاد يف احملافظــة يف الــدورة الثانيــة 
أو بــاألحرى إعــادة تنظيمــه علــى ضــوء القــانون  ،بــدأنا بتأســيس االحتــاد العــام 1947. وخــالل عــام 1947أواخــر عــام 

ادات احملافظــات. وفعــًال يف نفــس العــام مت عقــد وذلــك بعــد املزيــد مــن االتصــاالت واللقــاءات مــن خــالل احتــ، 279
وأذكر أن هذا االجتماع  ،يف بناية االحتاد مبحلة القنوات بدمشق 279االجتماع األول التأسيسي على ضوء القانون 

  عضواً أذكر من بينهم السادة: 50ضم حوايل 

  عيد انتخابه رئيسا لالحتاد اجلديد. السيد صبحي اخلطيب (دمشق) رئيس االحتاد السابق قبل صدور القانون، وقد أ

  السيد رشدي الشيخة من دمشق. -
 السيد مصطفى جلب من حلب. -

 السيد شفيق شيخ فتوح من محص. -

 السيد حممد رفيق احلاج يونس من محص. -

 السيد خري العمري من محاة. -

 السيد حامد عجيب من محص. -

  السيد سامل جحا من حلب. -
  السيد عبد الرزاق نبض من حلب. -
  ابراهيم البكري من دمشق. السيد -
  السيد زكي الصوان من دمشق. -
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  السيد ابراهيم جهماين من درعا.  -
  حجازي من محص. السيد خليل -
  السيد عزت الشيخ فتوح من محص. -
  السيد أمحد احلايك من محص". -

  هل ميكنين معرفة عدد وأمساء النقابات يف مدينة محص يف ذلك الوقت؟  -

مــال محــص علــى ضــوء القــانون، أي كــان عــدد أعضــاء النقابــات الــذين أرســلوا تشــكيل احتــاد ع "أذكــر أنــه متّ 
  نقابة أذكر منهم:  29حوايل  1947وقد أصبح عدد النقابات يف عام  ،نقابة 20مندوبني عنهم حوايل 

  نقابة عمال النسيج اآليل: رئيسها شفيق الشيخ فتوح. -
  أو هالل رزق سلوم. نقابة عمال شركة نفط العراق: رئيسها عبد املعطي السباعي -
  نقابة عمال املقاهي: مجيل عثمان أو حامد عجيب. -
  نقابة عمال املطاعم واملالهي والفنادق: مجيل عثمان أو عبد اخلالق الشعبان. -
  نقابة عمال البلديات (مصاحل الدولة) : حممود محيد. -
  نقابة عمال امليكانيك: توفيق السباعي. -
  نقابة عمال الدهان: برهان الكسم. -
  ابة عمال النحاسني: حممود شيخ الفتوح.نق -
 نقابة عمال شركة السكر: ال أعرف امسه. -

 نقابة عمال شركة املصابغ: عبد القادر فليطاين. -

 نقابة عمال جنارة املوبيليا: ال أذكر امسه. -

 نقابة عمال البالط: عبد الكرمي معلوف. -

 نقابة عمال النسيج اليدوي: عبد اهلادي السيد. -

 سدية: رفيق احلاج يونس.نقابة عمال الت -

 نقابة عمال املليسني: رشيد احلايك. -

 نقابة عمال النجارين العريب: حممد اجلاجة. -

 نقابة عمال البنائني والنحاتني: نعيم األقرع. -

 نقابة عمال السكك احلديدية: من بيت أبو اخلري. -

 نقابة عمال سائقي السيارات: بدر الدين العبداهللا. -

 بد الصمد حالوة.نقابة عمال األحذية: ع -

 نقابة عمال األفران واملخابر: عبد الكايف شوفان. -
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 نقابة عمال اخلياطني: حممد علي زين الدين. -

 .279أرجو متابعة حديثنا عن نضال العمال من خالل النقابات بعد القانون  -

ابــة عمــال كنــت رئــيس نق  1947–1943. مــن عــام 1957وحــىت عــام  1943"أنــا عملــت يف احلقــل النقــايب مــن عــام 
رئـيس احتـاد عمـال حمافظـة محـص، باإلضـافة لعملـي كـرئيس نقـابيت. واسـتلمت  1957–1947النسيج األيل، ومن عـام 

 باإلضافة لعملي كرئيس احتاد عمال محص  منصب أمني سر االحتاد العام".

 من كان يضم االحتاد العام؟  -

 "أذكر أنه كان يضم تسعة ال أذكر منهم سوى:

 ئيس االحتاد.صبحي اخلطيب: ر  -

 شفيق الشيخ فتوح: أمني السر العام من محص. -

 مصطفى جالب: عضواً من دمشق. -

  زكي الصواف: عضواً من دمشق. -
  حممد خري حبري: عضواً من محاة. -
  سامل جحا: عضواً من حلب. -
  ابراهيم جهماين: عضواً من درعا. -

  هل كنتم تشتغلون بالسياسة؟  ،لنتابع حديثنا -

ائياً عن النضال السياسي" كان نضال العمال م ويعاقب عليه ألنه حمّرم بالقانون. حيث أن القانون  ،نفصًال 
منه. لقد جاء يف املادة (قرأناها من القانون):  20كان قد حّرم على النقابات االشتغال بالسياسة مبوجب املادة   279

تظــاهرات هلــا صــبغة سياســية. وأذكــر أن حيظــر بتاتــاً علــى النقابــات االشــتغال بالسياســة واالشــرتاك يف اجتماعــات و 
 على ما أظن".  1950بعض النقابيني فصلوا من العمل النقايب، أمثال مجيل الشيخ عثمان يف عام 

 هل كان لألحزاب أمهية يف ذلك الوقت؟ -

اية األربعينات وبداية اخلمسينات لألحزاب اليت متثـل السـلطة أو بـاأل حرى "احلقيقة كانت األمهية الكربى يف 
األحزاب اليت تدعمها السلطة مثل حزب الشعب. الكتلة الوطنية. احلزب الشيوعي السوري. اإلخوان. وكان هنـاك 



 

 

164 
 

م الدولـــة مثـــل احلـــزب الشـــيوعي الســـوري  ،احلـــزب العـــريب االشـــرتاكي ،حـــزب البعـــث العـــريب ،بعـــض األحـــزاب حتـــار
 )126(الكتلة االشرتاكية".

 لنتابع حديثنا عن العمال. -

أي يف  ،، قبــل أن نبــدأ يف احلــديث، ال بــد يل أن أقــول مــن قبــل الصــراحة أن حــزب البعــث يف بداياتــه"احلقيقــة
وكـان يلتــف  ،كــان حيسـب لــه حسـاب كبـري علــى مجيـع املســتويات احلكوميـة واألحـزاب املعارضــة  ،بدايـة اخلمسـينات

 األحزاب.  لذلك كان ُحيارب من السلطة ومن مجيع ،حوله العمال والفالحون من أبناء الريف

 279وكان يطالب بإلغاء قانون العمـل  ،1951أو  1950أذكر أنه عقد اجتماع للحزب يف محص يف الشتاء عام 
ووضــع قــانون يســمح للعمــال مبشــاركة أربــاب العمــل ومتثيــل حملــي ومطالــب كثــرية للعمــال، لكــن ســرعان مــا قامــت 

   )127(احلكومة باعتقال قادته ومالحقتهم.

وانعكـس علـى كـل االحتـادات وحـىت  ،فات بني القادة النقابيني باالحتاد العـام بدمشـقصار خال 1953ويف عام 
وتوّســـع اخلـــالف وانشـــق االحتـــاد إىل احتـــادين، األول بقـــي بـــنفس االســـم، والثـــاين امســـه االحتـــاد التقـــدمي  ،النقابـــات

 لنقابات العمال.

 أي احتاد كنت تؤيد؟  -

ولكــن يف محــص مل يكــن غــريي رئيســاً لالحتــاد، يعــين أنــا   ،التقــدمي "احلقيقــة، كنــت أنــا مــع املنشــقني، باالحتــاد
 ،فقــط. دعينــا إىل عقــد اجتمــاع يف محــص 1957كنــت أمثــل االحتــادين. ومل يــدم هــذا األمــر طــويال، بقــي حــىت عــام 

وكــان جــدول العمــل هــو حــل اخلالفــات بشــكل جــذري ألن الشــقاق يزعــزع  ،وكنــت أنــا مــن الــداعني هلــذا االجتمــاع
وعقـــد االجتمـــاع  ،لعاملـــة، وطالبنـــا يف االجتمـــاع بوحـــدة الطبقـــة العاملـــة بـــدًال مـــن تشـــققها. وفعـــًال مت ذلـــكالطبقــة ا

ائياً. ،1957حبمص يف املركز الثقايف العريب يف عام    )128(ومنذ ذلك التاريخ اعتزلت العمل النقايب 

لعمـل النقـايب ومسـاعديت للعمـال احلقيقة يا أستاذ، مل أكمل حديثي بعـد. يف بدايـة احلـديث قلـت أنـه نتيجـة ل
ايـة عـام  1943منذ عام  ، فُفّرغـت للعمـل النقـايب 1946واستالمي رئيس نقابة النسيج اآليل، ُسّرحت مـن عملـي يف 

 1957وأصـبح راتـيب مـن االحتـاد العـام لنقابـات العمـال. وعنـدما تركـت العمـل النقـايب يف عـام  ،من قبل احتـاد العمـال
                                                                                                                                                                

تــداخل الــزمن يف ذاكــرة املتحــدث، وقــد بلــغ مــن العمــر عتّيــاً، وخانتــه الــذاكرة، فخلــط مواقــف األحــزاب مــن الســلطة، ويف أي زمــن. ومــا   )126(
 .كتبناه عن احلركة النقابية موثقاً يّنب مواقف السلطات واألحزاب حسب املراحل

 و معذور مع تقدم السن.ذاكرة املتحدث اختلط هنا حابلها بنابلها، وه )127(
هذه األحداث تناولناها يف تأرخينا للحركة النقابية. وواضح أن املتحدث مل يشأ احلديث عـن هزميتـه مـع صـبحي اخلطيـب يف االنتخابـات  )128(

ســينيات القــرن وجمــيء قيــادة نقابيــة تضــّم حتالفــاً حلــزيب البعــث والشــيوعي، ومســنودة مــن األجــواء الوطنيــة الثوريــة املتصــاعدة يف منتصــف مخ
  العشرين. 
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، حيث تدخل االحتاد العام لنقابـات العمـال 1959وبقيت على هذا احلال حىت عام  ،اتبأصبحت بال عمل وبال ر 
وكـــان  ،لتـــأمني العمـــل يل ) 1958( بـــني ســـورية ومصـــر عـــام  حيـــث كانـــت الوحـــدة-علـــى مســـتوى اإلقلـــيم الشـــمايل 

ُأِحْلــُت علــى حيــث  1981حيــث عينــوين يف شــركة نفــط العــراق بنــاًء علــى طلــيب. وبقيــت يف الشــركة حــىت عــام  ،فعــالً 
ائياً بالعمل النقايب   ال من قريب وال من بعيد". ،املعاش. وخالل فرتة عملي مل أتدخل 

اعتزلـت  1957أريد أن أقاطعك ألسألك سؤاًال رمبا شخصياً. يبدو من خـالل سـردك للحـديث أنـه منـذ عـام  -
ائياً. يبدو أنك عاتب على االحتاد العام لنقابـات العمـال  يف ذلـك الوقـت، وأمنـوا لـك عمـًال العمل النقايب 

  ومل تتدخل يف العمل النقايب طيلة فرتة عملك الوظيفي. هل هذا صحيح؟ ،بناء على طلبك يف شركة أجنبية

ـــا اســـتاذ، كـــان  ـــه عـــاد إىل تلـــك الظـــروف وأصـــبح يعيشـــها مـــن جديـــد. قـــال: "ي هـــّز رأســـه حبـــزن عميـــق، وكأن
كانـــت   ،كلهـــا  ،وأربـــاب العمـــل ،واحلكومـــات الرجعيـــة املتعاقبـــة ،واألحـــزاب السياســـية الرجعيـــة ،االســـتعمار الفرنســـي

  وحنن نناضل ببسالة الشجعان على عدة جبهات كما قلت، وكان حصيلة نضالنا: ،ضدنا

  احلصول على اجلالء من القوات الفرنسية أو االستعمار الفرنسي حبد ذاته. -
عمـل بـني العمـال وأربـاب العمـل مـن احلصول على تشريع عمـايل يـنظم أعمـال النقابـات مـن جهـة، ويـنظم ال -

  جهة أخرى، وفعًال مت ذلك. 

  وبعد االستقالل كان حصيلة نضالنا:

قمت بتأسيس الصيدلية العماليـة، ومت تدشـينها باحتفـال رمسـي حتـت رعايـة وزيـر الصـحة، كـان  1953يف عام  -
  حملها مبكتب االحتاد يف شارع باب هود.

املستوصــف العمــايل، ومت تدشــينه باحتفــال رمســي حضــره  -ويل شــرف عظــيم-قمــت بتأســيس  1954يف عــام  -
السيد وزير الصحة، كان وقتها أمحد سليمان األمحد (بدوي اجلبل)، وال زالـت الكلمـات عنـدي حـىت اآلن، 

  ُنشرت يف جملة السنا وعندي أعداد منها، سأعطيك العدد اخلاص بتدشني املستوصف. 
فقمــت بالســعي لعقــد مــؤمتر يضــم  ،يت أمــني ســر االحتــاد العــاميل شــرف املســامهة اجلّديــة بصــف 1955يف عــام  -

احتادات العمال يف األقطار العربية املتحررة من االستعمار، طبعاً لست وحدي، وفعًال مت ذلـك وعقـد املـؤمتر 
  بآذار على ما أظن، حضر املؤمتر وفود من:  1956يف دمشق عام 

 .احتاد عمال مصر  
 العام واالحتاد التقدمي. احتاد عمال سوريا بشقيه االحتاد  
  .احتاد عمال لبنان بشقيه، عمال لبنان الشمايل والنقابات املستقلة يف لبنان 

 .احتاد نقابات العمال يف ليبيا 

 .احتاد نقابات العمال يف األردن  
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مــن  و فعـال نــتج عـن هــذا املـؤمتر: "االحتــاد الـدويل لنقابــات العمــال العـرب" كمنظمــة عربيـة نــواة للوحـدة العربيــة
 حميطها إىل خليجها.

كـان يل شــرف املســامهة يف لقــاءات عديــدة مـن خــالل احتــاد العمــال يف ســوريا مـع احتــاد عمــال القطــر املصــري 
 وفعًال متت الوحدة. ،سوريا ومصر، الشقيق كخطوات أوىل وبّناءة على طريق الوحدة بني القطرين

حتـاد العمـال بصـفيت أمـني السـر العـام ورئـيس كان أهم عمل قمت به وكان يل شرف املشاركة فيه من خـالل ا
احتـــاد عمـــال محـــص، هـــو أيـــام العـــدوان الثالثـــي علـــى مصـــر، تنظـــيم اإلضـــرابات العماليـــة والشـــعبية بوجـــه الشـــركات 

ومؤازرة العمال املصريني ثانياً. ومجعنـا التربعـات مـن عمالنـا إىل مصـر الشـقيقة حلمايتهـا مـن العـدوان.  ،األجنبية أوالً 
 تاذ أبرز األعمال اليت كان يل شرف املشاركة فيها. هذا يا أس

أثناء عقد املؤمتر يف محص، علمـا أين كنـت مـن أبـرز الـداعني لـه مـن  1957لقد مت وضعي على اهلامش يف عام 
أجــل توحيــد نضــال الطبقــة العاملــة ومجــع مشلهــا بوحــدة التنظــيم وضــم االحتــادين باحتــاد واحــد. واعتــربوين وقتهــا أين  

ورشـــحت نفســي لعضــوية االحتـــاد العــام ومل يقبلـــوا حــىت ترشــيحي. عنـــدها قــررت اعتـــزال  ،فئـــة احلاكمــةكنــت مــن ال
ائيـاً. وكـان السـبب أين كنـت ممـن انضـموا إىل االحتـاد التقـدمي يف دمشـق. وبقيـت أنـا حبمـص وهـذا  العمل النقـايب 

ملة. ونشاط االحتـاد التقـدمي كـان يف األمر يّسر يل العمل من خالل االحتادين لتوحيدمها وضم صفوف الطبقة العا
وليس كما قيل بأن احلكومـة شـكلته. ُشـكل االحتـاد  279دمشق فقط. وشكل هذا االحتاد استناداً إىل مواد القانون 

نتيجــة اخلالفــات الــيت أصــبحت يف قيــادة االحتــاد والفــروع وعلــى مســتوى النقابــات. أمــا احلكومــة مل تتــدخل، لكنهــا 
ظهــا بقيــت وحــدة الطبقــة العاملــة. وأنــا كنــت واحــد مــن بــني كثــريين، وأنــا الوحيــد الــذي أيــدت هــذا العمــل ومــن ح

عتــيب  ،بقيــت يف االحتَــادْين، وناضــلت كثــرياً مــن أجــل وحــدة الطبقــة العاملــة وعتــيب لــيس علــى االحتــاد، أو علــى أحــد
ربزوا. وكــان ذلــك حــىت علــى رفــاقي الــذين يعرفــون احلقيقــة يومهــا وأنكروهــا، وأصــبحوا يقومــون علــّي مــن أجــل أن يــ

اعرتضوا على ترشيحي، ومن الـذي اعـرتض؟ اعـرتض أقـرب النـاس يل. ويعرفـون متامـاً لـو أين رشـحت نفسـي لكنـت 
أنا الفائز. لكين خرجت من اجللسة اخلتاميـة يف املـؤمتر وقـررت وقتهـا أال أقـوم بـأي عمـل نقـايب. وبعـدها بعـام واحـد 

ا. ودعيــت أكثــر مــن مــرة ألعمــل باالحتــاد، فرفضــت علــى عهــد الوحــدة. تـُــّوج لنــا بتحقيــق الوحــدة بــني مصــر وســوري
وأّمنـوا يل عمـال يف الشـركة املـذكورة. كـان ذلـك  ،طلبت فقط تأمني عمل يل يف شركة نفط العـراق. وفعـًال سـاعدوين

 كــل لــيس ألين أحبهــا كشــركة أجنبيــة، ال، كمــا ُروَِّج عــين، بــل كــان راتبهــا أحســن راتــب يف ،يف شــركة نفــط العــراق
الشركات يومها. باإلضافة إىل أنه موقعي السـابق يف االحتـاد كنـت أعـرف فيهـا أعضـاء النقابـة، حـىت كـانوا يعتمـدون 

  )129(علي يف أغلب األمور النقابية وأعطيهم النصح الصحيح".

                                                                                                                                                                
أي أّن أعضــاء نقابــة شــركة الــنفط ســاعدوه، وكــان يقــّدم هلــم النصــح. ويبــدو أن القيــادة النقابيــة يف أيــام الوحــدة، وهــي ليســت علــى اخلــط  )129(

  السياسي السابق للوحدة، رأت مساعدة شفيق الشيخ فتوح لدوافع كثرية...
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 ختام احلديث: ماذا تريد أن تتكلم؟ -

ايــة هــذا اللقــاء الــذي دام أكثــر مــن عــدة أســابيع، ال بــد يل إال أن أقــدم شــكري لالحتــاد العــام لنقابــات  "يف 
الهتمامــه الزائــد يف  ،العمــال، وأخــص بالــذكر الســيد عــز الــدين ناصــر رئــيس االحتــاد علــى اهتمامــه يف تنظــيم االحتــاد

ُدعيت إىل احتـاد عمـال حمافظـة  1984دفع احلركة النقابية إىل األمام والعودة إىل النقابيني القدامى وتقديرهم. يف عام 
حلضـــور حفـــل مبناســبة ذكـــرى تأســـيس احتـــاد لنقابــات العمـــال يف ســـوريا وأُِلقيــت كلمـــات احلـــزب واملنظمـــات  محــص

والعمال. وأنا ألقيت كلمة تأبني النقابيني القدامى، ووزعت لنا هدايا رمزية. وأشكر رئـيس احتـاد عمـال محـص علـى 
القدامى، وُكّرمت من قبـل االحتـاد العـام ومنحـت  ُدعيت إىل دمشق ملناسبة تكرمي النقابيني 1986تقديره لنا. يف عام 
 هدية رمزية أيضاً. 

ــذا العمــل اجليــد. وشــكري لــك يف أنــك حتملتــين كثــرياً. وأرجــو  لـذلك أتقــدم بالشــكر إىل القــائمني واملســامهني 
جمـــت عليـــك بكـــالم ال يليـــق بـــك، ألنـــك تقـــوم بواجبـــك وال مطلـــوب منـــك (كلمـــة غـــري  عـــدم املؤاخـــذة، كـــوين 

 ة) اآلخرين. وأرجو أن تكتب هذا االعتذار يف صفحاتك.مقروء

ولك شكري، وهذه الثبوتيات اليت بني يدّي أقدمها لك، وهذه صوريت وعنواين، فأنت أصبحت تعرفه، وأهال 
  وشكراً".  ،وسهال بك صديقا غاليا كابين

  مالحظات الدارس:

إال أنـه يتمتـع بصـحة جيـدة. لكـن الشـيء حمدثي السيد شفيق الشيخ فتوح رغم أنه يقارب السبعني من عمـره 
األهم الـذي وجدتـه فيـه هـو أنـه ذكـي جـداً، لديـه القـدرة علـى احلفـظ بشـكل ال يوصـف، وذاكرتـه غريبـة مـن نوعهـا 

وحيفــــظ مجيــــع  ،بكاملــــه 279مــــا زال حيفــــظ قــــانون العمــــل  ،أي حــــوايل ثالثــــني عامــــاً  ،1987حــــىت  1957فمــــن عــــام 
ة بتعــــديل بعــــض املــــواد منــــه. كمــــا أنــــه حيفــــظ مجيــــع األنظمــــة  الصــــحية النصــــوص مــــن مراســــيم أو قــــرارات صــــادر 

واالجتماعية اليت صدرت سواء الحتاد عمال محص أو نقابة النسيج اآليل. يذكر احلـوادث يف حينهـا واالجتماعـات 
 اخل... واللقــاءات واملنجــزات مجيعهــا ويــذكر غالبيــة األشــخاص، كأمســاء املــؤمترين وأمســاء النقابــات ورئــيس كــل نقابــة،

باإلضافة إىل أنه مثقف ثقافة عالية، ألنه حيلـل ويـربط الواقـع واحلـوادث وحيللهـا مبوضـوعية، فـال أظـن بـأن واحـد مـن 
دوء وال يثور ويتكلم بوضـوح وجـرأة  أرباب العمل كان جياريه يف ذلك الوقت. إضافة إىل أنه هادئ، ال يتكلم إال 

   ال متناهيتني.
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ألنـه قـال مـا لـه ومـا عليـه. وكـل مـا قالـه  ،أن أغلب مـا قالـه يل صـحيحاً وواضـحاً لذلك ومن خالل هذا أعترب 
وميكـن االسـتفادة منـه يف العـودة إليـه بـني احلـني واآلخـر، وميكـن التعـرف مـن خاللـه علـى  ،وأعطاين وثيقـة بـه ،موثقاً 

  )130(.نقابيني قدامى ما زالوا على قيد احلياة ميكن االستفادة منه إذا دعت احلاجة

  متكتماً على يساريته وهو ينشد لقمة العيش: عامل الفنادق النقابي جميل الشيخ عثمان - 14
  سليمان خمول.الدارس النشيط: 

  كتب الدارس:

كــان لقــائي الثــاين مــع نقــايب، بــل قائــد نقــايب، عــاش يف نفــس الفــرتة الــيت عاشــها النقــايب الســيد شــفيق الشــيخ 
ارية تعّذبت وُسِجنت يف سبيل مبادئهـا وأهـدافها. هـذا القائـد النقـايب فتوح، لكن بنقابة أخرى، وبأفكار وعقلية يس

وإن جــاوز الســن القــانوين، لكنــه مــا زال بيننــا قائــداً نقابيــاً يف احتــاد عمــال حمافظــة محــص، بــالرغم مــن كــرب ســنه. وال 
  يزال االحتاد العام لنقابات العمال ميدد له سنة بعد أخرى. ما السبب؟

  عن السبب بنفسه، وذلك من خالل احلوار اآليت:النقايب يُعرِّفُنا 

  العم أبو مسيح، هل ميكن أن تعرفين عن نفسك وحتدثين بالتفصيل عن تاريخ حياة العائلة من اجلد؟ -

، وحاليـاً أسـكن يف 6يف محص حبـي الفـاخورة رقـم  1923"أنا حممد مجيل بن حنفي الشيخ عثمان، ولدت عام 
. جــدي الشــيخ مصــطفى الشــيخ عثمــان. ال 28505هــاتف ، نويــة التجاريــةقــرب الثا -ســاحة احلــج عــاطف، محــص

  وله عدة أوالد وهم:  ،1936ولكنين أعرف أنه تويف يف عام  ،أعرف مىت ولد

سنة، كان يعمل مبهنة النجارة وال يـزال  85. عبداخلالق عمره حوايل 1974وتويف عام  1908الشيخ نور ولد عام 
ــــ علـــى قيـــد احليـــاة وحاليـــا شـــيخ جـــام ســـنة وموظـــف يف شـــركة  60ع (موظـــف يف األوقـــاف). هشـــام عمـــره حـــوايل ال

  وحنفي (والد املتحدث). ،وأبو اهلدى ،وعبد احلي ،ومصباح ،وسلطان ،جيكوب فين، مثّ عبد احلفيظ

عـن عمـر ينـاهز السـبعني عامـاً، كـان يعمـل مبهنـة املنّجـد، تعلـم املهنـة مـن حـريف شــامي  1968والـدي تـويف عـام 
، متعلمـة ومـا زالـت علـى قيـد 1902اجا، جاء وسـكن يف محـص. تـزوج والـدي مـن خرييـة احللـواين مواليـد من بيت قر 

  احلياة. ويل ستة أخوة وأختان هم:

                                                                                                                                                                
ا. ولو متّـت أمنيـيت بكتابـة تـاريخ هذا اللقاء الذي قام به سليمان خمول وما  )130( رافقه من لقاءات أخرى، هي وثائق مأخوذة من أفواه أصحا

ــم. ولكــن أجــواء النظــام الشــمويل وواقــع الدولــة األمنيــة وقفــا  احلركــة النقابيــة كنــت بالتأكيــد سأســتعني بــه، وســأقوم بزيــارة بعــض مــن التقــى 
 حائال دون حتقيق أمنييت. 
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  عاماً، يعمل مبهنة طاهي ومتزوج وله تسعة شباب وابنتان.  65نعيم: عمره حوايل  -
نسـائي، لـه سـتة أوالد، ثالثـة شـباب  وهـو يف األربعـني، كـان يعمـل مبهنـة خيـاط 1970عبد الرحيم: تويف عام  -

  وثالث بنات.
  عاماً، متزوج، وله ستة شباب وابنتان. 57جنيب: يعمل مساعداً يف خمرب لصناعة األسنان عمره حوايل  -
  أبو اخلري: متويف، كان يعمل بصناعة السكاكر، وله ولد واحد وابنتان. -
  ص، له ولدان وبنت.سنة، موظف يف مؤسسة كهرباء مح 50عبد املعني: عمره حبدود  -
  سنة، خياط نسائي له ثالثة أوالد وبنت. 48طلعت عمره: حوايل  -

  ويل أختان متزوجتان.

 العائلة بشكل عام من وسط ديين، حيث كان جدي رجل دين ونقيباً من نقباء املشايخ يف الطرق الصوفية.

 ،1936علــى الشــهادة عــام  وحصــلت ،. ودرســت يف مدرســة منبــع العرفــان االبتدائيــة1923أمــا أنــا ولــدت عــام 
وكـان فيهـا مفـتش التعلـيم الفرنسـي (أوزو).   ،وهـي أول مدرسـة أُقيمـت حبمـص ،ومدرسة منبع العرفان كانت للدولـة

وكانــت فقــط ابتدائيــة فيهــا مخــس شــعب (شــعبة واحــدة لكــل صــف). بعــد  ،كــان موقــع املدرســة يف حــي الفــاخورة
مــن املــدارس الوحيــدة التابعــة للدولــة، وفيهــا يــتعلم الطــالب مــن  الدراســة االبتدائيــة دخلــت مدرســة التجهيــز، وكانــت

والثانيــة يف  ،الصــف الســادس وحــىت الصــف الثــاين عشــر، وكانــت تعطــي شــهادتني، األوىل يف الصــف احلــادي عشــر
الصـف الثــاين عشـر. كــان يف املدرسـة مــا يسـمى بالكراســي اجملانيـة للفقــراء باالسـم فقــط، وكـان حيــوز عليهـا الطالــب 

ري مبوجب مسابقة. لكن هذه الكراسي كانت واقعياً ألبناء العائالت املتنفذة. ملا خضعت أنا ملسابقة مـن أجـل الفق
الكرسي اجملاين وعالميت تساوت مع عالمة طالب من بيت األتاسي امسه عبد الستار األتاسي فأخذوه وتركوين أنا. 

ل.س  25األتاســي؟ بعــدها دفعــت القســط الســنوي فكيــف الكرســي ألوالد الفقــراء ويعطــون الكرســي اجملــاين البــن 
وأن أحـد  ،وامسـه رشـدي بركـات ،لريات ذهـب. أذكـر أن مـدير املدرسـة كـان مـن دمشـق 5وكان هذا املبلغ يساوي 

وكــان  ،أســتاذ اجتماعيــات. وكــان األســتاذ الشــامي أنطــون حنــاوي يــدرس مــادة اجلغرافيــا-أســاتذيت كــان عــزت الــنص
  رمي السباعي من محص.يدرسنا اهللا يرمحه عبد الك

  عندي أربعة شباب وأربع بنات هم:

  موظف يف مديرية الزراعة، متزوج. ،مهندس زراعي، 1952مسيح: مواليد عام  -
  حيمل شهادة معهد متوسط، موظف يف يربود، عازب. ،1954مجال: مواليد  -
  معهد متوسط ميكانيك، موظف يف السورية للشبكات، عازب.، 1956بشار: مواليد  -
  طالب ثانوي.، 1970مواليد  ربيع: -
  متزوجة من ابن عمها يعمل يف الشركة العامة للبناء، معهد متوسط. ،خريات: مهندسة ميكانيك -
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  سحر: معهد متوسط كهرباء، موظفة يف اإلسكان العسكري، متزوجة من مهندس زراعي. -
  ندى: معهد مراقبني فنيني، موظفة يف االنشاءات العسكرية، عازبة. -
  جامعية، عازبة. راجحة: طالبة -

  ماذا تريد أن تعرف أكثر من ذلك عنا؟"

  احلقيقة هذا الشرح كايف، فهل نبدأ باألحداث اليت عشتها أو مسعتها سواًء كانت سياسية أو عمالية؟ -

مل أكن أدرك تلك الفرتة. واحلقيقة مـا مسعتـه شـيئاً  ،وقبل ذلك ،"سأبدأ باحلياة السياسية. يف مطلع الثالثينات
ق ذكره هنا أوًال، وال أدري مدى صحته ثانياً. يف الثالثينات قلنا أن الكتلة الوطنية هي احلزب البـارز علـى ال يستح

الساحة. وكان يوجد تنظيم للشباب امسه "أصحاب القمصان احلديدية" كان يقـودهم عبـد اهللا التـاجي. كـان جيمـع 
لتحـرر الـوطين. يف تلـك األثنـاء كـان يف محـص بني صفوفه مـا هـب ودب، وكـان تنظيمـه عشـوائياً، كـان يهـدف إىل ا

وكانــت صــالحياته حمــدودة، وذلــك  ،حمــافظ مــن بيــت امللكــي قتلــه الثــوار، واســتلم حمــافظ جديــد امســه مجيــل الــدهان
بســبب وجــود املستشــار الفرنســي. يف األربعينــات ُشــكلت عصــبة العمــل القــومي يف محــص برئاســة حلمــي األتاســي، 

سي. وكان هناك مجعية امسها شباب حممد مركزها جامع الكبري كـان يرأسـها الشـيخ أمحـد والكتلة برئاسة هاشم األتا
الكعكــي، وكــان مــن بــني األعضــاء خالــد كــالو. وكــان حيتــدم اجلــدال بــني األعضــاء حــول مصــريها وأهــدافها وطريقــة 

لــت إىل عملهــا. وبعــد خــروج مصــطفى الســباعي مــن املعتقــل بعكــا حضــر إىل محــص ودخــل باجلمعيــة، بعــدها حتو 
حـــزب لإلخـــوان املســـلمني برئاســـته. كـــذلك كـــان يف محـــص احلـــزب القـــومي الســـوري، كـــان يرأســـه واحـــد مـــن بيـــت 

ومـا زال علـى قيـد احليـاة حـىت اآلن. وعصـبة العمـل القـومي ُحلّـت  ،الدرويب. وكان من بني املتنفذين به سري احلليب
  يف بداية األربعينات وُشكِّل منها (انبثق عنها وتفرع):

الشــعب: برئاســة حلمــي األتاســي وهــاين الســباعي. مث انفصــل عنــه هــاين وأســس كتلــة اشــرتاكية وهــي  حــزب -
  حركة يسارية.

قســـم مـــن اليســـاريني: انضـــم بعضـــهم إىل احلـــزب الشـــيوعي الســـوري، وكـــان يرأســـه يف مدينـــة محـــص نســـيب  -
  اجلندي.

أشـــخاص تـــأثروا باحلركـــة  والقســـم اآلخـــر: انضـــم إىل حركـــة البعـــث العـــريب. وكانـــت هـــذه احلركـــة عبـــارة عـــن -
شاكر الفحام، وكان كذلك معهـم ممـدوح كيشـي، وأبـو  -على ما أظن-وجلب الفكرة من دمشق  ،بدمشق

  النور طيارة".

 وماذا تعرف عن احلركة العمالية؟ -

ة. "يف أوائل الثالثينـات مل يكـن هنـاك قـوانني تـنّظم احلركـة النقابيـة، وكـان سـائداً بـني احلـرف العالقـات العثمانيـ
وكـان يقـوم حبلهـا طبعـاً علـى  ،كانـت مجيـع اخلالفـات ترفـع إليـه  ،وكان شـيخ الكـار هـو النقابـة، ورب العمـل والعامـل
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حســاب العامــل. وكــان اإلنتــاج يــتم يف املصــانع الصــغرية أو املشــاغل احلرفيــة البســيطة. وكــان هنــاك مؤسســات تابعــة 
 ،ميلك األول واحد مـن بيـت احلـرايب، ص معملني للدخانكالكهرباء واخلطوط احلديدية. وكان يف مدينة مح  ،للدولة

ا عــدد ال  ،والثــاين لبيــت دراق الســباعي. كانــت الصــناعة الغالبــة يف محــص صــناعة النســيج اليــدوي يتمركــز يف ورشــا
 مل تكن هناك قوانني ،كما قلنا  ،ألنه ،بأس به من العمال مقارنة مع بقية املهن، وكانت حتكمها العالقات العثمانية

  تنظم املهن أو النقابات.

ا بالعرضـي. حيـث كـان  كان يُقام خارج مدينة محص يف الريـف أسـواق للبيـع شـبيهة باملعـارض، وكـانوا يسـمو
احلرفيــون والتجــار كــل يتــاجر ببضــاعته يف هــذا الســوق ويشــرتون بــدًال عنهــا. ويف هــذا الســوق غالبــاً مــا يــتم تبــادل 

دينـــة والريـــف. كانـــت األســـواق تُقـــام يف مناســـبات األعيـــاد املومسيـــة ويف األديـــرة  املنتجـــات الصـــناعية والزراعيـــة بـــني امل
أيلــول يف ديــر مــار جــرجس بــوادي النصــارى، وعرضــي مــار اليــاس يف ديــر مــار اليــاس  15 – 8كعرضــي الصــليب مــن 

ة أهــل خاصــ ،قريــب مــن صــافيتا. التجــار واحلرفيــون يســتغلون هــذه املناســبة ألنــه جيتمــع فيــه أكــرب عــدد مــن الشــعب
  يبيعون ويشرتون.  ،الريف والقرى اجملاورة

وكانـت املطالـب: زيـادة األجـور، ختفيـف  ،تأثرت به مدينة محـص ،أذكر أنه قام يف دمشق "اإلضراب الستيين"
ساعات العمل، وإصدار تشريع عمايل وحرية العمـل النقـايب. ويف هـذا اإلضـراب أذكـر أنـه شـكلت جلنـة مـن أربـاب 

مطاليــب العمــال. وأذكــر أن ســعيد عــوف يومهــا قــال للمضــربني: "تطــالبون بزيــادة األجــور  العمــل والعمــال لبحــث
ـــد، فلمـــاذا  ،وعمـــال النســـيج جيلســـون بالروضـــة كراســـيهم إىل جانـــب كراســـينا!؟" ـــه أّن وضـــع العمـــال جّي ومعـــىن قول

، خاصة املنسوجات، ورفـع ويتفقون على مقاطعة البضائع األجنبية ،الزيادة؟ وكان أرباب العمل ُيْضرِبُون مع العمال
الرســوم اجلمركيــة عليهــا، ومــن أجــل تنشــيط ســوق البضــائع الوطنيــة وتــوفري فــرص عمــل لعمــال ســوريني. هــذا الشــعار 

  كان خيدم الربجوازية.  ،صحيح

م.  وبنفس الوقت كان الفرنسيون يقـاومون إقامـة مصـنوعات وطنيـة خاصـة املصـنوعات الـيت تضـاهي مصـنوعا
ينــات أقــيم معمــل لدباغــة اجللــود امســه "معمــل روميــة إخــوان لصــناعة اجللــود" مركــزه دمشــق، وأنــتج أذكــر أنــه يف الثالث

مصنوعات تضاهي املصنوعات األجنبية. يف ليلة من الليايل شب فيه حريـق حـرق األخضـر واليـابس وانتهـى املعمـل 
  ائياً، وأظن أن السلطات الفرنسية هي اليت دبرت احلريق".

  ؟ ماذا عن نقابتكم -

وكانــت هــذه الفكــرة نتيجــة  ،فكرنــا بتأســيس نقابــة علــى غــرار عمــال الفنــادق واملطــاعم بدمشــق 1941"يف عــام 
وإىل معاملـــة  ،للجـــور الـــيت كـــان يعامـــل فيهـــا أربـــاب العمـــل العمـــال، مـــن طـــول ســـاعات عمـــل، إىل أجـــرة منخفضـــة

وشــّكلنا هيئــة تأسيســية مــنهم:  ،ينــةقاســية. اتصــلت مــع عــدد مــن الــزمالء الــذين يعملــون بــنفس املهنــة مبطــاعم املد
وصـــادق زروة. وفعـــًال ّمت ، وحممـــد احلضـــي، وشـــريف الشـــاويش، وأنـــس ســـيجيان، ومصـــطفى فـــاخوري، اليـــاس البـــا 
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أذكـر مـنهم نقابـة  ،. كان يف محص وقتها عدد ال بأس به من النقابـات1942كانون أول عام    12ترخيص النقابة يف 
 اليدوي اخل...  ونقابة عمال النسيج ،عمال البناء

كانــت بعــض النقابــات هــي أقــرب إىل مجعيــات حرفيــة أو نقابــات حرفيــة يشــرتك فيهــا العمــال وأربــاب العمــل. 
وكـــان ميثـــل العمـــال عضـــوان مـــن أصـــل ســـبع أو تســـع أعضـــاء ومـــن أربـــاب العمـــل، إضـــافة إىل وجـــود روابـــط خاصـــة 

وال. اخلالفـات ُحتـّل بـني العمـال وأربـاب بأرباب العمل خاصة لعمال النسـيج وكـان ميـثلهم سـعيد عـوف صـاحب أنـ
ومت انتخـاب  ،العمل عن طريق املفاوضات، وعندما تتأزم األمور نعلن اإلضـرابات. ومـرة أعلنـا إضـراباً دام ثالثـة أيـام

 الوفد يف هذا االجتماع وكان من السادة:

  ابراهيم بكري: أمني سر نقابة عمال النسيج اآليل بدمشق. -
  ابة عمال امليكانيك حبلب.سعيد السواس: رئيس نق -
 مجيل الشيخ عثمان: أمني سر نقابة عمال املقاهي واملطاعم حبمص. -

ورغم العراقيل اليت وضعت يف طريقنا، ذهبنـا حلضـور املـؤمتر التأسيسـي عـن طريـق لبنـان. وأمـا صـبحي اخلطيـب 
 ومجاعته شكلوا وفداً كالتايل:

 صبحي اخلطيب: رئيس احتاد العمال رئيساً للوفد. -

  صطفى جلب: من حلب عضواً.م -
  شفيق الشيخ فتوح: من محص عضواً. -

  ورغم التسهيالت اليت كانت متاحة هلم مل يسافروا.

حضر املؤمتر ممثلون عن العرب من سوريا ولبنان وفلسطني ومصـر، وطالبنـا أثنـاء انعقـاد املـؤمتر بوضـع ممثـل عـن 
وانتخـب مصـطفى العــريس منـدوباً عـن الشــرق  ،مت ذلـك وفعــالً  ،الشـرق األوسـط يف االحتـاد العــاملي لنقابـات العمـال

 األوسط بأغلبية ساحقة.

عقـد املـؤمتر  1945وكـان معـي عبـد اخلـالق الشـبعان. ويف عـام  ،كنت أنا مندوب نقابيت يف احتاد عمال احملافظة
وحضـر  ،لقطـروكـان علـى رأس املطالـب إصـدار تشـريع عمـايل يف ا ،اخلامس لالحتاد العام لنقابات العمال يف سـوريا

ومت وضـع  ،اجللسة اخلتامية للمـؤمتر فـارس بـك اخلـوري رئـيس الـوزراء يف ذلـك احلـني. وفعـًال وعـد بوضـع قـانون عمـل
  وفُقد هو وجمموعة وثائق أثناء العدوان على الربملان. ،مشروع للقانون قدم للربملان

سادس للمطالبة بوضع تشريع عمايل، بعد عودتنا من املؤمتر العاملي قمنا بنشاط واسع على أساس عقد مؤمتر 
وبنهاية املـؤمتر  ،حضره وزير االقتصاد الوطين خالد العظم ،1946ايار عام  10وعقد املؤمتر يف  ،وفعًال متت الدعوة له

قامت مظاهرة من مدرج جامعة دمشق إىل مبىن الربملان اشرتك فيها أكثر مـن عشـرة آالف عامـل وقـدمت املطالـب 
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ر الســوري الســادس حضــره  الســيد مصــطفى العــريس كمنــدوب عــن احتــاد العمــال العــاملي. ومــثًال مت للربملــان. واملــؤمت
 ،. وقــد جــدد االحتــاد العــام بنــاء علــى أحكــام القــانون اجلديــد1946لعــام  279وضــع تشــريع عمــايل وصــدر حتــت رقــم 

 حملافظات.سواء على مستوى القطر أو على مستوى ا ،وشكلت مبوجب القانون نقابات جديدة وكثرية

اعُتِقلـت بتهمـة اشـتغايل بالسياسـة وأنـا رئـيس نقابـة عمـال الفنـادق واملطـاعم ومنـدوب النقابـة يف  1949يف عام 
بقيــت معــتقًال طيلــة فــرتة حكــم حســين الــزعيم. وخــالل فــرتة اعتقــايل صــدر قــرار عــن وزيــر  )131(احتــاد عمــال محــص.

وية اهليئـة العامـة، وبعـدها مل أعمـل يف النقابـات إال بعـد االقتصاد بفصلي من النقابة وعضوية االحتاد وحىت من عض
 قيام ثورة حزب البعث العريب االشرتاكي ومن خالل اجلبهة الوطنية التقدمية".   

صبحي اخلطيب انتخب شـفيق  ،يف ختام احلديث أرغب االستفسار عن أمر. قلتم أنه أثناء انتخاب الوفد -
  كان يوجد خالف باحلركة النقابية ويف االجتاهات؟   وأنتم انتخبتم وفداً، هل ،الشيخ فتوح

"معــك حــق. منــذ البدايــة كــان صــبحي اخلطيــب ميثــل الرجعيــة العربيــة، وضــعه (مثــل) وضــع الربجوازيــة الوطنيــة، 
ا، وصــبحي اخلطيــب كــان مــثلهم لكــن عــن طريــق العمــال.  الــيت كانــت تســعى لالســتقالل مــن أجــل زيــادة ســيطر

ان ميثل اجلناح اليميين باالحتاد، لذلك مت اتفاقه مـع صـبحي اخلطيـب. وجتلـى ذلـك أنـه والسيد شفيق الشيخ فتوح ك
ّمت تشــكيل احتــاد جديــد امســه احتــاد العمــال التقــدمي بدمشــق. وكــان يؤيــده أديــب الشيشــكلي، وكــان  1952يف عــام 

 صبحي اخلطيب من أنصاره وكذلك شفيق الشيخ فتوح". 

 يف محص خالل وجودكم بالنقابة؟ هل ميكن أن حتدثنا عن أحداث بارزة -

"يف نقابيت ال شـيء إال مـا ذكـرت أن هنـاك أحـداث بـارزة يف مدينـة محـص تتجلـى يف شـركة نفـط العـراق. أول 
 وأمخد من قبل الشركة مبساعدة حرس البادية.  ،1945إضراب قام فيه عمال شركة نفط العراق عام 

احملطــات مــن احملطــة الثانيــة حــىت بانيــاس، ومل تــتمكن مشــل مجيــع  ،قــام إضــراب ثــان أعــم وأمشــل 1946يف عــام 
  ومسحت هلم بتشكيل تنظيم نقايب.  ،وانصاعت لتحقيق مطالب جلنة اإلضراب ،الشركة من إمخاده

  حول مطالب عمالية كان أمهها: 1956اإلضراب الثالث قام عام 

  شهراً. 14جعل السنة  
 .إيقاف أعمال املتعهدين يف الشركة  
 .إيقاف التسريح  

                                                                                                                                                                
احتـاد نقابـات عمـال محـص املـوال للسـلطة  موظفـا يف مان القول بأنه أعتقل أيام حسين الزعيم ألنه شيوعي، كي يبقـىهنا جتنب مجيل عث) 131(

البعثية، اليت ُتكن بعض أجنحتها عداء شديداً للشيوعية. ومعـروف أن عثمـان توقـف بعـد خروجـه مـن السـجن عـن نشـاطه الشـيوعي، وآثـر 
  .السالمة
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 .وضع أجور أيام اإلضراب  

ــــة األخــــرى، وقــــد عمــــت اإلضــــرابات  ــــز هــــذا اإلضــــراب التضــــامن الكبــــري مــــن قبــــل النقابــــات العمالي كــــان ميي
  واملظاهرات يف مجيع أحناء احملافظة وما كان من الشركة إال أن حققت مجيع املطالب".

  ماذا تريد أن تقوله أخرياً؟ -

ا، وأمتــىن لكــم جنــاح هــذا العمــل "احلقيقــة أشــكركم مجيعــاً علــى جهــودكم الــيت وأنــا مســتعد  ،بــذلتموها وتبــذلو
لتقدمي كل عون ومساعدة تطلب مين. وباحلقيقة ُكّلفت مـن قبـل االحتـاد باإلجابـة علـى أسـئلة االسـتمارة املعطـاة يل 

  من اآلنسة كرمية اجلردي وفعلت وهي جاهزة اآلن.

  وشكراً ". مرة أخرى أشكرك على تعبك وأرجو لك التوفيق والنجاح

 مالحظات الدارس حول النقايب مجيل:

إن أبـــرز مـــا مييـــز مجيـــل عـــن ســـابقيه هـــو أنـــه عـــاش ومـــا زال يف احلقـــل النقـــايب، وهـــو رجـــل تقـــدمي مـــن أطـــراف 
 اجلبهة. مل أشأ أن أسأله األسئلة التقليدية املوجودة يف االستمارة لسببني:

  )132(.ة وُتَسّلم لنفس املصدراألول: نفس األسئلة أجاب عليها للطالبة كرمية اجلرد -

الثاين: أصبح لدي املعلومات الكافية عـن شـكل العالقـات الـيت كانـت سـائدة، والنقابـات املوجـودة يف ذلـك  -
الــزمن، وأحببــت مــن خــالل مقــابليت معــه أن أنفــذ مــا يســمى بتقــاطع معلومــات كونــه (كلمــة غــري مقــروءة) 

يف املبالغـة أو اإلخفـاء، وكـان صـرحياً معـي يـتكلم عـن  بسبب أفكاره اليسـارية ووجـوده يف االحتـاد ال مصـلحة
ــا معطــاة لــه االســتمارة منــذ مــدة طويلــة وهــو حيضــر  احلــوادث بدقــة، ألن لديــه فكــرة وافيــة عــن األســئلة، كو

  األسئلة ويتذكر. زودين املذكور بصورة عن هوية نقايب وتعترب وثيقة جيدة للموضوع.

وكـــان حيلـــل احلـــوادث بدقـــة  ،ديثـــه معـــي بكـــل عقالنيـــة وموضـــوعيةأشـــكره جزيـــل الشـــكر علـــى اســـتقباله يل وح
باإلضـــافة أنـــه علـــى مـــا يبـــدو كـــان مـــن طبقـــة قريبـــة إىل  ،ومنطـــق، ويظهـــر أنـــه تعـــب جـــداً مـــن النضـــال النقـــايب هـــذا
  )133(الطبقات الدنيا؟ لذلك عاش احلركة العمالية بكل معانيها.

  

                                                                                                                                                                
 لبة كرمية اجلردة، وأجهل سبب عدم تقدمي ورقتها يل. مل يصلين ما قامت به الطا )132(
مل أتــذكر مــا يوجــد يف أرشــيفي بدمشــق عــن مجيــل. ويبــدو أّن نشــاطه السياســي توقــف. وعنــدما جــاء البعــث "حتــنن" عليــه "أهــل اخلــري"  )133(

  .ووظفوه يف احتاد النقابات
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  حياكة بيوت الشعر للبدو: شّعار من حمص - 15

   )134(سليمان خمول. للقاء الدارس:ُمجري ا

امسه عبد املنعم صاحل الشعار. يسكن يف دار ملك يف حي باب هود. والده كان بـنفس الـدار. هـاتف  المتحدث:
  . تويف جده قبل أن يلد بأربع سنوات. خّلف األوالد اآلتية أمساؤهم:1921. من مواليد 31337

  .1986يف عام صاحل: والد املتحدث. كان يعمل بنفس املهنة، تو  -
  ، ترك العمل لعجزه وله ثالثة أوالد: 1900عبداللطيف: كان يعمل كذلك بنفس املهنة من مواليد  -

  سنة  موظف يف املؤسسة االستهالكية. 50عبداحلفيظ: عمره 

  سنة موظف يف املصفاة. 40عبد الرمحن: عمره  
  سنة يعمل يف التجارة. 36عبد اجمليد: عمره  

  ملهنة وتويف وليس له أوالد.سليم: كان يعمل بنفس ا -
  عبد الواحد: كان يعمل بنفس املهنة ومتويف وله ثالثة أوالد: -

  سنة. 60عبد اجلليل: يعمل يف مهنة الشعار، وعمره حوايل 

  سنة. 45عبد العزيز: موظف، وعمره حوايل 

  سنة. 40شعيب: يعمل عمًال حراً (ّجنار عريب)، عمره حوايل 

 بعة:أما عن أخوة املتحدث فهم أر 

 عبد القادر: متويف وله مخسة أوالد. كان يعمل شّعار، مث حتّول إىل بائع حلويات. -

 سنة. مل يتعلم املهنة ويعمل حداد افرجني. متزوج وعنده مثانية أوالد أغلبهم طالب. 48نزار: عمره حوايل  -

وحاليـاً موظـف يف  ،كـان يعمـل مبهنـة الشـعار سـنة. حيمـل شـهادة الدراسـة اإلعداديـة. 45ندمي: عمره حوايل  -
  مؤسسة التجزئة. متزوج وله مخسة أوالد.

  ويعمل بنفس املهنة. متزوج وله ثالثة أوالد. ،حيمل شهادة الدراسة الثانوية ،عاماً. متعلم 39فؤاد: عمره حوايل  - 

وبعــض الكتــب  ،وقصــة عنــرتة بــن شــداد ،املتحــدث حيســن القــراءة والكتابــة جيــداً. كــان يقــرأ ســرية بــين هــالل
 ية. الدين

                                                                                                                                                                
أول ما ذهبت، دخلت إىل دكان حريف قدمي وهو يعمل، أدواته قدمية تية: هذا هو اللقاء الثالث للدارس النشيط خمول واستهله بالفقرة اآل) 134(

 يف حي قدمي ولديه ثالثة عمال، ابنه بينهم، يعمل مبهنة الشّعار اي صناعة بيـوت شـعر واملـادة األوليـة الوحيـدة الـيت تـدخل يف الصـناعة هـي
  مادة شعر املاعز.
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 معلومات عن المهنة: (أسرارها، كيف تعلمها؟ أين؟ األجرة؟)

ا عبـارة عـن نـول عـريب قـدمي (يـدوي) شـبيهة بآلـة شـد البسـط،  ،تعلم مهنة شّعار عـن والـده وهـي كمـا شـاهد
ســم وطــول حــوايل ســتة أمتــار ومجيــع آالت الشــد مــن اخلشــب.  80حفــرة علــى شــكل صــندوق طويــل بعــرض حــوايل 

الفالحــني مل يكــن هنــاك وســيطاً بيــنهم  )135(للصــناعة هــي شــعر املــاعز. كــانوا حيصــلون عليهــا مــن اجلــرد.املــادة األوليــة 
ل.س. وعنــدما كــانوا جيــدون صــعوبة يف  15وكــان الرطــل حبــدود  ،وبــني منتجــي املــادة. كانــت ُتشــرتى املــادة بالرطــل

د قــاطع ضــمن البيــت البــدوي حيــث يوجــ ،تــأمني الشــعر، يضــطرون لشــراء القطــن مــن أجــل صــناعة البيــوت الصــيفية
 ل.س. 2يفصل احلرمي عن الرجال. كانوا يشرتون الرطل حبدود 

ل.س. أمـا اآلن  3والقطـن حبـدود  ،ل.س 8كان رطل شعر املـاعز حبـدود   1955ويذكر املتحدث أنه حىت عام 
 )136(اال أكتـب هـذا)وليس متوفراً، وعندما سـألته عـن األسـباب قـال: (بعـد أن وعدتـه  ،ل.س 40الواحد سعره فالكيلو 

فـانعكس ذلـك  )137(،متت الوحدة بني سوريا ومصـر برئاسـة مجـال عبـد الناصـر الـذي حـّرم تربيـة املـاعز 1955"يف عام 
على صناعتنا وأصبحنا حنصل على شعر املاعز الذي هو املادة الوحيدة لصناعتنا بصعوبة فائقة. لكن يف السـتينات 

الدولــة، فانقطعــت هــذه املــادة   ر مت تــأميم الــدباغات وأصــبحت ملــكآذا 8وبعــد ذهــاب عبــد الناصــر وقيــام ثــورة 
وأصبحنا نستوردها عن طريق لبنان أو عن طريق البحر، وكان ماشـي احلـال. أمـا يف السـنوات القليلـة املاضـية  ،ائياً 

خلام تسـتورد أو أوقف االسترياد، إال عن طريق فتح اعتماد، وفتح االعتماد يلزمه وقت طويل، مما جعل قيمة املادة ا
حسـب ارتفـاع سـعر الـدوالر أو اخنفـاض قيمـة اللـرية السـورية. املهـم أن قيمـة املـادة اخلـام  ،تصلنا بأسـعار عاليـة جـداً 

أصبحت أسعارها مرتفعة جداً حبيث نقوم بتصنيعها وبيعها وال ُتِدّر إال أرباحاً ضئيلة ال تسـاوي جـزءاً ممـا نتعبـه. يف 
  هريب وماشي احلال، أما اآلن! (وأطرق ومل يتكلم).البداية كنا نعتمد على الت

أمــا عــن التصــدير، حنــن نعمــل للبــدو الرحــل، ســواء ضــمن ســوريا (الكميــة بســيطة) ولكــن أغلــب الكميــة إىل 
طــن مشــغول، أمــا اآلن فأصــبحنا يف  3الســعودية نصــدرها عــن طريــق جتــار. كنــا ُنصــدر إىل الســعودية يوميــاً حبــدود 

ولكـن املشـكلة بقلـة شـعر املـاعز وصـعوبة احلصـول عليـه وارتفـاع  ،لكمية. ليس العيب فينـاشهر كامل ال ننتج هذه ا

                                                                                                                                                                
ار من بقايا الغابات السابقة. ويف اجلرد ترعى املاعز. ويأيت الرعاة، ومعظمهـم ميـتهن الرعـي اجلُرد هو اجلبل حيث تنبت املراعي وفيه أشج )135(

  .والزراعة، بالشعر لبيعه يف محص للشعار مباشرة دون وسيط. وهكذا اختلط األمر على الدارس
ا خطرة، )136(   وأخلفوا بوعدهم يف سبيل البحث التأرخيي.   اجلميل أن الدارسني كثريا ما وعدوا املتحدثني عن االمتناع عن كتابة أمور يرو
 الواقع أّن قانون منع تربية املاعز يف اجلرود (اجلبال) صدر يف مخسينيات القرن العشرين قبل الوحدة وجميء عبد الناصر. وهـدف املنـع هـو )137(

س الشــجرة. ومل يكــن احلكــم قبــل وحــدة عبــد احملافظــة علــى أشــجار اجلــرود الــيت كانــت املــاعز تتســلق عليهــا ألكــل أوراقهــا ممــا يــؤدي إىل يبــا
قويــاً ملنــع رعــاة املــاعز. وأثنــاء حكــم عبــد الناصــر جــرى تطبيــق القــانون بصــرامة، فصــان بقايــا الغابــات وأضــّر برعــاة املــاعز  1959الناصــر عــام 

  ومعهم الشّعارين صانعي بيوت الشعر للبدو. 
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وقريـة البسـاتني يف ، وأرحيـا، وجسـر الشـغور، ويـربود، ومحـاة، أسعاره. يف سوريا كانت تتمركز هذه الصناعة يف محص
 قضاء بانياس.

ن لألســف التجــار الســوريون يف الســعودية كانــت صــناعتنا يف ســوريا تضــارب الصــناعة الرتكيــة واهلنديــة. أمــا اآل
يســتوردون هــذه الصــناعة مــن تركيــا إىل الســعودية، ولألســف متــر أمــام أعيننــا وحنــن نتحســر علــى صــناعتنا الــيت تســري 

  بسرعة حنو االنقراض.

عائلة يف القطر كانت تعـيش  مـن مـردود هـذه الصـناعة باإلضـافة إىل الفائـدة  4000تصور يا أستاذ بأنه حوايل 
يت تعــود علــى الدولــة منهــا. أصــبحنا اآلن نبحــث عــن عمــل ميكــن أن يســد حاجتنــا وهــذه مهنتنــا، ال نعــرف كيــف الــ

 نتعلم صنعة أخرى. 

ــا أو عــن طريــق التجــار، هكــذا حياســبوننا)  ُتشــرتى املــادة األوليــة بالــدوالر (طبعــا ســواء مت االســترياد عــن طريقن
  باللرية السورية وندفع ضريبة كذلك، فماذا نستفيد حنن؟  ونبيعها %60وندفع الرسوم اليت أصبحت حبدود الـ 

ســاعات عمــل، أي حبــدود مخســة أمتــار مربعــة،  10ســم يف اليــوم،  60م بعــرض  8العامــل وســطياً يعمــل حــوايل 
أي املصــــانعة والكلفــــة تــــذهب إىل التجــــار والعمــــال، وحنــــن إذا مل نكــــن نعمــــل بأيــــدينا ال نســــتفيد أي شــــيء علــــى 

  اإلطالق".

ولــدى املقارنــة قــدمياً  )138( خــل معلــم بــنفس املهنــة مــن مدينــة محــاة امســه خالــد شــامية وأكــد هــذا الكــالم.وهنــا د
ـا وال تعتربهـا  ـتم  ـا سـتنقرض يومـاً بعـد يـوم، "ألن الدولـة ال  وحديثاً هلذه احلرفة أشارا معاً أن هذه املهنـة ال بـد أ

عائلــة يعيشــون مــن إنتــاج هــذه احلرفــة. يف  4000ثــر مــن ذات فائــدة تــذكر مــن الــدخل الــوطين لتشــجيعها. وفعــًال أك
ـا أمـام تركيـا واهلنـد وافغانسـتان. وكـان جمـرد أن تنـزل بضـاعتنا  البداية كنا نربح وكنا مبسوطني وصـناعتنا كنـا نتبـاهى 

ا. حىت أؤكد لـك بأننـا كنـا دائمـاً ملحـوقني بالشـغل، أي بضـاعت نا مباعـة إىل األسواق يف السعودية كانوا فورا يشرتو
لُقـّدام، وال خنفيــك ســراً بأنــه نتيجــة الزمحــة والطلــب علــى صــناعتنا كــان التــاجر الســوري يشــرتي بضــاعة تركيــة ويبيعهــا 

ا بضاعة سورية، كان يا أستاذ ثقة كبرية بشغلنا".    ضمن البضاعة السورية إىل السعودية على أ

حتــدث بــأن "العالقــات الرتكيــة (يقصــد العثمانيــة) وقبــل ظهــور النقابــات،  ،وعــن العالقــات احلرفيــة يف البــدايات
ل.س يف العـــام  2هـــي الـــيت كانـــت حتكمنـــا، فكـــان هنـــاك األجـــري والصـــانع واملعلـــم. الصـــانع يســـتأجر دكـــان حبـــدود 

الواحد. ويضع عنده أجري ويعمل معه أفراد عائلتـه ويشـتغل علـى القطعـة (طبعـاً أقصـد املهـن الـيت جتاورنـا) كالنسـيج 
ند املعلم عدد من الصناع يزودهم باملواد األولية ويشتغلون ويعطونه اإلنتاج على القطعـة". (مل يكـن اليدوي. كان ع

                                                                                                                                                                
  أيضاً.دارس من محاة أجرى أيضا لقاء مع شامية منشور هنا ) 138(
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يعرف أرقام األجور بالضبط). "املعلم كان تاجراً، ال يعمـل بيـده، يتعامـل مـع التجـار لشـراء املـادة األوليـة ومـع جتـار 
  آخرين لبيع منتجات الصناع". 

ومل تكـن  ،ملة فيمـا بيـنهم. "مبهنتنـا كـان يعمـل لـدينا إمـا أوالدنـا أو أوالد اجلـريانال يتذكر كيف كانت تتم املعا
وأغلبهــــا بــــني الصــــناع  ،أي خالفــــات تــــذكر يف ذلــــك الوقــــت عنــــدنا. أمــــا عنــــد غرينــــا كــــان دائمــــاً حيــــدث خالفــــات

ني كـانوا يتفقـون واملعلمني، حيث كان أغلب الصناع  يرتكون دكاكينهم ويلجـؤون إلينـا مـن أجـل العمـل، ألن املعلمـ
علــى الصــناع. وعنــدما حتــدث املشــاكل بــني الصــانع واملعلــم كــان ينتصــر املعلــم. وال أحــد مــن املعلمــني يقبــل بتشــغيل 
الصانع القدم مـن عنـد معلـم غاضـب عليـه، ويصـفه بأنـه صـاحب مشـاكل. أمـا عـن الصـناع فغالبـاً يهجـرون مهـنهم 

ائيــاً  ــا  ومــن ال يعمــل وقتهــا كــان ميــوت مــن  ،ألن احليــاة مل تكــن تــرحم أو يصــبحون أجــراء ملهــن أخــرى، ،ويرتكو
  اجلوع". 

وعــن شــيخ الكــار قــال: "ال أعــرف عــن شــيخ الكــار شــيئاً ألنــه يف مهنتنــا مل يكــن هنــاك شــيخ كــار يف محــص، 
وأذكر أنه حدثت مشكلة بني عامل ومعلمه (عفوا يا أستاذ، املعلم عنا ما هو تاجر كان يعمل مع العامل). وعلى 

فذهب العامل واحتكم عند شيخ لكار النسيج اآليل يف القيصرية، وتـدّخل  ،ا أذكر كان املعلم من بيت السواسنم
وعــاد إىل العمــل علــى أن يشــتغل بــدون أجــرة ملعلمــه ملــدة  ،وجــاء الصــانع وبــاس يــد املعلــم ،شــيخ الكــار مــع املعلــم

ت أخـرى تضـم املعلمـني. كـان الُصـّناع يتفقــون أسـبوع. ويف بدايـة األربعينـات أصـبحت نقابـات تضـم الصــناع ونقابـا
على يوم يضربون فيه عن العمل، ليس مـن أجـل ختفـيض سـاعات العمـل، ألن عمـل الصـانع علـى القطعـة، بـل مـن 
ايـة كـل أسـبوع أو الشـهر كـان املعلـم  أجل زيادة أجرة القطعـة، وكـانوا أحيانـا يسـتفيدون ويرفعـون األجـرة. لكـن يف 

النواقص واألغالط يف تصنيع القطعة} يف صناعة القطع وخيفض من األجر. وكانـت الدولـة  يضع العيب {تعين هنا
  تساعد املعلمني". 

ـــا كانـــت  عـــن احليـــاة االجتماعيـــة: "حتـــدث املـــذكور عـــن احليـــاة االجتماعيـــة يف فـــرتة الثالثينـــات واألربعينـــات أ
يـا اسـتاذ أنـه كـان لـدينا بدلـة واحـدة فقـط تبقـى معقدة للغاية بـالرغم مـن أن الفـرد كـان يرضـى بأبسـط األمـور، واهللا 

ســفر اخل... كنـا نعريهــا لبعضـنا حنــن األخـوة وحــىت للجـريان. كانــت  ،مولـد، جديـدة مــن أجـل املناســبات مثـل الــزواج
وبالرغم من اجلوع والفقر واحلرمان كنا نرضى بكل شيء. لكن الشيء الذي كان يزعجنا كثـرياً  ،حياتنا بسيطة جداً 

ــار وبــالرغم مــن أن املــواد مجيعهــا رخيصــة، إال أننــا كنــا جنــوع ألن مــا حنصــل عليــه مــن األجــر ال أنــه كنــا نع مــل ليــل 
املصـاغ  ،مثـل املهـر، يكفي، ألنه يا أستاذ حنن لسـنا مـثلكم، حنـن عنـدنا عـادات وتقاليـد جتعلنـا نصـرف أمـواًال كثـرية

ـا وأوال ]هدايا[الرضوات  ،واجلهاز د عمهـا واملشـايخ، واهلـدايا، وبـدها بيـت حلاهلـا أو علـى ألم العروس وأبوهـا وأخوا
عــن  األقـل غرفـة، وقليــل املـرأة أن جتتمـع مــع أخـوة زوجهــا أو تأكـل معهـم، لــيس مثـل اليــوم، اليـوم فـََرقَـْت احليــاة كثـرياً 

، أمامــه كــان والــدي اهللا يرمحــه مســيطراً علــى العائلــة كلهــا، ال جيــوز ألحــد أن يــتكلم ويعارضــه. تــويف ومل أدخــن   أول
  أما ابين مل يعد حيرتم، األمور تغريت يا أستاذ". ،ليس خوفاً بل احرتاماً 
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واســتأجر بيتــاً خــارج الــدار، واعتــرب ذلــك  ،وهــي غــري متعلمــة ،عــن زواجــه: تــزوج يف اخلمســينات مــن ابنــة عمــه
 ،ل.س مـــؤخر 500 و ،ل.س مقـــدم 200خروجـــاً عـــن إرادة الوالـــد، لكـــن نظـــراً لضـــيق احملـــل اقتنـــع الوالـــد. كـــان املهـــر 

  ل.س. 60ومصاغ  حبدود 

: مخســة شــباب ومخــس بنــات. اثنــان يعمــالن بــنفس املهنــة، وآخــر جنــار أملنيــوم، وآخــر للمتحــدث عشــرة أوالد
عسكري واالبن الصغري ما زال طالباً يف الثانوي. أما البنات فجمـيعهن عازبـات، ثالثـة تعملّـَن االبتـدائي واثنتـان مـا 

  دية. زلن يف املدرسة اإلعدا

1/5/1987تاريخ احلديث   

  مالحظات وتعليق الدارس:

أنــه صــادق فيمــا  ،وال جمــال لــذكره هنــا، وبقنــاعيت ،ومــن خــالل مــا رواه املتحــدث ،مــن خــالل احلــديث الســابق
وحلـل الواقـع الـذي  ،يقول، أي تكلم ما حيسه فعًال، هذا أوًال. وبكل جرأة وصراحة وربط األحداث بعضها ببعض

حتلـــيًال موضـــوعياً، وال أبـــالغ إذا قلـــت أن الســـيد عبـــد املـــنعم الشـــعار (حمـــدثي) متطـــرف إىل حرفتـــه  عاشـــه مـــع مهنتـــه
ا أصبحت جزءاً ال يتجزأ منه بشكل عجيب. حاول بشىت الوسائل والسبل إقناعي  ،بشكل كبري ا حىت أ ومتأثر 

نـت تسـهم جبـزء ال بـأس بـه مـن الـدخل أن هذه احلرفة لـو مت رعايتهـا مـن قبـل الدولـة مثلهـا مثـل املهـن األخـرى، لكا
وهذه شرحية من اجملتمع ليست بالقليلة  ،نسمة 35000أي حوايل ، أسرة 4000القومي باإلضافة إىل إنعاش أكثر من 

على حد تعبريه. وال يعـرف سـر إمهـال الدولـة هلـذه املهنـة، مـع العلـم أنـه مت العـودة إلنعـاش حـرف يدويـة قدميـة. قـال 
ال ( كلمــة غــري مقــروءة ) إىل هــذه املهنــة. مث حتــدث عــن الرســوم والضــرائب. عنــد دخــول املــواد  حــىت احتــاد احلــرفيني

  األولية إىل القطر هناك رسوم مجركية عالية، وعند التصدير وأثناء التصنيع هناك ضرائب كثرية، ملاذا؟ ال يعرف.

وهــي  ،ينا إال هــذه الصــنعةقــال بكــل صــراحة وصــدق: "احلقيقــة يــا اســتاذ أخــاف مــن املســتقبل، ال صــنعة بأيــد
  تسري بسرعة إىل االنقراض. فماذا نشتغل بعدها؟"

  مالحظات الدارس: 

مل يرغب بالتحـدث عـن األحـزاب الـيت كانـت موجـودة يف الثالثينـات واألربعينـات وقـال: "حنـن مـا لنـا عالقـة  -
  بالسياسة".

  رفض اإلدالء بأية معلومات عندما نتعرض يف احلديث إىل املرأة -
كان جريئاً وصرحياً وذلك بعد أقطعت له على نفسـي وعـداً أمامـه بـأال أكتـب إال مـا يريـده هـو أن   املتحدث -

  أكتبه.
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بالرغم من أنه وصف يل احلياة السابقة (أيام االستعمار الفرنسي) ببؤسها وشقائها لكن من خالل احلديث  -
م ليسوا بفقراء كما يصف، بل من عائلة ميسورة. ووصفه هذا ( أقصد الفقر) حىت يضعين بصـورة تبني يل أ

  ووجد فارقاً شاسعاً بني اليوم وما مضى. )139(،بأنه أحبَّ الثورة

 من  صانع إلى معلم نسيج فتاجر جوخ في حمص :الحاج ديبو - 16

 )140(سليمان خمول. ُمجري اللقاء الدارس:

  . 1900مواليد محص من  .احلاج ديبو حممود العدوي المتحدث:

 كتب الدارس:

بو حالياً تاجر، بائع جوخ يف سوق املناشف، الدكان الثاين على اليمـني. كـان يعمـل يف شـبابه صـانع احلاج دي
 ألن النول أصبح ميكانيكي على حد تعبريه.  ،نسيج، مث معلم نسيج، مث تاجر

حياتــه االجتماعيــة: املــذكور كمــا حــدثين مــن عائلــة ميســورة كانــت دارهــم كبــرية (ســراي) كمــا قــال، فيهــا عــدة 
درفـات، مـرآة يف  3، خزانـة خشـب بــ 2وجّهـز العـروس خبزانـة بلـور عـدد  ،وسكن عند أهله ،1930. تزوج عام غرف

.س، ألن  ل 200أي حبـدود الــ ،لـرية ذهـب 50الوسط، وطقم كنبيات. وجهاز العروس وسياقها كلـه كلفـه أكثـر مـن 
  ل.س. 5و  4اللرية الذهب كانت يومها ما بني الـ 

وهـو عمـره ثـالث سـنوات. مل يرغـب يف التحـدث عـن عالقاتـه  والـدهسنوات. وتويف  10وكان عمره  جدهتويف 
  فقر اخل... ،تقاليد ،االجتماعية أو احلياة االجتماعية بشكل عام. عادات

وُكنـُت آخـذ علـى حسـايب الشـغل بالقطعـة منـذ عـام  ،سألته عـن املهنـة فقـال: "عملـت صـانعاً ملهنـة "املسـّدي"
كــل صــندوق غــزل كانــت أجرتــه لــرية ســورية واحــدة. وُكّنــا {ضــمري "نــا" يعــود للمتحــدث، . و 1932وحــىت عــام  1920

فقــط نــدفع منهــا لألجــري لــرية ســورية واحــدة،  ،لــريات ســورية 4وهــو صــانع وعنــده أجــري} نشــتغل باألســبوع حــوايل  
نكتـني مسنـة. كنـا أرطـال حلمـة أو ت 8ويبقى لنا ثالثة. ولكن هذا املبلغ كان يشـرتي أكثـر مـن نصـف لـرية ذهـب، أو 

  ل.س يف العام. املواد األولية كانت تردنا من املعلم، كيف جيلبها! ال نعرف. 3نستأجر الدكان بـ 

النـــّوال. فـــامللّقي: يســـاوي النـــري  ،الطّعـــام ،امللّقـــي، كانـــت الصـــناعة، أي حرفتنـــا، متـــّر بعـــدة مراحـــل: املســـّدي
  من عند امللقي فيخرجه ثياباً. النّوال: يأخذ الغزل  ،الطّعام: يطعم الغزل ،واملشط

                                                                                                                                                                
  ، ويعين ذلك احلب أن املتحدث خيشى أن يكون الدارس من املخابرات، والتكتم يُبعد عن املتحدث املشاكل...  1963آذار  8أي ثورة  )139(
سـني هذه هي الدراسة الرابعة ملخول. ولو قـُّيض ملشروع كتابة احلركة النقابية أن يرى النور، لكنت استعنت بسليمان خمول وغريه من الدار  )140(

   النشطاء لإلسهام يف مجع أخبار احلركة النقابية.
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أغلب األجراء كانوا أحياناً أوالد الصناع. والعمل كان من الفجر حـىت العشـاء، أي كنـا نعمـل (طاملـا نشـوف) 
حســـب طـــول وقصـــر النهـــار. ال كهربـــاء وال مـــي  ،وبالشـــتاء حبـــدود العشـــر ســـاعات ،ســـاعة 15بالصـــيف حبـــدود الــــ 

كتـــار واجملرمـــون أكثـــر والـــدوريات كـــذلك. كنـــا عايشـــني مـــن قلـــة املـــوت، معنـــا ممـــدودة للمنـــازل، وال أمـــان، واحلراميـــة  
  وكنا خنّبيها من احلرامية. ،مصاري ولكن ما يف شي

مــن  )142(اشــتغلت بــالبيتون بســبع فرنكــات، )141(تركــت املهنــة لعــدم وجــود الشــغل، كــان يف أزمــة قويــة. 1932عــام 
ديــد، مــو عيــب خلــي العــامل يقولــوا قاعــد عنــد مرتــو مــا طلــوع الفجــر حــىت املغيــب، وكنــا نتعــب. وأنــا كنــت عــريس ج

لكــن هــدول  ،بيشــتغل؟ وبعــدين أنــا كنــت شــايل هــم العيلــي... صــحيح مــع الوالــدة اهللا يرمحهــا كــان شــوية ذهبــات
   )143(لأليام  السودي.

يف البيتــون، وبعــدها صــار معــي شــوية مصــاري. نزلــت علــى الســوق  1936حــىت عــام  1932املهــم عملــت مــن  
وكنـــت أوزع  ،ل.س يف العـــام. وأصـــبحت معلمـــاً أشـــتغل شراشـــف وصـــايات 12دكـــان مـــن األوقـــاف بــــ  واســـتأجرت

صــانع. كنــت أشــرتي الغــزل بنفســي مــن الشــام أو مــن حلــب. قســم منــه أوزعــه علــى الُصــّناع وأبيعــه  20العمــل علــى 
. وكنـا شـباب نسـافر علـى جاهز، وقسم أتاجر به وأبيعه غزل. كانـت ربطـة الغـزل بلـرية وربـع وثـوب اخلـام بلـرية وربـع

أيـام، يــوم روحــة ويـوم رجعــة ويــومني مـن أجــل العمــل حسـب الســوق، وكــان  5أيـام ويف حلــب نبقــى  3الشـام ونبقــى 
ماشـــي احلـــال. أمـــا اليـــوم فهيهـــات! بيـــوم واحـــد نســـافر إىل حلـــب وجنيـــب البضـــاعة وال ننـــام إال ببيوتنـــا، أو حـــىت ال 

  حن".نسافر، نتصل وهم يرسلون لنا البضاعة بالش

م  ولدى السؤال عن عالقتهم بالصناع قال: "كانت العالقات طيبة جداً، لكن أوالد احلرام كـانوا يـوزون بـآذا
أو يعملــون عنـــد معلمــني آخـــرين، أو يطلبــون زيـــادة أجــور. كنـــا حنــتكم عنـــد شـــيخ  ،إمـــا يبطلــون الشـــغل )144(حكــي،

هم شـوي، لكـن كـانوا يزيـدوها حبتـني. حننـا نسـافر ودمنـا الكار، وكان دائماً احلق معنا. احلقيقة يا ابين كنا جنور علـي
ا ،جتيهم املواد لعندهم )145((ع كفنا) وهم قاعدين بالفي،    )146(وحياولون التحكم بنا. ، ويشتغلو

                                                                                                                                                                
ودامت أربـع سـنوات. وقـد تناولنـا هـذه األزمـة وتأثريهـا علـى احلـرف والصـناعة السـورية يف   1929هذا نتيجة األزمة االقتصادية العاملية لعام  )141(

  .1973كتابنا احلركة العمالية يف سورية ولبنان الصادر يف دمشق 
  ، ( من وضع ح ح ؛ البيتون أو الباطون: أعمال البناء املرتبطة باإلمسنت املسّلح، وهي من املهن اليت تتطلب قوة عضليةالعمل يف  ) 142(
  هؤالء لأليام السوداء. وفق مبدأ: خّيب قرشك األبيض ليومك األسود. )143(
 ( من وضع ح ح ) يوّز يف أذنه شخص: ينم شخص آخر ويغتابه أمام هذا الشخص .  )144(
ا الراحة وعدم التعرض للشمس كما هو حال العمال . )145(   ( من وضع ح ح ) قعد يف الفي: جلوس يف الظل. ويقصد 
تصف هذه الفقرة عالقة معلمي احلرف بصّناعها. والصراع أو اخلالفات القائمة بينهم. ويلفت النظر اعرتاف املتحدث، وهو معلم ) 146(

م. و "والد احلرام " كانوا حيرضون الصناع على املعلمني.حرفة، بأن املعلمني كانوا جيورون على الص  ناع، أي يستغلو
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قبـــل احلـــرب العامليـــة الثانيـــة ال أذكـــر إن كـــان هنـــاك نقابـــات. أذكـــر أنـــه كـــان بعـــض اجلمعيـــات أغلبهـــا خرييـــة. 
ـا كانـت هلـا غايـات شـريفة، كـدفن املـوتى، ومسـاعدة املرضـى، وإعالـة صحيح حننـا والصـناع كنـا  نسـاهم فيهـا، إال أ

العائالت املستورة. هذه اجلمعيات كانت تأخذ الصفة الدينية ليس أكثر مـن ذلـك. أمـا بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة، 
م. وكنا عايشـني مـع ، ظهرت بعض النقابات. وأذكر أنه كان لنا حنن نقابتنا ولصناعنا ن1945أي بعد  قابة خاصة 

بعــض مبســوطني. كانــت نقابتنــا تســاعدنا علــى مقاومــة البضــائع األجنبيــة، وتعمــل دعايــة ملصــنوعاتنا عنــد الشــعب. 
وكنا متكاتفني مع بعضنا ضد كل من حياول ضرب مصاحلنا. والصانع الذي خيالفنـا مـا كـان يالقـي شـغل أبـداً. كنـا 

وما كان حـدا يشـّغله عنـده أبـداً. كـان يعـود غصـباً  )147( ح للعمل (عونطجي وكتري غلبة)خنرب النقابة أن فالناً ال يصل
قبلـــه. وهـــذا دليـــل علـــى تكـــاتف أربـــاب العمـــل وحصـــار الُصـــّناع وإجبـــارهم علـــى يوجييـــب جـــاه معـــه حـــىت  )148(،عنـــه

  الرضوخ. واجلاه تعين يأيت بأناس كواسطة إلعادته للعمل. 

وما زلـت حـىت اآلن. {هـذا  ،وأصبحت تاجر جوخ )149(،وتركت الشغل ،آليليف بداية األربعينات دخل النول ا
مثــال واضــح علــى التــدرج مــن أجــري إىل صــانع  فمعلــم فتــاجر. وهــذا مــا تناولنــاه بالتفصــيل يف كتابنــا حتركــات العامــة 

  الدمشقية} نبيع نصف مجلة ومفرق. واهللا ساترها وماشي احلال".

وقـال: "هـل أنـت خمـابرات  ،أيامـه. شـرد بنظـره مـدة، مث التفـت إيلّ  حكى عن األحزاب اليت كانت موجـودة يف
ابتســمت وقلــت لــه: "يــا حجــي، أنــا لســت خمــابرات أبــداً. والســؤال الــذي ال يعجبــك بإمكانــك مــا  ،أم صــحفي؟"

هـــات  )150(جتـــاوب عليـــه، وإذا تضـــايقت أســـحب ســـؤايل". قـــال بـــاحلرف الواحـــد: "ال ومـــالو؟ فأنـــا لـــيش خـــايف؟
   )151(زاب".ألحكيلك عن األح

وكانـــت الكتلـــة الوطنيـــة ملـــني؟ مـــا بعـــرف!.  ،"كـــان حبمـــص يف أول الثالثينـــات حـــزب الشـــعب لبيـــت األتاســـي
  بعرف بعد احلرب العاملية الثانية:

  كان حزب الشعب برئاسة عدنان األتاسي ومعه فيضي األتاسي وغريهم.  -
  كان احلزب الوطين برئاسة احلاج سليمان املعصراين. -
  ئاسة حلمي األتاسي.كانت العصبة بر  -
  والكتلة الوطنية برئاسة هاشم األتاسي. -
  وكان حزب اإلخوان برئاسة مصطفى السباعي. -

                                                                                                                                                                
 العوطنجي هو اإلنسان الكسول القادر على العمل ويتسكع يف الشوارع ويكون عالة على غريه . ) 147(
  دون إرادته . )148(
 أي العمل كمعلم نسيج لديه عدد من الصناع واجلراء. )149(
 وطن يف قلوب الناس من املخابرات السلطانية وبطشها.هذا دليل على اخلوف املست) 150(
  دعين أجدثك . ) 151(
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  واحلزب القومي السوري ال أعرف من كان يرأسه لكنه كان للمسيحيني مثل سري احلليب. -
  وكان احلزب الشيوعي برئاسة نسيب اجلندي. -
  وكان البعث العريب برئاسة ممدوح كيشي. -

 كثر من األحزاب يف ذلك الوقت. كنا مثل لبنان، كل عائلة تعمل حزب حلاهلا".ما كان أ

وعنــدما ســألت أي األحــزاب كــان حمبوبــا مــن قبــل الشــعب؟ قــال: "كــل حــزب لــه أحبابــه. الشــيوعي والقــومي  
أمـا كانوا للمسيحيني. حزب الشعب الوطين ألوالد العـائالت باحلكومـة. وكـانوا خيتلفـون دائمـاً. كـل ذلـك مظـاهر. 

هم متفقون. حزب اإلخوان املسلمني كان للمتـدينني. وكـانوا بالبدايـة أصـحاب مبـادئ وإميـان، مـا مثـل حـزب اليـوم 
 )152()".حزب كذب ونفاق وقتل (طبعا بقصد حزب اإلخوان

أما عن اجلرائد واجملالت اليت كانت تصـدر قـال: "جريـدة التوفيـق لتوفيـق الشـامي مث باعهـا إىل فيضـي األتاسـي 
  امسها جريدة السوري اجلديد، وإىل جانبها جريدة الفجر". وأصبح

 مالحظات وتعقيب الدارس:

وأقرب إىل الغنية يف ذلك الوقـت. عكـس حبديثـه واقـع أصـحاب  ،احلاج ديبو يبدو أنه من عائلة ميسورة احلال
معرفــة تطــور احلرفــة األعمــال أكثــر ممــا حبــث وضــع طبقــة عاملــة ومنوهــا إبــان االســتعمار الفرنســي. وطاملــا حنــن بصــدد 

والعالقات احلرفية وما تعكسه على الصعيد االجتماعي واالقتصادي وجدت من خالل حديثه أنه حىت قيام احلرب 
العاملية الثانية كانت العالقات احلرفية اإلقطاعية (العثمانية) سائدة، حيـث كانـت األعـراف والتقاليـد، وعالقـة املعلـم 

كانـت متوارثـة عـن االسـتعمار العثمـاين بـالرغم مـن دخـول الرأمسـال األجنـيب ووجـود   بالصانع واألجري. والتجارة كلها
 بعض الصناعات اآللية (اآلالت األجنبية).

 اآليت:، من خالل هذا العرض جاء حديث احلاج ديبو غنياً واألمر امللفت يف ذلك الوقت

َ انعــدام األمــن واالســتقرار يف ذلــك الوقــت عنــدما حتــدث عــن عمليــات - النهــب والســرقة والقتــل (احلراميــة   بــنيَّ
 كتار واجملرمون أكثر).

                                                                                                                                                                
واضــح أن املتحــدث كــان حــذراً وينتابــه الشــك يف كــون مــن يتحــدث إليــه مــن املخــابرات. وهلــذا كــال الــتهم لإلخــوان املســلمني بعكــس مــا ) 152(

ّد مـن اإلشـارة هنـا أن احلـزب الشـيوعي يف محـص ضـّم يبطن يف داخله، كي يتحاشـى بطـش املخـابرات، إذا كـان مـن يسـمع لـه مـنهم. وال بـ
أعدادا وفرية من املسـيحيني، ولكنـه كسـب مجهـوراً واسـعاً مـن الشـباب مـن األوسـاط املسـلمة. ورئـيس احلـزب نسـيب اجلنـدي هـو مـن عائلـة 

، التحـق بـاحلزب الشـيوعي مسلمة معروفة وكان طبيب أسنان. وخلفه يف قيـادة احلـزب حممـد ظهـري عبـد الصـمد، وهـو خـريج مدرسـة شـرعية
  مع عدد من زمالئه يف املدرسة الشرعية، كما ورد يف مذكرات األخري.
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َ لنـا وجـود الضـغط واإلرهـاب الـذي كـان ميـارس علـى الشـعب مـن خـالل الـدوريات الـيت كـان يعـاين منهـا  - بنيَّ
 الشعب األمرين كما وصف يل.

ا إىل حـد كبـري حـىت اليـوم - مل يسـمح بـأي سـؤال أمههـا أنـه  ،عكس يل احلياة االجتماعية واليت ما زال متأثراً 
يتعلق بالنساء والعالقة مع اجلوار. وكذلك دّل على سطوة الرجل وقوته عنـدما قـال: "الرّجـال الزم مـا يقعـد، 

  الزم يطلع حجر من الصوان".
ا يدوية، األمر الذي جيعله يرتك املهنـة  - ا حرفته بالرغم من أ أهم ما يف األمر حتدث عن وجود أزمة تأثرت 

  ).1933 –1929خر (أظن هي األزمة العاملية اليت دامت من عام ويلتحق بعمل آ
كــــان اتفــــاق املعلمــــني يف النقابــــات لــــه طابعــــه اإلجيــــايب يف ضــــرب املصــــنوعات األجنبيــــة وحماربتهــــا والدعايــــة  -

وكان له طابعاً سـلبياً هـو االتفـاق علـى ضـرب العمـال وإلـزامهم بالعمـل يف  ،للمصنوعات الوطنية وتشجيعها
وبأقل أجر وجعلهم بأي وسيلة، وإن تكن بشعة، تابعني هلم. عندما قال: "كان دائماً شيخ  أطول ساعات

وبّوس إيدين املعلم حىت يعود إىل عمله"، أي أنه كان شـبه اتفـاق بـني  ،وكان العامل جييب جاه ،الكار معنا
ومـن  ،اليب مـن جهـةمعلمي احلرف، يلتزمون فيما بينهم بضرب احلركة العمالية ومطالب العمال بشىت األسـ

جهة أخرى ضرب البضائع األجنبية والرأمسال األجنيب وكل ما يهدد مصاحلهم. وبعبارة ميكن القول أنه كـان 
  التفاقهم وجه وطين ووجه رجعي.

ــا حـرفهم عنـدما ذكــر عالقـتهم مـع الصــناع  - َ عـن وجـود إرهاصــات للحركـة النقابيـة الســورية والـيت تـأثرت  بـنيَّ
م لتنظيم العمل النقايب."أوالد احلرام كان م" طبعاً يقصد بذلك بعض من يتصلون    وا يوزون بآذا

رمبا كان لـه عالقـة مـع أحـد األحـزاب الـيت كانـت موجـودة يف ذلـك الوقـت، ألنـه مل يكـن يسرتسـل باحلـديث  -
  عن نشاط تلك األحزاب، اخل...

كــل تصــرف غــري حقيقــي حيــث    ويظهــر مــن خــالل حديثــه ،وجــدت أخــرياً أن املعلومــات الــيت أعطاهــا صــادقة
  كان يبالغ بطيب، مثل حسن معاملة املعلمني للصناع وهذا الكالم معروف أنه مبالغ فيه.

  لقاء مع دوالتي من دمشق - 17

  ماجدة فارس. ُمجرية اللقاء الدارسة:

ل يف دمشـق، قنـوات. مكـان أخـذ احلـديث: مكـان العمـ 1925أمحد بن سليم لبابيدي مـن مواليـد  اسم المتحدث:
 .21/6/1987بباب مصلى سويقة يوم األحد 

 كتبت الدارسة:
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املتحــدث: مصــطفى لبابيــدي. يقــول املتحــدث بــأن جــده تــويف وهــو طفــل يف الثانيــة مــن عمــره فــال  جــداســم 
سـنة. للجـد ولـد واحـد فقـط  90يعرف عنه شيئاً سوى أنه كان يعمل جزاراً أمام جامع يلبغا. وتويف عن عمر يناهز 

 دث.وهو والد املتح

 وكان بنّاء. ،1974وتويف عام  ،1907املتحدث: سليم بن مصطفى لبابيدي. تاريخ ومكان الوالدة دمشق  أباسم 

أخربنــا املتحــدث بأنــه كــان وحيــداً لوالديــه، وكــان مــدلًال كثــرياً وأمــه تعتــين بــه كثــرياً، وال يُــرفض لــه طلــب. تعلــم 
. وكــان التعلــيم يف ذلــك الوقــت يقتصــر علــى تعلــيم القــرآن، القــراءة والكتابــة يف مدرســة معهــد العلــوم يف بــاب ســرجية

وعندما خيتم الطالب القرآن، كان األهل يتباهون به أمام اجلميع ن وتُقام األفراح والزغاريد. مل يقرأ أيا مـن الكتـب، 
عنـرت بل كان يذهب مع أقرانه إىل القهوة ليستمع إىل القصص اليت كان يسردها هلـم احلكـوايت، ومـن هـذه القصـص 

  )153(الزير سامل اخل... كما كانوا يشاهدون "صندوق السمع".، وعبلة

قــرش ســوري. تــزوج وهــو يف الرابعــة عشــر مــن  15قبــل الــزواج كــان يعمــل صــانع يف مهنــة دواليت واألجــرة كانــت 
يأخــذ بعــد الــزواج اشــتغل مــع والــده يف البنــاء بنصــف لــرية، بعــدها أصــبح معلمــاً فصــار  )154(عمــره ألنــه وحيــد لوالديــه.

أكثر من والده لرشاقته وخّفته يف العمل، فغدت بينه وبني والده إشكاالت، وعلـى أثرهـا تـرك عمـل البنـاء وعـاد إىل 
  صنعته القدمية دواليت.

صـــندوق. مل يشـــرت أثاثـــاً عنـــد الـــزواج ألنـــه كـــان صـــغرياً ، ســـجادة، األثـــاث املوجـــود عنـــد والديـــه ســـابقاً: خزانـــة
  ة املوجودتني يف املنزل. ودفع والده مهر العروس عشر لريات ذهبية.فأعطاه والده السجادة واخلزان

كان الرجال يلبسون صدرية وشروال وطربوش وقنباز وجاكيت. ذكر لنا حادثة طريفة بأنـه عنـد زواجـه جلبـت 
ا مع الزمن إىل أصفر ألن الرجـال يف ذلـك الوقـت مل يع ،له العروس معها بيجاماً بيضاء فلم يلبسها تـادوا وحتول لو

  لبس البيجامات، ألنه كان عيب يلبس الرجل بيجاما. 

وقـد تـويف قبـل   سنة، فهي صغرية ال تعمـل شـيئاً. كـان والـدها يضـمن عنـب 12الزوجة عند الزواج كان عمرها 
زواجهــا. مل يتــزوج املتحــدث إال مــرة واحــدة ألنــه مرتــاح مــع زوجتــه، فهــي مجيلــة وخلوقــة ومطيعــة. قــال لنــا بأنــه يــرى 

  كل الصفات اإلنسانية، فلذلك مل خيطر على باله يف يوم من األيام أن يتزوج غريها. فيها  

ــا مرحيــة وذلــك مــن أجــل تــأمني مصــروف  أمــا عــن وضــعه بعــد الــزواج، فقــد اشــتغل مــع والــده مبهنــة البنــاء أل
  نحاس.املنزل، وعندما شعر والده أنه يتضايق منه ألنه صار معلم ترك مهنة البناء وعاد إىل مهنة ال

                                                                                                                                                                
مــن أوائــل األجهــزة الصــوتية الــيت تســتخدم االســطوانات،  ) PhonographGramophone or(غرامــافون  أو صــندوق الســمع: الفونــوغراف )153(

 ( من وضع ح ح ) ويتميز حبجم بوقه الكبري.
  ة أن الشاب الوحيد يزّوجه أهله يف سن مبكرة، بغية تكثري الذرية.كانت العاد )154(
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  استقل عن والديه عندما أصبح لديه أربعة أطفال واألحوال أصبحت ميسورة. فقد اشرتى أرضاً وعّمرها بنفسه. 

و الياس شكور. كان مثن كيلـو ، وأنطون شلهوب، كان حيصل على املواد األولية من التجار وهم: عمر مكي
سعر الكيلو يف ذلك الوقت عشر لريات. يف  . مث ارتفع بعد ذلك وهبط إىل أن أصبح1942ل.س عام  2،5النحاس 

أمـا اآلن أصـبح ، القدمي كان العمل يدوياً يعتمد على املهارة. كان الصانع طوال النهـار ال ينـتج سـوى قطعـة واحـدة
العمــل يعتمــد علــى اآلالت. وتصــريف املنتــوج كــان مباشــرة عــن طريــق ســعودي كــان يــأيت ويأخــذ كــل مــا لديــه مــن 

   )155(لريات. 3كل قطعة   ،ةقطع 300حبدود  ،منتوج

ويف ذلـك الوقـت كـان  ،ق.س يف اليـوم 15يف ذلك الوقت مل يكن حق العامل مهضـوماً، كانـت أجـرة الصـانع 
هــذا املبلــغ يكفــي بالنســبة لألســعار. يف املاضــي. كــان يوجــد مرابــون، كــانوا موجــودين يف حــي امليــدان، يتعــاملون مــع 

اً من املال مقابل فائدة، وملا تطول الفـرتة املّتفـق عليهـا، يـذهب املديـداين أهل حوران. كان يأيت احلوراين ويأخذ مبلغ
  مع رجاله على اخليول إىل منزل الذي أخذ منه املبلغ ويعيده، مع خسارة احلوراين طعام الرجال  وخيوهلم.

لنــا اي امتنــع املتحــدث عــن ذكــر أي اســم مــن أمســاء هــؤالء املــرابني، كمــا امتنــع أن يــروي  مالحظــة الدارســة:
كمـا قـال بأنـه يوجـد أهـل خـري كثـريون،  )156(حادثة بسـيطة عـنهم، مـع العلـم بـأنين أخربتـه أنـين لـن أسـجل مـا يقولـه.

  مثال: إذا استجارت امرأة برجل كان يساعدها مهما كلف ذلك من مثن.

م أسـرة واحـدة، كـل واحـد يشـعر بشـعور اآلخـرين، يسـاعدون احمل تـاجني،  أهل احلارة كانوا حيبـون بعضـهم وكـأ
كمــــا كــــان اجلميــــع يتصــــفون بالشــــهامة واملــــروءة والصــــدق واالخــــالص والوفــــاء، وكــــان اجلميــــع يشــــاركون يف األفــــراح 

  واألتراح. أما اآلن فالذين يقيمون يف بناية واحدة ال يعرفون شيئاً عن بعضهم.

  أوالد املتحدث: 

  مروان: يعمل بياع براميل، متزوج، املؤهل العلمي سادس. -
  مسكري وبياع أدوات غسيل، متزوج، املؤهل العلمي سادس. بسام: يعمل -
  غسان: يعمل سائق سيارة، املؤهل العلمي تاسع. -
  زوجها يعمل دهان سيارات. ،منور: متزوجة يف كفر سوسة -
  كوثر: عازبة يف املنزل. -

                                                                                                                                                                
 كانــت احلجــاز ومــن مثّ الســعودية ســوقاً رائجــاً للبضــائع الشــامية. ويف لقــاء يل مــع خيّــاط ذكــر أّن عــدداً ممــن اخليــاطني يف ثالثينيــات القــرن) 155(

   يف السنة لشراء ما ينتجونه.العشرين كانوا خيّيطون ما يالئم أذواق السعوديني. ويأيت حجازي مرتني
 هذا دليل على سطوة املرابني وأبنائهم وأحفادهم، مما جعل املتحدث حذراً خائفاً من حتّرش هؤالء به.  ) 156(
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 ،اد األوليـةعلـى أمـل أن يسـاعده التنظـيم يف احلصـول علـى املـو  1970دخل يف التنظيم النقايب للحرفيني يف عام 
  وحيميه من االستغالل واملرابني. بعد ذلك وجد أّن ما تقوله اجلمعيات احلرفية ال ينفذ منه شيء، وأقواهلم حرب على ورق.

، فكــان ال يعـرف مــن أيــن 1978حـىت  1973العمـل يف القــدمي أفضـل مــن اآلن. سـنوات اخلــري بالنســبة لـه كانــت 
 11. وأخربنا بأنه يصرف على أحفاده األيتام، بعد أن تويف لـه ولـدان وهلمـا يأتيه املال. أما اآلن فاحلياة بسيطة جداً 

   )157( طفًال.

كـان يتحـدث باختصـار، كـان حمرجـاً، وشـعرت بأنـه خيفـي الكثـري. يف كثـري   رأي معدة االستمارة بالمتحدث:
ـا   من األحيان كان يتجاهل أو يرفض أن يتكلم. واستنتجت بأنه حيـافظ علـى سـر املهنـة، فهـو ال خيربنـا عنهـا إال أ

  كانت يدوية وتعتمد على املهارة، أما اآلن تعتمد على اآلالت.

  حماة /النول اليدوي لصنع بيوت الشعر (خيام البدو)  - 18
 )158( .1958مواليد طيبة االمام ، حممود حممد الرحال الدارس: أجرى اللقاء

. مكــان أخــذ احلــديث: يف  مكــان 1931ارنــة عــام حو ، خالــد  بــن أمحـد الشــامية مــن مواليــد مدينــة محــاة المتحــدث:
  .1987/ 30/5بتاريخ  ،العمل/ "النول اليدوي" لصناعة بيوت الشعر

ســنة. وكــان  50حيــث أن عمــره كــان يف تلــك الفــرتة حــوايل  ،: بكــري الشــامية، تــويف يــوم ســفر برلــكاجلــداســم 
م  يعمـــل اجلـــد حايـــك يـــدوي، أي نّســـيج شراشـــف، حيـــث أنـــه يف تلـــك الفـــرتة، كمـــا روى املتحـــدث، كانـــت حيـــا

ـــة مـــع األســـرة فقـــط لســـد رمقهـــم وعيشـــتهم (ســـرد يل أغلـــب الكلمـــات  ،بســـيطة للغايـــة وكـــان يعمـــل يف هـــذه املهن
  بالعامية). 

كـــان جـــدي يـــذهب إىل املنـــاطق اجملـــاورة للبلـــدة مـــن بســـاتني   )159("كانـــت إذا دقـّـــَرت احلرفـــة ومـــا عـــاد يف شـــغل،
وكـــان العمـــل  ،رة بأنواعهـــا. وكـــان عملـــه عـــادة باحلرفـــة فقـــط أيـــام الشـــتويةوغريهـــا، و"يضـــمنوا" أشـــجار جـــوز واخلضـــ

                                                                                                                                                                
تعـــود إحـــدى  2015قضــية اإلجنـــاب العشــوائي والتكـــاثر الســـكاين هــو أحـــد أســـباب التخلــف. واملأســـاة الــيت تعيشـــها ســـورية اآلن خريــف  )157(

  هذا االنفجار الدميوغرايف (السكاين).جذورها إىل 
كتـب الـدارس عـن سـريته: أعمـل يف حمطـة حمـردة احلراريـة "توليـد الطاقـة الكهربائيـة"، كـوين خـريج معهـد متوسـط كهربـاء وميكانيـك التـابع  )158(

الشـركات األجنبيـة وتعّلمـت   ، حيـث كانـت قيـد اإلنشـاء. يف تلـك الفـرتة تابعـت عملـي مـع1978لوزارة الكهربـاء. ُعّينـت يف احملطـة يف عـام 
مــع زمالئــي مــا يكفــي ألن نقــوم بعملــني مهــا تشــغيل احملطــة وخدمــة وطننــا. ُعينــت رئيســاً لقســم العنفــة حيــث أنــين كنــت منــدفعاً يف عملــي، 

  ومارست عملي أيضاً كرئيس قسم مراجل وما زلت على عملي حىت اآلن، وأعمل يف نظام الورديات يف قسم االستثمار
  وتباط ء ، وكثُر العرض وقّلّ◌ الطلب على البضاعة.تعثر  )159(
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وتعين كلمة السجرية أشجار مثمرة من جوز ولوز وتفاح. وكان الضـمان يف تلـك الفـرتة عنـد  )160(الصيفي بالسجرية.
م )161(،البيك م يعملون للحصول على قو اية املطاف على ما يريده. ،حيث أ   وحيصل البيك يف 

ـم ورثـوا املهنـة والصـنعة  ،اجلد: أمحد، وحممود، وحممد، وعبدو. كان عملهـم مجيعـاً بـنفس املهنـةأخوة  حيـث أ
 أباً عن جد.

وكـــان يعمـــل نفـــس عمـــل اجلـــد، ولكـــن غـــّريه إىل النـــول اليـــدوي  ،محـــاة (حوارنـــة)، 1870مـــن مواليـــد  الوالـــدأمـــا 
ط يف الشـتاء، وكـان احلصـول علـى املـواد األوليـة لصناعة بيوت الشـعر (خيـام البـدو)، حيـث أنـه كـان يعمـل عليـه فقـ

  ليس بالسهل.

والبيك كان وكيله من بيت "املسـري" مـن  أبوي ضمن ضمنة عند البيك )162(وروى يل حادثة وفاة والده: "طََلْع 
محاة. دفع أبوي ثلث الضمنة ومت اسـتالمها مـن البيـك. كانـت الظـروف اجلويـة يف تلـك الفـرتة قاسـية. نتيجـة لزوبعـة 
هواء سقطت مثار األشجار، ومل يكن هناك حمصول ليُباع وسْد دين البيك الباقي. مما دفع البيـك إىل إقامـة دعـوى، 

وأدى  ،وال دواء ،وعـــدم االعتنـــاء يف الســـجون ،نتيجـــة الـــربد )163( ووضـــع والـــدي يف الســـجن حيـــث مـــرض بالزنطاريـــة
  ذلك إىل وفاته بالسجن".

  عدد أخوة املتحدث وأمساؤهم:

  1931مية: من مواليد محاة حوارنة عام خالد شا -1
  .1933حسن شامية: من مواليد محاة حوارنة عام  -2

قاســينا فيهــا األمــرين مــن فقــر مــدقع، حيــث متــر  ،وَربِينــا أيتــام فــرتة طويلــة مــن الــزمن ،"ورثنــا الصــنعة عــن والــدنا
  األيام الطويلة القاسية. وتعلمنا الصنعة بشكل جيد وحاولت تطويرها وحتديثها.

 ،د تعلمت القراءة والكتابة يف تلك الفرتة يف املدارس الليلية. كان يـتم التـدريس يف جـامع "القـاق" بالباشـورةلق
وبقيـت أنـا وأخـي نـتعلم ملـدة ثـالث سـنوات، وذلـك لقـاء دفـع مبلـغ مـن  ،حيث أن التعليم كان نوعاً من حمو األمية

رأ ما يوجد ألنه مل يكـن هنـاك كتـب إال الروايـات، بدأت أق ،سنة 30وكان عمري يف تلك الفرتة حوايل  ،أجل ذلك
  فقرأت سرية عنرتة وبين هالل، وُكّنا نتداوهلا يف سهراتنا.

                                                                                                                                                                
ا هلجة عامية محوية. )160(   أبدل الشني بالسني وحتولت الشجرية إىل السجرية، ويبدو أ
م: بيك، وآغا، وأفندي) 161(  .البيك تعين مالك األرض اإلقطاعي. وكانت معظم أراضي محاة ملكاً لإلقطاعيني، وألقا
 تعين هنا: ذهب.   )162(
  ( من وضع ح ح ) ، الزحار املعوي، من أنواع االلتهابات املعوية."Dysentery"مرض الزنطارية: باالنكليزية  )163(
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ـا، وهـي  ،تعلمت مهنة العمل على النول اليدوي وصناعة خيام البـدو قبـل الـزواج ومـا زلـت أتابعهـا كـوين طّورُ
  وراثة أباً عن جد. 

بســيطاً جــداً: صــندوق مــن اخلشــب ولبــاد وخمــّدات  -ميلكــه والــدي أي مــا-وكــان أثــاث البيــت يف تلــك الفــرتة 
  مصنوعة من القش. واشرتى والدي عند الزواج ثياباً بسيطة فقط للبسها حيث أن عيشتهم كانت بسيطة.

 قرش تركـي ذهـب صـاغ، كـان يكتـب كتابـة ولكـن يف أغلـب األحيـان ال يسـدد. 500كان املهر يف تلك الفرتة 

وزيـت  ، تلك الفرتة من خضـراوات األرض املزروعـة وكـان متـوفراً يف تلـك الفـرتة أيضـاً مسـن صـاغوكان َأْكُلهم يف )164(
هلّـــي [الـــذي] متـــوفر مـــن  ،وباذجنـــان"، وبطاطـــا، وكـــان خبـــز التنـــور الطيـــب، عمومـــا كـــان أكلهـــم  كوســـا )165(،صـــاغ

  األرض".

الــربمي {مغربيــة" وحطــة وبــرمي فكــان الرجــال يلبســون شــروال وصــدرية صــوف " ،أمــا بالنســبة إىل لباســهم الشــتوي
من صوف، واللباس الصيفي "قنباز" من حرير صـاغ (دودة القـز) و"صـاية". بالنسـبة  }وهو فخر الرجل ،هو العقال

وما زالت حىت اليوم. وكانت بيوت السكن من الطني واحلجارة وسقفها مـن األخشـاب  ،للنساء فكن يلبسن املاليا
  والقصب. 

وتعّلمـــــت يف املدينـــــة عنـــــد ) 166(تـــــدرس يف املدرســـــة إىل أن أخـــــذت "الســـــرتفيكا"،"زوجـــــيت قبـــــل الـــــزواج كانـــــت 
وكانــت أمهــا تعمــل  )167(،اخلّياطــات، خياطــة الــرواب النســائية. وكــان يعمــل والــدها حــالق قــدمي  و"قــالع  ضــراس"

وج الواحـد أكثـر خياطة. غالباً النساء كـنَّ يعملـن باخلياطـة. مل أتـزوج غـري امـرأة واحـدة ألن احلالـة مـا تتطلـب أن يتـز 
  قسمة اإلنسان ونصيبه".  )(هذه"هاي  ،وما يف ضرورة ،من واحدة

حيث تابعتها بشكل جيد وطّورت فيهـا لكـي تـوفر مـن جهـدي الشـيء  ،"كان عملي بعد الزواج بنفس املهنة
 حيــث أن املصــلحة الــيت ورثتهــا عــن جــدي "مــا يف غريهــا نشــتغل ،وتشــغيل عقلــي ،القليــل، وكــان ذلــك بفعلــي أنــا

  فيها". 

  احلصول على املواد األولية يتم بطريقتني: 

  وحلب.، ومحص، استرياد شعر املاعز من الدباغات املوجودة يف:محاه -
  استرياد من التجار الكبار الذين ميلكون األموال.  -

                                                                                                                                                                
 أي أّن مقدار املهر يكتب على الورق، ولكن يف واقع األمر ال ُيسدد. )164(
 الصاغ تعين غري املغشوش واملخلوط مبواد أخرى.     )165(
ا شهادة الدراسة اإلبتدائ ) 166(   ية عند انتهاء التلميذ  من الصف اخلامس وتقدمي امتحان جتريه وزارة املعارفيُقصد 
  غالباً ما كان احلالق ميتهن احلالقة وقلع األسنان املسببة لألمل وبدون مقابل. )167(
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كان سعر الشعر حسب القبال واحملل، فعندما يكون هناك قبال تتحسن املصلحة ومتشي بشكل جيـد، بينمـا 
َوِقْف املصلحة.عندما    )168(يكون هناك حمل بِتـْ

  ل.س وهو بازدياد. 30 –20كان الشعر على نوعني: تركي أو حجازي. وسعر الكيلو ال يتجاوز 

ا لتحويل املواد األولية إىل مواد مصّنعة جاهزة للبيع هي كالتايل:   املراحل اليت نقوم 
ســود مــن بقيــة الشــعر امللــون. وكانــت تــتم التنقيــة مرحلــة الشــعر اخلــام: حيــث يُنّقــى يف هــذه املرحلــة الشــعر األ -

  بواسطة اليد، وكان الشعر األسود هو اجليد. 
  النتف: يتم نتف الشعر وفرزه. -
  الغزل: يتم بواسطة دوالب يدوي وهذا الدوالب موجود منه يف جسر الشغور، محاة، أرحيا.   -
 احلياكة: أي النسيج بواسطة النول اليدوي. -

ل يباع بواسطة التجار، حيث أن هلم دكاكني يف األسواق، ُيصّدر هلم املنتـوج وهـم يبيعونـه  كان املنتوج من احمل
كما يشاؤون وكيفما يريدون. وقـال حبسـرة: "وذلـك نتيجـة الضـغط مـن قبـل التجـار. حنـن نتمـىن لـو أن البـدو يـأتون 

م ي   )169(ستوردون املواد األولية لنا".إلينا ويشرتوا من عندنا وبسعر أرخص بس ما نقدر ألننا مرتبطني بالتجار أل

كانت أرباح التجار يف هذه املصـلحة مومسيـة وأسـعار بيـوت الشـعر مشـكلة. "حنـن نبيـع املنتـوج  للتـاجر بسـعر 
املرت حوايل ستني لرية سوري، وهو يبيعه بالسعر الذي يريده: مية، ميـة وعشـرة لـرية سـوري [...] اهللا بيحاسـبو، مـو 

  )170(طالع بإيدنا شي".

الصنعة حرة، ونرى ضغطاً من قبل التجار الكبار وحنن جتار صغار. ونطلب من الدولة طلباً واحـداً: وهـو  "إن
مساعدتنا على عملية االسترياد والتصدير مثل ما بيعمل التـاجر الكبـري، حيـث أنـه يقـوم بعمليـة التصـدير واالسـترياد 

لــذلك حنــن خاضــعني للتجــار احملتكــرين وال نقــدر علــى ألنــه ميلــك األمــوال. وألن املــواد األوليــة ليســت مــن الدولــة، ف
تهم".    جما

                                                                                                                                                                
ر فتنمـو األعشـاب الـيت تتغـذى القبال: هي املوسم اجليد، واحملال أو احملل: تعين املوسم الضئيل القليل. وسنة قبال تعين سنة كثـرية األمطـا )168(

منها املاشية وبالتايل يكون صوف الغنم وشعر املاعز جيداً وغزيراً. وعكس ذلك يف سنوات احملل وقلـة األمطـار حيـث تقـل غـذاء احليوانـات 
 .ويضمر صوفها أو شعرها

  والبدوي وهذا يعين أّن التّجار هم الذين يأخذون القسم األكرب من الربح، واخلاسر هو احلريف  )169(
هــذه العبــارات الــيت نقلهــا الــدارس عــن املتحــدث صــاحب النــول لصــنع بيــوت الشــعر معــربة تعبــريا يفــوق منظّــري االقتصــاد السياســي ومــا  )170(

شرحه كارل ماركس يف كتابـه الرائـع "رأس املـال"، وتعكـس واقـع اسـتغالل التجـار للمنـتج احلـريف وللراعـي البـدوي، الـذي يأويـه بيـت الشـعر. 
  لغ من ذلك أن حساب التاجر عند اهللا، واملهين املنتج ليس يف يده حيلة للوصول إىل حقه. واألب
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ــم الوحيــدين  إن الصــراع االجتمــاعي مبعنــاه احلقيقــي مل نعهــده، فقــط كــان صــراعنا مــع التجــار الكبــار حيــث أ
القادرين على االسترياد والتصدير وحنن ال نقدر ذلك على هذه احلالة (ثـالث كلمـات غـري مقـروءة وضـعها الـدارس 

ا نقل حـريف، ونقـدر أّن املقصـود مـن التعبـري العـامي مقـدرة التجـار علـى الـتحكم بـاحلرفيني   ضمن قوسني مما يعين أ
  كما يريدون). وكان التجار يضغطون على املصلحة حىت أننا نوقفها بأمرهم يف بعض األحيان.  

ن نـدخل الفائـدة فـنحن ال حتدث عن نوعية العمل حيث أنـه مـن األعمـال احلـرة فقـط بيـع وشـراء، "ال ميكـن أ
نتعامل مع الربا والفائدة". ولكن عمل التجار بعد ما نبيع هلم املنتوج لـيس لنـا دخـل فيـه، فهـم يعملـون علـى ختزينـه 

 من أجل الربح وذلك عن طريق احتكاره وكان ذلك يعود علينا بالضرر.

اطتها كانــت حلــوة، كــل شــيء كــان "الســكن قــدمياً كــان يف بيــوت مــن احلجــر والطــني. واحليــاة القدميــة رغــم بســ
متــوفرا وخاصــة البنــدورة حيــث كنــا نــذهب إىل (كلمــة غــري مقــروءة وبالتأكيــد تعــين اســم ســوق اهلــال يف محــاة) ونــأيت 

 كل سحارة بسعر بسيط جداً.  ،بالسحاحري

اآلبـار  ومل يزل قسم منهـا حـىت اليـوم. ووجـدت إىل جانبهـا ميـاه )171(،املياه كانت من اآلبار بواسطة "الطرنبة"
وال نســـهر أكثـــر مـــن العشـــاء. واآلن وجـــدت الكهربـــاء والتلفزيـــون  ،االرتوازيـــة، "وكـــان ســـهرنا علـــى ضـــوء مـــن الكـــاز

واليــوم علــى مــدفأة املــازوت. حــذاؤنا يف تلــك الفــرتة "صــرماية  ،والــربامج املســلية. وكانــت تــدفئتنا قــدمياً علــى الفحــم
 محراء" كل ما منشي فيها شوي "بتنش من املي".

ــم كــانوا مظلــومني، كــون البيــك فــوق رؤوســهم دائمــاً. علــى ســبيل النكتــة: "ب النســبة لألريــاف نعــرف عــنهم أ
بتعرف أن الفالح كان حياسبه البيـك علـى البـيض؟ أي إذا ملـك الفـالح عـدد معـني مـن الـدجاج فيجـب أن حيضـر 

 )172(قسماً من البيض للبيك. ويا ويله إذا عند املساء ما وّداله بيض".

كايــة مسعهــا مــن أحــد الفالحــني مــن القــرى اجملــاورة "الربيعــة" عــن األيــام املاضــية: "اشــرتى البيــك تــنب وروى ح
وكان الطريـق مـا بـني الضـيعة والطريـق العـام طـني، ال تقـدر السـيارة  ،وباعه يف تلك القرية. وكانت تلك األيام شتوية

ل املوجـودة عنـدهم مـن أجـل نقـل التـنب، ختلـف أحـد املرور إىل داخل الضـيعة، ممـا اضـطر أهـل القريـة أن يـأتوا بالبغـا
الفالحــني، وكــان وكيــل البيــك جبانــب البيــك الــذي كــان يعــرف بالتفصــيل مــن ميلــك بغــًال، وســأل عــن الفــالح الــذي 
ختلف، فأجابوه بأن بغله مريض. مل يقتنع البيك. أتى الرجل الذي بغلـه مـريض ووقـف أمـام البيـك ومـا معـاه (معـه) 

البيك: أنت ليش ما جيت مثل غريك؟ فرد عليه الفالح: البغل مرضـان. فضـربه البيـك بالعصـاية ومل البغل، فقال له 
يقدر أحد من أهل القرية على ختليصه منه. وأمره بأن حيمل تنب عوضاً عن البغل املرضان. وفعـًال بـدأ حيمـل الرجـل 

  التنب مثل غريه".
                                                                                                                                                                

  املضخة لرفع املاء من البئر . )171(
  أحضر له ) 172(
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وكــل  ،املدينـة ويتجمعــون يف شـوارعها مـن أجــل احلصـاد "ودائمـاً كنـا نــرى أهـل األريــاف وهـم يـأتون إىل شــوارع
واحــد شــايل منجــل بإيــدو. وكــانوا يعــانوا مــن اجلــوع يف الشــوارع ويــذهبوا إىل احلصــاد وذلــك مــن أجــل املعيشــة بــأي 
ـم كـانوا يتقـاتلون فيمـا بيـنهم مـن أجـل الـذهاب مـع املعلـم، واملعلـم بـدوره خيتـار  سعر زهيد يعـرض علـيهم، حيـث أ

  رخص والذي يريد. كنا دائما نرى ما يدور من شجار فيما بينهم  يف الشوارع".السعر األ

  األوالد الذكور: 
  خدم العسكرية ويعمل حداد افرجني وهو أعزب. -1
  طالب مدرسة وأعزب. -2

 أما األوالد اإلناث:

 متزوجـــة ومتعلمـــة وزوجهـــا حيمـــل شـــهادة جامعيـــة، موظـــف باملشـــفى الـــوطين ،1961البنـــت البكـــر مـــن مواليـــد  -1
 حبماة/ مستلم مستودع املواد الغذائية. 

وزوجهـــا يعمـــل مصـــلح  ،تعمـــل يف صـــالون حالقـــة للســـيدات، متزوجـــة ومتعلمـــة ،1963األصـــغر مـــن مواليـــد  -2
  ساعات وهو حيمل شهادة ثانوية. 

 وتدرس معهد فنون نسوية. ،عازبة ،1971األصغر مواليد  -3

ن مركزهـا يف البدايـة عنـد مدرسـة التجهيـز "مدرسـة لنقابة الغـزل والنسـيج اليـدوي القدميـة، حيـث كـا )173(انتسب
عضـواً يف اللجنـة حيـث أنـه كـان لكـل مصـلحة  )174(السيدة عائشة" حالياً، وبعـدها ّمت نقُلهـا إىل بـاب النهـر. "وكنـت

ــــيت حتصــــل  ــــة وعشــــوائية مــــن أجــــل مناقشــــة املشــــاكل ال ــــا جنتمــــع اجتماعــــات عفوي ممثــــل عنهــــا يف تلــــك الفــــرتة. وكن
 )175(دث. وكنا نتفق على األجور اليت يتقاضاها الُصـّناع يف الـدكاكني الـذين يعملـون عنـد الصـناعواإلضرابات اليت حت

ا أصحاب املهن املنزليـة يف تلـك الفـرتة. حيـث كـان للمعلمـني عـدد مـن  الـدكاكني وكـل  ،وأسعار املواد اليت يعمل 
لواحــدة. وكانـت اإلضـرابات تقــوم عامـل باملصـلحة ا 500-300حيـث كـان مــن  ،دكـان فيـه مــن مخسـة إىل سـتة عمــال

عموماً من أجـل زيـادة األجـور وحتسـني ظـروف املعيشـة، وكانـت تثمـر اإلضـرابات يف بعـض األحيـان وتفشـل أحيانـاً 
أخــرى. وذلــك بســبب أنــه عنــدما يــتم اإلضــراب، تــرى عــدداً مــن الصــناع قــد نزلــوا وانســحبوا وذهبــوا إىل العمــل عنــد 

القــة بــني الصــانع واملعلــم طبيعيــة، حيــث أن احلســاب بــني املعلــم والصــانع جيــري  املعلمــني، ولكــن باألغلــب كانــت الع
 كل يوم مجعة".

                                                                                                                                                                
 تعود إىل املتحدث والنص بقلم الدارس. )173(
 تاء املتكلم تعود للمتحدث. )174(
ول إىل مرتبــة املعلــم هلــا تقاليــدها. وتفاصــيل التــدرج يف احلــرف مــن أجــري إىل صــانع كثــرياً مــا بقــّي الصــانع صــانعاً رغــم إتقانــه املهنــة. والوصــ  )175(

  فمعلم موجودة يف كتايب: حتركات العامة الدمشقية، فصل احلرف.
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"واحلساب على القطعة وعلى الكيلو. وكان هناك بنفس املهنة الواحدة صناع يبيعون بالقطعة، وصناع يبيعـون 
] تقـديرياً [بـاع إال بالقطعـة "مشـايلة" بالكيلو، حيـث أن املنتوجـات الصـغرية ال تبـاع إال بـالكيلو واألشـياء الكبـرية ال ت

  أو بالرطل".

"حنــن اليــوم عايشــني ومســتورة واحلمــد اهللا. والصــنعة ماشــية بشــكل جيــد حيــث خــّف عهــد احملتكــرين، لكــنهم 
ولكـن لـيس بالشـكل املطلـوب. فنتمـىن أخـرياً أن يكـون  ،موجودون. والعمل على قـدم وسـاق، واملـواد األوليـة متـوفرة

ــا تتــأمن بواســطة هنــاك إنصــاف مــن قبــ ل الدولــة ألن هــذه املصــلحة حــرة. وحنــن نشــتكي مــن ناحيــة املــواد، حيــث أ
التجار احملتكرين املسموح هلم باالسترياد والتصدير المتالكهم رؤوس األموال الكبرية. نطالـب بطلـب واحـد: لـو أنـه 

  د وحنن نكون من الشاكرين".يكون هناك إعاشة "إجازة استرياد وإعاشة" كل سنة حوايل عشرة طن للمحل الواح

بالنســبة للمحــل واســع وكبــري، فيــه النــول املصــّنع واملعــّدل وآلــة النتــف املعّدلــة. واحملــل فيــه غبــار بشــكل مكثــف، 
ـــار الكثيـــف. واملكـــان مغلـــق ال تدخلـــه  ـــدما يعملـــون يضـــعون الكمامـــات علـــى رؤوســـهم لوقـــايتهم مـــن الغب فهـــم عن

   حمدد. الشمس. والعمل باعتباره حراً فالوقت غري

كان الرجل صاحب احملل يتكلم ببساطة، وطلب مين طلباً وهو شـبه خـائف: إذا كـان باإلمكـان زيـارة املعمـل 
  ومشاهدته عن كثب. 

   )176(ملاذا ؟؟؟. أنا فسرته بيين وبني نفسي... ؟؟؟... 

  )177(عامل النسيج اليدوي على النول من إزرع - 19

 )178(.1951مواليد إزرع عام  صبحي النصري، من ُمعّد االستمارة الدارس:

                                                                                                                                                                
ا كما هي. وواضح أن الدارس لديه أفكاراً مل يكتبها.  (176)      إشارات االستفهام والنقاط من الدارس، أورد

الشامال من سهل حوران وقريبة من جبل حوران . ويف أواخر القرن التاسـع عشـر كانـت حمطـة للقطـارات ، الـيت تنقـل إزرع بلدة تقع إىل  ) 177(
  حبوب حوران إىل دمشق او ميناء حيفا يف فلسطني .

اآللـة احلديثـة كتب سريته: ولـدت يف بلـدة إزرع وترعرعـت يف مدارسـها، وعملـي منـذ الطفولـة إىل جانـب الدراسـة  الزراعـة إىل أن دخلـت   (178)
وخففــت مــن مشــقة الزراعــة وغــّريت معهــا أمــورا كثــرية. وبعــد اخلدمــة اإللزاميــة توجهــت للوظيفــة يف صــوامع حبــوب إزرع، وكــان عملــي "حملــل 
خمرب" وعمل املخرب عملية أساسية حيث أن صوامع احلبوب مؤسسة اسـتثمارية ومرتبطـة مـع مؤسسـات ثانيـة كمؤسسـة احلبـوب، واألعـالف 

لبــذار. وال بــد مــن خــالل املخــرب اإلشــراف علــى احلبــوب الــيت يف طريقهــا إىل ختزينهــا ومــدى صــالحيتها للتخــزين أم ال، وذلــك وفقــا وإكثــار ا
للشروط املنصوص عليها من قبل املؤسسات جمتمعة، جتنبا حلدوث اإلشكاالت فيما بني املؤسسات. وهنـا ناحيـة ال بـد مـن ذكرهـا: العمـل 

م العالقـة بـني صـوامع احلبـوب ومؤسسـة إكثـار البـذار، وباإلضـافة إىل التخـزين تـتم عمليـة الغربلـة والتعقـيم لتوزيـع الرئيسي للصومعة هـو تنظـي
  البذار على املزارع. عملي يتطلب االحتكاك املباشر مع املزارع طيلة املوسم.
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يف إزرع. مت إجـراء احلـديث يف صـومعة يف إزرع يف متـام السـاعة  1948هيال اجلـريس مـن مواليـد  المتحدث الحرفي:
  .2/5/1987احلادية عشر ظهراً، يوم االثنني يف 

ص، سـنة عنـد وفاتـه، حيـث تـويف يف محـ 70وكـان عمـره حـوايل  1917: جريس العويل، تـويف عـام جد املتحدث
ـا عائلـة فقـرية ودون الوسـط، تتـألف مـن أربعـة  يف بلدة صدد. تابع املتحدث حديثه عـن وضـع عائلـة اجلـد قـائًال: أ

وذلـــك بســـبب الظـــروف  ،أخـــوة وهـــم اجلـــد (جـــريس العويـــل ســـليمان العويـــل) واالثنـــان اآلخـــران هـــاجرا إىل أمريكـــا
أخـت امسهـا غنـدف يعملـون علـى النـول اليـدوي.  املعيشية السـيئة، والظـروف االجتماعيـة. وبقـي جـريس وسـليمان و 
حيــث تــتم عمليــة الصــباغة واحلياكــة،  ،أي مصــنعاً  ،كانــت العمليــة تــتم علــى الشــكل التــايل: يــأيت الصــوف مغــزوال

  وكان األجر بشكل عيين، أي قمح أو نقود.

مـزاوي  ،جميـدي 2العبـاءة:  ،جميـدي 1أما األجرة كانت على الشكل اآليت وحسب القطعـة املصـنعة: البسـاط: 
  جميدي. ½ النساء: 

وذلـك لوضـعها علـى خيـام البـدو الرحـل،  )179(وكذلك يتم صناعة الوسايد والبشت وبسط مقمرة وفجج املـذيع
  مسن أو خروف أو لنب أو كْسي [كساء/لباس].، ومن هذه األخرية يتقاضون األجر على شكل عيين

   )180(ة، وكان املهر بشكل رمزي.أما العالقات العامة كانت جيدة حيث يعيش الناس ببساط

 ،ونتيجـــة خالفـــات اجتماعيـــة (األخـــذ بالثـــأر) بســـبب العـــرض، قـــام أخ جـــد املتحـــدث، وهـــو ســـليمان عويـــل
. وكمـا هـي عـادات العـرب 1910وذلـك عـام  ،وهرب االثنـان إىل قريـة خربـة غزالـة ،ومبعونة أخته غندف بقتل رجلني

ايـــة عمـــره تـــرك العمـــل  ســـابقاً يلتجـــؤون إىل إحـــدى العشـــائر حيـــث يؤمنـــون هلـــم املســـكن واحلمايـــة. وكـــان اجلـــد يف 
ألوالده وهم: يوسف اجلريس، وفرحان اجلريس، ومطانيوس اجلريس، وعيسى اجلـريس، وهـالل اجلـريس وبنـت امسهـا 

 ) بالتسلسل. 1915-1900مرمي، حيث تولد هؤالء ما بني (

ـا ال  تتجـاوز السـرية أو تغريبـة بـين هـالل والقصـص الـيت الناحية الثقافية كانت معدومة، القصص الـيت مسعـت 
  تتضمن غزو القبائل، ومن قبيل ذلك.

وهــالل:  وعيسـى أمـا بقيـة األخـوة وهـم مطـانيوس ،وفرحـان: يعمـالن علـى النـول أوالد جـد املتحـدث: يوسـف
  يعملون يف الزراعة (بالفاعل أي مرابع أو حماصصة).

                                                                                                                                                                
   .ملعرفة أوصافهاإىل سورية سنسعى  هذه األمساء وما يليها جنهلها، وإذا أُتيحت  لنا فرصة الرجوع (179)
  .هذا بالنسبة للوسط املسيحي ومنه يتحدر املتحدث. وللمهر أشكال سريد احلديث عنها لدى اآلخرين(180) 



 

 

195 
 

اإلقامــة احلاليــة بــإزرع.  تــويف يف  – 1899مــن حمافظــة محــص ، مــن مواليــد صــدد والــد املتحــدثيوســف اجلــريس 
. هرب مـن صـدد إىل خربـة غزالـة، وعمـل علـى النـول مـع أخيـه ملـدة مخـس سـنوات. وكـانوا يسـكنون 1974إزرع عام 

 ،وبعـدها عـادا إىل إزرع  )181(يف خربة غزالة بدون أجرة. وهـم يف جلـوئهم كـانوا يف محايـة الشـيخ صـاحل احلـاج علـي.
وازرع نصــفها مســيحية. ويف إزرع  ،ألن أهــل خربــة غزالــة إســالم ،وقصــدهم الــزواج مــن مســيحيات ،األصــليبلــدهم 

ســكنوا يف دار خاليــة مــن الســكان ال يوجــد هلــا أصــحاب. وفيمــا بعــد طــردهم مــن الــدار زعــيم منطقــة إزرع جــداف 
وبعــدها  ،ر مزعــل الصــديفــذهب والــد املتحــدث إىل بيــت آخــر حيــث اســتأجر دا ،وأعطاهــا ألحــد أقربائــه ،الغنــيم

 10عّمــَر داراً خاصــة لــه وإلخوتــه. كــان أب املتحــدث عملــه علــى النــول حيــث يــتم شــراء النــول مــن دمشــق وقيمتــه 
  واألخوة الباقون يعملون مرابعني. ،كان عمل النول متخصص لفرحان ويوسف  ،جميدي (غ)

 ،لـرية ذهـب 40ها (أي مهرهـا) ومقـداره ودفـع سـياق، ]للـزواج[وطلبها من أهلها  ،وفيما بعد تعرف على إنسانة
  )182(.1974وتابع عمله حىت تويف يف عام ،  حيث كان ال ميلك األرض أو حالل (أي غنم وماعز)

وكافــة اإلخــوة، مــا عــدا املتحــدث،  ،أوالد أب املتحــدث: جــريس وفرحــان وعيــد وفــواز وهيــال وعيــدة ولطيفــة
  ، ولبعضهم اآلن حمالت جتارية.عملوا مرابعني يف الزراعة وبعدها عماًال يف بريوت

العالقــات االجتماعيــة أيــام والــد املتحــدث: كــانوا يتبــادلون الســهرات يف حمــل أو يف بيــت. كانــت اإلنــارة هــي 
وكانــت تســود العالقــات األلفــة واحملبــة. كــان أب املتحــدث  ،"الكــاز أو الفــانوس" وكانــت الســهرية "راحــة أو جــوز"

  الزواج يذهب كل واحد إىل بيته يشرتيه أو يبنيه. وبعد ،وأخوته يسكنون يف بيت األهل

وهــو ممـا كــان يســبب اخلــالف بـني األخــوة، ولكــن بعــد الــزواج  ،: قبــل الــزواج، اإلنتــاج بيـد األكــرب ســناً مالحظـة
  اإلنتاج لكل فرد على حدة.

  ابن املقفع.، تعلم املتحدث يف مدارس إزرع. أما الكتب اليت قرأها: البخالء

. 1967إىل جانــب الدراســة، مــن والــده. وتــزوج وهــو طالــب يف الصــف احلــادي عشــر عــام  تعلــم مهنــة النــول،
لــرية ذهــب، يأخــذه أهــل العــروس ويقــدمون هلــا  40ســوى صــندوق ُمصــّدف هلــا. ومهرهــا  ،جهــاز العــروس ال شــيء

ومـن  ،تقاتهومسنة عربية وحليب ومش، خمدة صوف). أما املواد الغذائية املوجودة وقتها  هي رز –حلاف  –(الفرشة 
  وقرص عنه). وكان اللباس عبارة عن فضاضة وعقال وسروال.، ومحيض، منتجات الطبيعة (عكوب

                                                                                                                                                                

رّحــب أهــل خربــة خزالــة وهــم فالحــون ورعــاة ونصــف بــدو ال يتقنــون املهــن، بالقــادمني املختصــني باحلياكــة وصــنع اللبســة الضــرورية هلــم. (181) 
  .فالحي خوران املسلمني حساسية أو عداء جتاه املسيحينيإضافة إىل ذلك مل يكن لدى 

بسبب قلة العملة كان مهر الفتاة أرضاً أو مواشي. ومبا أّن يوسف اجلـريس صـاحب مهنـة، وهـي احلياكـة، فكـان املـال متـوفراً لديـه، وهلـذا  )182(
  جرى دفع املهر ذهباً.
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 )183(و"اخلـض" ،، باإلضـافة إىل حلـب الغـنم]احلصاد[عمل الزوجة قبل الزواج: يف األرض مع أهلها "حصيدة" 
 عمــل احلياكــة وكــان دورهــا: والعمــل بعــد الــزواج: شــاركت الزوجــة زوجهــا يف وجلــب املــاء. ،للحصــول علــى الســمنة

والســبب  ،وتــزوج بــامرأتني اثنتــني ،تــربيط الســدى علــى النــول. والــدها فــالح، لــف اخليطــان ،غــزل الصــوف،  الصــباغ
  وفاة زوجته باملرض. 

 ،دهـان، باإلضافة إىل أعمال حرة، مثـال متديـدات صـحية ،1974: تابع عمل النول بعد الزواج لسنة املتحدث
توظــف يف صــوامع حبــوب إزرع بصــفة ميكــانيكي، ويــزاول بعــد دوامــه بعــض  1980دها يف عــام تصــليح بــوابري. وبعــ

األعمال اليت ذُكرت، لكي يستطيع تأمني حياة افضل ألوالده. عاش املتحدث مع والديـه قبـل الـزواج، وبعـد الـزواج 
الدتــه وذلــك عــام وذلــك بســبب خــالف مــا بــني زوجتــه وو  ،ملــدة ال تتجــاوز الســنتني حيــث عــاش منعــزًال عــن أهلــه

1969.  

: كانت تتم عملية تصنيع الصوف لطالب احلاجة، ما عدا الصباغ الذي يتم احلصـول عليـه والد املتحدثعن 
وبعض القطن املصّنع الكغ ستة لريات سورية فقط ال غـري.  ،ل.س 2من دمشق حيث كان الكيلوغرام من الصبغة 

 5البسـت ، ل.س 10العبـاءة ، ل.س 5الشـالة ، ل.س 35سـاط وكانت أجـرة القطـع املصـّنعة علـى الشـكل اآليت: الب
  ل.س. 2الوسادة ، ل.س

ا مغزولـة1960-1940: هذه األسعار ما بني عام مالحظة من الدارس  ،، حيث كانت البضائع تأيت من أصـحا
  عليه حياكتها وصباغها فقط. كان يعيش من أجرة يده فقط، ال توجد جتارة خاصة. يتوجبو 

-جتماعي يف جمال املهنة حيث األسـعار متقاربـة فيمـا بينهـا. كـان الصـراع علـى شـكل طـائفيال يوجد صراع ا
  على العرض، أو خالف على حدود األرض.أو  عشائري

  املرابون والسماسرة يأتون من املدينة ويستغلون أهل الريف.

  د للهجرة. القدمي أفضل لتوفر التسامح واخلري واحملبة وعدم التفكري باملصاحل وال وجو  الزمن

قدمياً مل تتوفر اآللة احلديثة لألرض. والنول حيث العمـل املسـتمر طيلـة اليـوم مـن مطلـع الشـمس حـىت مغيبهـا، 
أمــا الطرقــات كانــت معدومــة، وامليــاه قليلــة يــتم نقلهــا مــن مســافات بعيــدة إمــا علــى البهــائم أو علــى رؤوس النســاء، 

دومـة. الصـحة معدومـة فـاألمراض كانـت منتشـرة واملواصـالت وكذلك نقل احلبـوب مـن مكـان إىل آخـر، واإلنـارة مع
  للمدن غري متوفرة حيث كانوا ينتقلون على اجلمال واحلمري.

                                                                                                                                                                
حصول على السمنة . والضرف جلـد مـاعز يـدبغ ويوضـع فيـه احلليـب خّض _هّز وحّرك . واخلض هو وضع احلليب يف ضرف وخّض لل ) 183(

  خلضه واحلصول عاى السمنة .
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رمي: ، خلـود: رابـع، جنـود: خـامس، حسام: ثـامن، أوالد املتحدث ذكوراً وإناثاً: نواف: بكلوريا، نايف: عاشر
  أول. 

   بيت املتحدث.: النول القدمي ال زال موجوداً حىت اآلن يفمالحظة

العمليــة  -صــعوبة العمــل علــى النــول القــدمي ، ثانيــاً  -األســباب الــيت جعلــت املهنــة تتهافــت إىل الــوراء هــي: أوالً 
وكــانوا ســابقاً يف البيــت  ،عــدم تــوفر اليــد العاملــة ألن العمليــة حتتــاج إىل يــد عاملــة -حتتــاج إىل أعصــاب بــاردة، ثالثــاً 

  األجرة غالية بسبب غالء املعيشة. -املواد األولية وهي "الصوف"، خامساً عدم توفر  -يتعاونون أكثر، رابعاً 

وأعطى صورة عن واقع والده كمـا عاشـه ، : لقد صّور يل املتحدث واقع جده كما ذكره له والدهتعليق الدارس
  بصدق، وكان صادقاً إىل أبعد احلدود يف تصوير الواقع كما كان.

 ماةرئيس جمعية نقابة األحذية في ح - 20

 مازن سبسيب من شركة احلديد حبماة. ُمجري اللقاء الدارس:

منطقة البياض. مهنتـه: معلـم أحذيـة. ، سوق الشجرة ،1913من مواليد محاة  ،حممود بن سعيد الشماع المتحدث:
  .21/6/1987مكان أخذ احلديث: منزل النقايب يف البياض بتاريخ 

وهــو مــن اجلماعــة الــيت تطّوعــت لــدى  ،ي ســوق الشــجرةعمــل يف بقاليــة حبــ، : امســه حســني الشــماععمــل اجلــد
 ،ومسعـت أن بعضـهم قـد رعـوا يف مـزارع الـيمن ،اجليش الرتكي الذي ذهب إىل اليمن باسم اجلهاد، وقد تعذبوا كثـرياً 

عـاش مـع زمالئـه يف ) 184(مث اسـتنفروا وذهبـوا إىل الـيمن يف جباهلـا الصـعبة. ،وقد ذهبوا إىل اسـتنبول ،وتسمم معظمهم
ال يعــرف ســبب  ،الشــجرة، حيــث كــان هنــاك أزمــة معيشــية تــنجم عــن اجلهــل والتخلــف وكــان املــرض متفشــياً  ســوق

حيــث ال وجــود للقــراءة والكتابــة إال عنــد الشــيخ الــذي يعلــم  ،مــن شــدة اجلهــل ،ومــا هــو ســبب مرضــه ،وفــاة املــريض
ر رداءة مـن أي دور كـان. وكنـت كـان أكثـ )185( ال (يروى) عن جدي أن دور العصـمليتعاليم القرآن. وأذكر أنه يُق

وحيـل  ،أمسع عن أيب حيدثين عن جدي لكونه متوفياً قبل والديت، بأن هناك سوء معاملة ما بني الصانع ورب العمـل
انتقـاء فيمـا  ينتخبـون شـيخ الكـار )فينتقونـه  ،حيـث الوجـود للنقابـة وال غريهـا،  هذا اخلالف (شيخ الكـار للمهنـة)

ومرجع اخلالفات له، أي هو أكـربهم سـناً وأقـدمهم يف املهنـة الواحـدة،  ،متقدما بالسن على أن يكون رجالً ، بينهم
حيـــث ال وجـــود  ،ال ينفـــذ آراءه بـــالقوة وإمنـــا بواســـطة املرونـــة فيمـــا بيـــنهم. وكـــان وضـــع العامـــل ال يتمتـــع بـــأي صـــفة

لعمــل، لــذا يتحمــل مجيــع نتيجــة اجلهــل والفقــر خشــية مــن طــرده مــن ا ،للكرامــة الــيت جيــب أن مينحهــا لــه رب العمــل
                                                                                                                                                                

مل نغّري حرفا فيما نقله املتحـدث عـن جـده. ويكتنـف الغمـوض قصـة اجلهـاد. إذ مـن املعـروف أن السـلطات الرتكيـة سـاقت الشـباب قسـرا (184) 
   .ن اخليال لعب دورا يف نسج هذه القصصإىل احلرب يف اليمن. أّما مسألة الرعي والتسمم فال بّد أ
العصملي تعين العثماين أو كل شيء هله عالقة بزمن احلكم العثماين .    (185) 
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حيث الوجود للقوانني النافذة يف ذلك الوقت. وكنت أيضا أمسع من والـدي عـن جـدي  ،الصعوبات ومشقة العمل
 أن السلطان عبد احلميد كان يستقبل العلماء أرباب الشعائر الدينية وينفذ هلم مطاليبهم.

وكــان عملــه "بقاليــة مــأكوالت"  ،ش الرتكــي: امســه ســعيد بــن حســني الشــماع الــذي كــان متطوعــاً يف اجلــيالوالــد
ـــه مـــن األوالد: حســـام (جنـــار عـــريب) ،وحالتـــه االقتصـــادية متوســـطة ـــة) ،حممـــود (أحذيـــة)، ومتـــزوج ول  ،أمحـــد (أحذي

  .1948مفيدة. تربيته كانت جيدة وقد تويف رمحه اهللا عام ، فهمية، بدرية، عبدالرزاق (جنار بيتون)، وأربعة إناث: حنيفة

"نــوادر العــرب"، وكتــاب "أعــالم النــاس" يوجــد بــه أمثــال عربيــة قدميــة حلــوة، وســرية عنــرت بــن  قــرأت كتــب مثــل
شـــداد. وكنـــت أنتظـــر وصـــول اجملـــالت والكتـــب الثقافيـــة بفـــارغ الصـــرب لوجـــود اجلهـــل الكبـــري بيننـــا حنـــن أفـــراد الطبقـــة 

وامتــاز الــتعلم  ،أمحــد احلــدادوقــد تعلمــت القــراءة والكتابــة عــن طريــق الشــيخ حممــد أبــو ريشــة والشــيخ  )186(الكادحــة.
 وجريدة العاصي. ،بفك اخلط العريب. وكنت أقرأ يف جملة املنار لعدم وجود غريها يف ذلك العهد

 ،وتعلمــت املصــلحة عنــد "القطرجنــي" الــذي كــان أقــدم معلــم أحذيــة يف ذلــك العصــر ،مث التجــأت إىل املهنــة 
ىل معلم املصلحة قال له: "اصطفل منك إلـه، العظـم سنوات. وأذكر أن والدي حينما ذهب معي إ 3وبقيت عنده 

وأنـين أرغـب يف  ،مث انتقلت لعنـد معلـم آخـر امسـه "احلـاج سـريو الغنامـة"، والسـبب ألنـه أقـدر منـه )187(يل واهلرب لك".
جميدي) بعـد سـنة واحـدة بـدون أجـرة،   1ولكونه كان يعطيين يف األسبوع أجرة ( ،تعلم املصلحة بأقصر وقت ممكن

وأمجــع لــه رقــع وقطــع اجللــود املتنــاثرة هنــا وهنــاك، وتشــميع اخليطــان   وُأجلّــس املســامري ،هــا كــّنس الــدكانكنــت وقت
  يئة للصانع الذي يعمل باخلياطة من بعدي. )188(،وبـَْرِمها

  ضت املدارس على دور فرنسا، وأصبح عليها إقبال من قبل النشء الطالع الهتمامه بالثقافة. 

 ســـوريا: قـــام رجـــال الفكـــر والزعمـــاء وتبـــاحثوا فيمـــا بيـــنهم عـــن كيفيـــة اخلـــالص مـــن كيفيـــة نشـــأة األحـــزاب يف
ــــورة للتحريــــر وهــــم: توفيــــق  ــــاس علــــى الث ــــذين صــــّحوا عقــــول الن املســــتعمر الفرنســــي. ومــــن أمســــاء هــــؤالء الزعمــــاء ال

ـم، سعيد العاص، جنيب آغا، رئيف امللقي ،الشيشكلي مـن الكتلـة  فوزي القـاوقجي. وكـان َجتَُمُعهـم علـى أسـاس أ
ومــن الســويداء: أدهــم  ،وشــكري القــوتلي، وعبــدالرمحن بــك الشــهبندر، الوطنيــة. ومسعنــا مــن دمشــق : حســن اخلــراط

  )189(.ومن جبل الزاوية: ابراهيم هنانو ،وجبل الالذقية: الشيخ صاحل العلي ،وسلطان باشا األطرش، خنجر

                                                                                                                                                                
  اجلملة األخرية، كما أرى، من وضع الدارس، إذ مل يكن تعبري الطبقة الكادحة سائداً. )186(
نهم إىل معلــم املدرســة أو معلــم املهنــة لتعليمــه وتأهيلــه واســتخدام تعبــري يســتخدم مــن ِقبــل الوالــدين يف جمــاالت عــدة ، عنــدما يســلمون إبــ  )187(

  الشدة معه كي يتعلم ويصبح زملة .
 ( من وضع ح ح ) تشميع اخليط: إذابة الشمع عليه لكي يصبح سهل االنزالق أثناء اخلياطة. برم اخليط: جعله على شكل فتيل رفيع. )188(
الالذقيــة. وال اعتقــد أّن املتحــدث اســتخدم هــذا التعبــري. كمــا يرجــى االنتبــاه إىل مــا علــق يف  هنــا أيضــا تــدّخل قلــم الــدارس مثــل قولــه جبــل) 189(

 .ذاكرة املتحدث من امساء قادة األحزاب. وذاكرته ليست وثيقة، ولكنها تبّني مستوى الفكر السياسي للمتحدث
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م يـداً واحـدة مـن أجـل مصـلحة البلـد وطـرد املسـتعمر الفرنسـي الـذي  كنا نثق بزعمـاء األحـزاب مجـيعهم لكـو
  واليت انتهت بعد عامني يف مجيع املدن السورية.  ،سنة، وتوجت الثورة يف الثورة السورية الكربى 25 حكمنا

وكعـــاب   ،مســـامري ،خيطـــان، وثقيـــل تفاصـــيل عـــن مهنـــيت: املـــواد األوليـــة مـــن اجللـــود والنعـــل منَــــوّع مـــن خفيـــف
كتــان خــام ،  ومــادة الســريس الالصــقة ،والشــاكوش ،واالرث ،وقوالــب للمهنــة، وكرتــون للكعــاب ،كاوتشــوك للعمــل
وجلــد تـور مــن أجـل الكعـب. ويــتم احلصـول مــن لبنـان (مـن مشــغرة يف جنـوب لبنــان) علـى اجللــود  ،لبطانـة األحذيـة

ا يف لبنــان، حيــث يــتم عــزل اجللــود الســميكة والنعــل، كلهــا صــناعة حمليــة يف لبنــان، حيــ ث يــتم االســترياد، ويــدبغو
وكـان هنـاك ُجتّـار حتضـر هـذه املـواد مـن  )190(للنعل والرقيقة لنعـل العيـار اخلفيـف ومـن أجـل "الضـبان" و"بـوز" احلـذاء.

قــدم.  9وأصــغر طــول  25لبنــان حيــث نســتلمها مــنهم بالطــاق، والطــاق حســب الطــول بالقــدم، أكــرب طــول بالقــدم 
حيـث أصـبحت الدباغـة مـن اختصـاص  دمشـق يف  ،ومـا بعـده 1935بعدها انتقلت مصلحة الدباغة إىل سوريا عام 

حيث ينتج من مصنع امسه "بارود" . وهو نعل متني وحمـرتم مـن قبـل أربـاب العمـل. وحينمـا نسـمع نعـل  )191(القصاع
بالل" حيث أخذ امليـزة األوليـة يف دباغـة اجللـود  بارود فهو جمال للثقة. وهناك عدة مدابغ منها للجلود مثل "مدبغة

يف ســوريا، حيــث أن لديــه أبنــاء كــان يرســلهم تباعــاً إىل فرنســا مــن أجــل مجــع املعلومــات األكثــر تقــدماً عــن كيفيــة 
  حىت متّيز عن غريه يف نسبة العمل ودباغة اجللود. ،الدباغة

علـــى حســـب الطلـــب األحذيـــة املتنوعـــة  مـــن جلـــود ونعـــل ومـــواد للصـــنع، حيـــث أفّصـــل )192(أحّضـــر "الكرســـتة"
وأسـّجل  )193(رجايل، والدي) مث أرسلها مع األجري أو الصانع ليحملها، وأرافقه إىل الدرازة، ،كندرة نسائي،  (صباط

الــيت ُقّصــت علــى موجبهــا، مث جنمــع القوالــب اخلشــبية املطلوبــة لشــد  )194(املالحظــات الالزمــة للــدرازة حســب اهلنــدازة
م اخلـيط املشـّمع والقـوي لقـص النعـل  وتثبتـه مـن جديـد الوجه عليهـا باملسـا مري، مث نبـدأ خبلـع املسـامري ووضـع مكـا

ونعطيـــه للصـــانع للربدخـــة والصـــباغة  )195(حـــىت خنيطـــه النعـــل بالســـري األساســـي، ونركـــب الكعـــب باملســـامري، وجنّلفـــه،
  والكوي، مث خنلع القالب منه، ونضع له ضبان فيصبح جاهزاً لالستعمال.

  عالقة بني املنتجني عادية، كل يأخذ حسب عمله وما يرافقها من أجرة. كانت ال

                                                                                                                                                                
 .( من وضع ح ح ) الضبان: أرضية احلذاء الداخلية. بوز احلذاء: مقدمته. )190(
منطقة الزبلطاين تقع إىل  الشرق من حي القصاع حيث تنتشر الدباغات قدمياً على ضفة بردى. وأحد الدارسـني أجـرى مقابلـة غنيـة مـع  )191(

  .عامل يف تلك الدباغات
 . جللود ، اليت ُتصنع منها األحذيةالكرستة عند البنائني مواد البناء ، وعند السكافية ا )192(
  .ن وضع ح ح )( م الدرازة: التخييط. )193(
 .لتقومي للشكل املناسب حسب املوضةا ) 194(
 .لتسوية وغزالة البارزالتجليف الصقل وا ) 195(
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لــرية ســورية تعــادل لــرية  5،5، وظهــر التعامــل بــاللرية الســورية حيــث كــل 1928أُلغيــت عملــة اجمليــدي تقريبــاً عــام 
  )196(ذهبية عثملية.

الص، صـانع ل.س علـى أن ينهيـه علـى اخلـ½ ل.س، أجـرة صـانع علـى كـل زوج مـن االحذيـة ½ أجرة أجـري 
وهــــو حــــر يف أن حيضــــر لديــــه أجــــرياً أو معاونــــاً مــــن أجــــل خياطــــة أو   ل.س½ أحذيــــة رابــــح أجرتــــه عــــن كــــل زوج 

وهو حياسبه يف العمل ويتفق معه، وليس للمعلم عالقة مع هذا األجري. معلم حرفة يبيع إنتاجه حسـب  )197(جتليخة
ـا إىل التـاجر  5صنعون التوصية بسعر لرية سورية واحدة، وهناك نوع من املعلمني ي أحذية أو أكثر يف اليـوم ويوردو

  ل.س حسب نوع اجللد والكرستة التابعة للعمل.  ¾ ليشرتيها منهم ويبيعها هو بـ 

أما عن ساعات العمل، كان األجري أو الصانع حيضر إىل العمل منذ الصباح وحىت املساء بعد املغرب. وقـرب 
لثانيــة عشــرة لــيًال مــن أجــل إمتــام العمــل ومصــلحة اإلنتــاج، حيــث حياســب موســم األعيــاد كــان يســهر حــىت الســاعة ا

  على قدر إنتاجه من أزواج األحذية وال يوجد حتديد لعدد ساعات العمل حينها.

  العطل يوم اجلمعة فقط، واألعياد الرمسية (عيد الفطر وعيد األضحى). 

مـن بـاقي أربـاب العمـل ويسـافر إىل محـص كانت تذهب األرباح إىل رب العمل، أما التـاجر فيجمـع األحذيـة 
  ل.س. 1,5من أجل إيصاهلا إىل عمالئه وتصريفها، فيبيعها مبقدار 

توجد خالفات بني املعلم والصانع، مـثًال إذا مل ينـه احلـذاء كمـا جيـب، يقّرعـه رب العمـل (املعلـم) ويوجهـه، أو  
يعرف املصلحة أكثـر منـه، فيقـوم بـوخز زوج  نظراً لغريته من صانع آخر ( عمدا )كان يعطل زوج احلذاء عن قصد 

احلذاء من الوجه برأس السكني لتعطيل العمل، ومن غري أن ينتبه عليه املعلم، وذلك للوصول إىل طـرد هـذا الصـانع 
مــن قبــل املعلــم. أمــا إذا كــان عملــه ســليماً وجيــداً فــال مكــان للخالفــات بينهمــا. كانــت تقــوم الدعايــة ضــد املعلــم 

حة لشـهرته العاليـة لـدى املـواطنني فيقـوم مـن هـو أدىن مصـلحة ببـث إشـاعة مغرضـة عـن ذلـك املعلـم، املتفوق باملصل
حيث كنا حنـتكم إىل كبـار املعلمـني مـن أجـل حـل هـذا اخلـالف. مث فكـر كبـار أربـاب املصـلحة بإجيـاد نقابـة يرأسـها 

تشـــكيل نقابـــة األحذيـــة، حيـــث  حلـــل ذلـــك اخلـــالف فيمـــا بيـــنهم، فـــتمّ  واملهنـــة صـــلحةأقـــدمهم يف املأكـــربهم ســـناً و 
اجتمعنــا معظــم أربــاب املصــلحة عــدة اجتماعــات متتاليــة حــىت توصــلنا إىل تشــكيلها، ومــن يكــون الــرئيس واألعضــاء 
وبصورة سرية انتخبنا رئيس النقابة وهو حممود الشماع ونائباً للرئيس امسه سامل النقلي، ومل يكن هناك تسمية "أمـني 

  يل النقابة أما األعضاء فمنهم: حممود قندقجي.للسر" لكوننا يف بداية تشك

                                                                                                                                                                
ة يف السنوات األوىل من احلكم الفرنسي وحىت األربعينات ، مل تكن الناس تثق بالعملة الورقية . وكـان أغلـب التعامـل جيـري بـاللرية الذهبيـ )196(

 .مثّ العثمانية الرشادية الفرنسيةوأغالها اإلنكليزية مث 
 .: أرهفه وحّده وصقله زجلخا ، املوس –جَلخ  ) 197(
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  السكان كانوا متضامنني يف حي سوق الشجرة ضد املستعمر الفرنسي وعلى قلب رجل واحد. 

يف ذلك الـزمن كـان يوجـد تـآلف بـالرغم مـن الفقـر املـدقع، وكـانوا مبسـوطني، حيـث يوجـد منـزول رمسـي لـدى  
سـوق الشـجرة، حيـث جيتمـع مجيـع رجـال احلـارة، ويتـداولون يف العمـل  شيخ احلارة، احلاج قـدرو املـدين، خمتـار حـارة

واملعيشة واألمور السياسية لدى احلاج خالد محدون، واحلاج عمر الطباع، واحلاج محدو احملدين)، حيملـون أنبـاء مـن 
ابـل دار طرف الثـوار والزعمـاء إىل أهـايل احلـي، حيـث يتهيـؤون إذا اقتضـى األمـر لـذلك، فيخرجـون معظمهـم إىل مق

  العجزة يف املقربة ليرتصدوا حتركات اجليش الفرنسي وينصبوا الكمائن هناك.  

بأن البكوات اإلقطاعيني مسيطرين على الريف سـيطرة تامـة، أي إذا  1958أعرف عن مشاكل الريف قبل عام 
ون الضيعة وما تالها مـن أراد البيك أمراً، ُخيلق يف احلال رغم كل شيء، ومن جهة الفالح كان يائساً من احلياة لك

أراضـــي حتـــت ســـيطرة البيـــك، لـــيس للفـــالح منهـــا شـــيء. وكـــان أعـــوان البيـــك خيرجـــون إىل الضـــيعة ويتصـــرفون كمـــا 
يشــاؤون حبســب أمــر البيــك ومــن خيــالفهم مــن الفالحــني ينهــالون عليــه بالضــرب وينفونــه خــارج الضــيعة. ويف وقــت 

أيـام ويعطـي أوامـره إىل أعوانـه  10لضيعة فينام فيها مع أعوانه ملـدة جين احملصول من احلنطة وغريها ينتقل البيك إىل ا
مــا بــني الريــف  مــن أجــل مجــع احملصــول فيهــا ممــا أوجــد حتسســاً  )198(جبــين احملصــول وتــأمني البيكــات (مفردهــا باكيــة)

  اهللا".واملدينة. ولو سئل الفالح كيف حال املعيشة لديك؟ فيجيب: "إذا حصلنا على معيشتنا فهي نعمة من عند 

أروي لكم قصة حصلت عن سيطرة اإلقطاع على الريف، وبالذات يف قرية الشيحة التابعة حلماة، وكانت من 
نصــيب جنيــب آغــا الــربازي ولــه ابــن امســه خمتــار. وصــدف يف ذات يــوم يف األربعينــات أن قــام شــيخ الضــيعة (خمتــار 

ازي هنــاك، فســمع بالوليمــة وذهــب لعنــد خمتــار الضــيعة) بوليمــة لفقرائهــا، وتصــادف وجــود خمتــار بــن جنيــب آغــا الــرب 
مث بـال فـوق الطعـام  )199(الضيعة ووقف ببابه وقال له: "بيْطَلْعَلك يا خمتار تعمل وليمة هلؤالء (أشار بيـده للفقـراء )"،

  وخرج. وخرج وراءه خمتار الضيعة لريفع أياديه للسماء ويبتهل هللا لسوء املعاملة ويدعو باخلالص.

ــا مــن أجــل حتســني املعيشــة وحتســني التنظيمــات احلرف يــة كانــت حمصــورة يف تلــك االجتماعــات الــيت كنــا نقــوم 
ـــا عماليـــة حينهـــا لكـــن  املصـــلحة وإجيـــاد اجلـــو املالئـــم بيننـــا وبـــني الصـــناع. وقـــد قمنـــا بإضـــرابات وطنيـــة مل نعـــرف أ

ــا ــا منــذ عشــرين ســنة بأ ا هــو مــن أجــل حتســني ظــروف الصــنعة واملعيشــة، وشــعرنا  لصــاحل العمــال لوجــود  مضــمو
عــدم وعــي. كنــا ننبــه بعضــنا يف دورنــا بــأن هنــاك إضــراب يف اليــوم التــايل، ومــن مل حيضــر ومل يبلــغ يتنبــه إىل اإلضــراب 
لعدم فتح جاره احملل وجاره اآلخـر فيغلـق حملـه ويلتحـق باإلضـراب يف سـاحة العاصـي، مث ينطلـق املوكـب إىل السـرايا 

عمــل ومتتــزج هــذه املطاليــب بالنضــال الــوطين والشــعارات الوطنيــة واملطالبــة بنصــرة لنطالــب احملــافظ بتحســني ظــروف ال
  . 1936العامل والفالح ورفع الضيم عنه ضمن توجيهات مسبقة من قيادة األحزاب لإلضراب يف عام 

                                                                                                                                                                
 .دواب . وتعين هنا مستودع احملصولالبايكة مكان نوم وإقامة ال )198(
ذا األسلوب اهلمجي كان اإلقطاعيون وأوالدهم وأزالمهم يعاملون الف ) 199(  .الحني وينظرون إليهم نظرة إحتقارهكذا و
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، وذلــك ألن النضــاالت ضــد املســتعمرين قــد تبلــورت وقــد حــان 1939تبلــورت فكــرة التنظــيم النقــايب يف عــام  
النصر. كل أسبوع حيصل اجتماع للنقابة يف منـزل أحـدنا ويتخللـه سـهرية (فواكـه، شـرب شـاي وقهـوة مـرة).  قطاف

االشــــرتاكات الــــيت تــــدفع كــــل شــــهر مبقــــدار لــــرية ســــورية، تــــدفع ألمــــني الســــر علــــى اعتبــــاره أيضــــاً أمينــــاً ماليــــاً. هــــذه 
عضــاء اجمللــس النيــايب أمثــال أكــرم االشــرتاكات كانــت تصــرف مــن أجــل أمــور الســفر لدمشــق واالتصــال بــاألخوة أ

احلــوراين ورئيــف امللقــي مــن أجــل إنصــافنا وتســهيل أمورنــا وتســهيل اســترياد الَكَرْســتة لصــنعتنا. علمــاً بأنــه كــان يوجــد 
احتاد عمال يف دمشـق، إال أننـا كنـا حنـل مشـاكلنا عـن طريـق الوسـاطة، ونقـف مـع النضـاالت الوطنيـة الـيت اسـتمرت 

  حىت يومنا هذا. 

  ء أعضاء النقابة:أمسا
  الرئيس: حممود الشماع، حي، سوق الشجرة حبماة. -
 نائب الرئيس وأمني سر: سامل النعلي (متويف)، حي الربازية. -

  عضو: حممود قندقجي (حي)، حي جورة حوا. -
  عضو: حممد دالل، (متويف)، حي املرابط. -
  عضو: صبحي عفان (متويف)، حي جورة حوا. -
  سوق الشجرة.عضو: أمحد احليط (متويف)، حي  -
  عضو: حممد مغمومة (متويف)، حي املرابط. -
  احلميدية. –عضو: رئيف محد (حي)، احلاضر  -
  عضو: حممد النشار (حي)، قرب سوق النحاسني. -

الســيد ســامل النعلــي هــو أمــني الســر، ويفــتح دفــرت لشــؤون النقابــة، حيــث يّســجل االشــرتاكات واملصــروفات ومــا 
اســبات أو مصــروفات طريــق أو غريهــا، وإذا مــرض أحــد أفــراد املصــلحة نقــوم جبمــع حتتــاج لــه النقابــة مــن زينــة يف املن

التربعات له، إما نضعهم حتت وسادته أو نؤمن له طبيب من أجل املعاجلة، مع محل هدية لـه مثـل بيجامـا وغريهـا. 
ا علـى رئـيس  م ويعرضو النقابـة إلجيـاد ومن الُصّناع من حيضرون إىل بعض االجتماعات من أجل إجياد حل لطلبا

احللــــول هلــــا. لــــيس هلــــم اشــــرتاكات يف النقابــــات. مث تطــــورت األمــــور وحتــــول معظــــم الصــــناع الــــراحبني لتــــأليف نقابــــة 
ا مع نقابتنا حلل األمور املستعصية. ال يوجد مثقفون يف النقابة.    اتصاال

حلــــدادين، نقابــــة النجــــارين، نقابــــة النقابــــات املوجــــودة: نقابــــة اجلــــزارين، نقابــــة احلالقــــني، نقابــــة البنــــاء، نقابــــة ا
  األحذية، نقابة الشعارين.

ظهـــر يف املدينـــة احتـــاد الصـــناع يف احملافظـــة قبـــل أن يســـمى احتـــاد العمـــال، وقـــد مسعنـــا باحتـــاد العمـــال املوجـــود 
  بدمشق.
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تشـكلت النقابـات يف املؤسســات التابعـة للدولــة مثـل معمــل التبـغ، الشــركة اخلماسـية، حلــج األصـواف، معمــل 
متوسـطة)، املدجنـة (كبـرية)، -نت محاة رقم واحد (القدمي)، معامل السكاكر (متوسطة)، املـريه (صـوامع احلبـوبامس

ا كانت مجيعها حتت إشراف الدولة.   أل

كانت التيارات ظاهرة للعيان داخـل النقابـات حيـث كانـت ُتَسـّري مـن قبـل األحـزاب، ويصـوتون بأيـديهم علـى 
. إال أنه كـان مسـيطراً علـى نقابـة األحذيـة الفكـر االشـرتاكي (مجاعـة أكـرم احلـوراين) القرارات حسب ما ُميلى عليهم

حيـث نلتـزم بـالقرار املوجـه لنـا ونعتــربه قـراراً سياسـياً. تـدور معظـم اخلالفــات حـول تشـكيل (حـزب الشـباب العــريب)، 
ة برئاســـــة توفيـــــق وينـــــاوئهم تشـــــكيل أديـــــب الشيشـــــكلي، حيـــــث التكـــــتالت ضـــــد الفكـــــرتني ومجاعـــــة الكتلـــــة الوطنيـــــ

الشيشــكلي وبعــده رئيــف امللقــي. حينمــا نــادى أكــرم احلــوراين مببادئــه االشــرتاكية ســارعت الطبقــات الكادحــة ومجــوع 
ربــــاً مــــن الكبــــت احلاصــــل والظلــــم النــــاتج مــــن وراء البكــــوات والربازيــــة، لــــذلك جنــــح يف  )200(الشــــعب بالســــري خلفــــه 

ايب وقد قال أكرم احلـوراين ألبنـاء الريـف: "أخـويت أبنـاء الريـف أريـد االنتخابات ألكثر من مرة ووصل إىل اجمللس الني
  النجوم على أكتافكم". 

ا ال تسمح بـدخول  اخلالف كان ينتج عن طابع مبدئي وليس شخصي، علماً بأن هناك نقابات كنا نسمع 
فرادها بالسياسة. ويف يوم مـن أفرادها حيز السياسة واألفكار السياسية، مثل نقابة "إنقاذ العامل" واليت ال تسمح أل

األيــام كـــان ال جيــرؤ أحـــد أن ميــر مـــن حـــارة الربازيــة خشـــية علــى نفســـه وروحـــه مــن اهلـــالك لوجــود بلطجيـــة خيـــدمون 
حـــــىت أن النســـــاء ال تتجـــــرّأن علـــــى املـــــرور مـــــن حـــــي  )202(يقتلـــــون القتيـــــل وميشـــــون يف جنازتـــــه، )201(مصـــــاحل الـــــزاوات،

ر، خوفــاً مــن االعتــداء علــيهن، وبالفعــل حصــلت عــدة حــوادث مــن هــذا بعــد صــالة العصــر يف النهــا )203(الكيالنيــة
  النوع، ومل جيرؤ أحد أن يقف يف وجههم. 

أول مــا نشــأت النقابــة كــان مهُّنــا مْنَصــّباً علــى األمــور اخلاصــة باملصــلحة وإنصــاف الضــعيف، مث تبلــورت هــذه 
  الفكرة إلنقاذ البالد من املستعمر الفرنسي.  

  تأمني مصلحة العمل أوًال، وتأمني مصلحة العامل: معيشته ورفاهيته.إن الفكر السائد هو 

  األجور يف الستينات كانت كاآليت:
  ل.س على الزوج الواحد. 2أجور الصناع: أصبح حيصل على  -
  لريات. 10أجور األجري: حيصل يف األسبوع على  -

                                                                                                                                                                
 ربازية والكيالنية والعظم هي العائالت اإلقطاعية ، اليت ملكت معظم أراضي محاة الزراعية واستثمرت الفالحني استثمارا رهيبا.عائالت ال )200(
م اقطاعيو الريف ووجهاؤه . )201(  ِعلية القوم ، واملقصود 
 .( من وضع مح ح ) 0 عل سبب األذية لألخرين.يقتل القتيل وميشي يف جنازته: كنية عن املكر واخلداع والتظاهر بعدم املسؤولية عن ف )202(
 .املالك من آل الكياليناحلي الذي يسكنه كار  )203(
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  ل.س.  17 ل.س، الكندرة 18ل.س، الصباط  13تسعرية األحذية: زوج األحذية النسائية  -

كنت أعزم مجيع العمال والصـناع واإلجـارة يـوم العيـد، وأطـبخ هلـم مـا يشـتهونه مـن أصـناف الطعـام، وأعطـيهم 
إكرامـــــاً لشـــــهر -ل.س لألجـــــري. إضـــــافة إىل أنـــــين كنـــــت  5ل.س للصـــــانع و 10ل.س للصـــــانع الـــــرابح و  15عيديـــــة 
وج مــن األحذيــة كعربــون عيديــة ليلبســه أدعــوهم يســهرون عنــدي إىل ســاعة متــأخرة مــن الليــل وأعطــيهم ز  -رمضــان

على العيد من الصناع. أستخدم معهم أسلوب الرتاضي واملفامهـة وحمبـة كـل واحـد لآلخـر لكـي يـنعكس ذلـك علـى 
اإلنتــاج. وقــد نوهــت يف حــديثي ســابقاً لوجــود ِغــرية بــني الصــناع أنفســهم واســتخدام الســكني لــوخز احلــذاء لتعطيلــه 

  ضد رفيقه ليحل حمله. 

د للطائفية واملذهبية والعرقية والعشائرية يف العمل النقـايب. والسـبب يعـود إىل اهلـدف السـامي الـذي كنـا ال وجو 
  نسعى إليه وهو طرد املستعمر من بالدنا، إضافة إىل أننا أبناء حمافظة واحدة وأعرافنا وتقاليدنا واحدة. 

بــذلك القــرار للتنفيــذ، مــثًال الــذهاب  ، يؤخــذ9مــن  5يؤخــذ الــرأي باألكثريــة، وذلــك برفــع األيــدي علــى أســاس 
إىل دمشـق لوجـود ضـرر باملصــلحة، واسـترياد أحذيـة مـن خــارج القطـر. فنـذهب إىل أعضـاء اجمللــس النيـايب مـن أجــل 

  الشكوى ليساعدونا على منع استرياد األحذية والسماح باسترياد املواد األولية اليت حنن حباجة إليها.

تلط العمل السياسي مـع العمـل املطلـيب مـع اإلضـرابات وننفـذ (نصـل) إىل كان دورنا ضمن مصلحتنا، كان خي
قائد املوقع وهو ضابط فرنسي يسكن قرب سوق جلباب ويرفع على بيته العلم الفرنسي. وأذكـر بأنـه مـراراً قـد أُنِـَزل 

  العلم وأحرق أثناء اإلضرابات. 

كار أمور النقابات، وعلى أي أسـاس تعمـل. أخذت النقابات يف العهد الوطين الربجوازي صفة تراجعية، واحت
وازداد ذهابنا وسـفرنا إىل دمشـق لعـدة سـنوات، حيـث مسعنـا عـن تشـكيل االحتـاد العـام للعمـال بدمشـق وقـد احرتنـا 
بأمرنــا أي رأي نتبعــه إلنقــاذ موقـــف النقابــات. وشــعرنا أّن األمـــور يف دمشــق أيضــا جمّمــدة. وتُعتـــرب هــذه الفــرتة فـــرتة 

النقابــات وذلــك لشــدة االنقالبــات يف فــرتة حســين الــزعيم، وســامي احلنــاوي، وأديــب الشيشــكلي، تراجعيــة لنشــاط 
   .}1954و  1949أي بني عامي {وتآمر العراق واألردن على سوريا 

شـعرنا يف بـدايتها خبطـوة متقدمـة علـى طريـق العمـل النقـايب، مث شـعرنا بآخرهــا 1959عـام الوحـدة مـع مصـر عـام 
نا بـالرأي قـد انسـحبوا مـن السـلطة، فِضـْعنا وضـاعت أمـور النقابـات، ممـا حـدا بنـا ألن نتقوقـع بأن مـن كـانوا يـدعمون

  على أنفسنا، وااللتفات إىل مصاحلنا كأعضاء عاديني ومعلمني حرفيني.

يف زمــن االنفصــال اســتمر احلــال علــى مــا هــو عليــه مــن تراجــع، إال أننــا كنــا نشــعر بــاحلزن علــى خســارة الوحــدة 
وثــورة العــراق، حيــث كنــا نتلهــف لســماع راديــو بغــداد، حــىت مسعنــا بأخبــار الثــورة بعــد  1963عــام  وذلــك حــىت مطلــع

  . 1963آذار  8شهر يف دمشق وأقصد هنا ثورة 
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أذكــر أنــه كلمــا ازداد اإلضــراب علــى زمــن املفــوض الســامي الفرنســي حنصــل علــى حقوقنــا. وأذكــر أنــه ظهــرت 
 فــرتة بعــدها بفصــل نقابــات الصــناع عــن أربــاب العمــل، ولكــين ال نقابــات أربــاب العمــل والصــناع ســوية، وأذكــر يف

  أذكر تواريخ هذه التشريعات.

حنن كنقابة األحذية ليس لنا أي وثيقة مكتوبة سوى دفرت املصاريف واالشرتاكات الشهرية، ولكن مثلمـا نقـرر  
دق وأمانـة وصـراحة لصـاحل اجملتمـع هو مبثابة قرار تنفيذي، ال وجود لنظام املكتوب لدينا سوى ما نقـرره وننفـذه بصـ

 1946والدولـــة واجملتمـــع، إال أنـــين أذكـــر يف العهـــد  الـــوطين أي منـــذ عـــام  ( األجـــراء )(املـــواطنني) والصـــناع واألجـــارة 
  أصبحنا حتت إشراف مديرية شؤون االجتماعية والعمل وكان مديرها طه بايل. 

عمــل أعمــل بــه، وال يوجــد أي مــورد يل منــذ ذلــك عالــة علــى أبنــائي لكــوين مل يبــق يل  1980أعــيش منــذ عــام 
التـــاريخ. فـــأين ذهـــب نضـــايل طيلـــة هـــذه الســـنوات الـــيت قضـــيتها يف املهنـــة والنقابـــة حيـــث ال مـــورد رزق يل اآلن وال 

  معاش تأميين يسعفين يف وحديت.

  مقرتحايت:
  إجياد معاش تأميين لسد رمق معيشيت يف آخر عمري. -1
  والطبابة اجملانية وصرف فواتري الدواء من احتاد العمال.إجياد ضمان صحي لتأمني شيخوخيت  -2

ويكون هذا العمل هو تكرمي يل وملثلي من العاجزين يف آخر العمر عن العمل. هذا مـا أقرتحـه ويقرتحـه غـريي 
 من املسنني إذا أردمت إنصافنا مجيعاً، وهو طلب ملح أرجو دراسته بعناية والتجاوب معه وشكراً.

 ( لبابيدي ) من حماة لقاء مع حرفي - 21

  )204(مجري اللقاء الدارس:

  يف بيت احلريف. 3/5/1987تاريخ اللقاء: يف ، ومهنته لبابيدي. 1897عبد القادر فخري من مواليد محاة  المتحدث:

ـا. يف ذلـك التـاريخ مل يتـذكر وجـود  اجلدكان عمل  لبابيدي، وقبل ذلك كان له محام يف مدينة محاة يشتغل 
  نقابة.

واألخوة مجيعا صنع اللبابيد. "كان يل أخ امسه ديب، قد عمـل يف صـنع اللبابيـد مث عمـل يف  الوالدمل كان ع
التجــارة، أي يبيــع احلبــوب واألغنــام. وكــان قــد أســر لــدى االنكليــز ملــدة أربــع ســنوات. كــان حيــارب يف بئــر الســبع، 

 )205(وأخذوه إىل قناة السويس، وهناك كان أسره".

                                                                                                                                                                
 مع األسف ضاع اسم الدارس أثناء التنضيد. )204(
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 ذلك الوقت. لقد تعذبنا كثـرياً يف هـذه احليـاة، وخاصـة أيـام السـفر برلـك، حيـث مل "كان ال يوجد أحزاب يف
 نتمكن من العمل وال تأمني األكل إال بصعوبة بالغة".

"لقـــد عملـــت يف هـــذه الفـــرتة مـــع أخـــي الكبـــري بتوصـــيل أغنـــام وبقـــر مـــن حلـــب إىل دمشـــق ونتعـــذب كثـــرياً يف 
يـوم مقابـل لريتـني ذهـب أجـرة.  12ني للغـنم  مشـياً علـى األقـدام مـدة التنقل. ُكّنا نتنقـل مـن حلـب إىل دمشـق مـرافق

وبعــدما اســـتقرت األوضـــاع، عـــدنا إىل صـــنعتنا أي اللبابيـــد. مت التصـــنيع مـــن صـــوف اخلـــروف ويســـمى "عـــك". يـــأيت 
العــك (صــوف اخلــروف) إمــا عــن طريــق الشــراء مــن الســوق نصــنعه ونبيعــه علــى حســابنا، أو يــأيت الفــالح بالصــوف 

  ه لبابيد بناء على طلبه وحسب وزن الصوف الذي أتى به".لنصنع ل

قبل التصنيع  مير الصوف بعدة مراحل: جيب أن يكون أوًال مغسوًال ونظيفـاً، وبعـدها يفـرز يـدوياً األبـيض عـن 
األسود واأللوان الثانية، بعدها ينفش الصـوف إمـا يـدوياً أو بآلـة صـغرية تسـمى "نفاشـة" أو بواسـطة وتـر عليـه قـوس 

بت باحلائط ويدىل منه وبشكل مائل قصبة بنهايتها قوس عليـه وتـر مصـنوع مـن مصـران [أمعـاء] اخلـروف، يوضـع يث
الصــوف حتــت الــوتر ويــدق علــى الــوتر مبطرقــة خشــب كبــرية فيــنفش الصــوف، وبشــكل تلقــائي ينتقــل الصــوف إىل 

ط يــدوي، تلــف هــذه الكميــة مــن اجلهــة املقابلــة ويُؤخــذ مــن هــذا الصــوف كميــة وُمتَــدُّ علــى خــام كبــري بواســطة مشــ
ـــا باألرجـــل [حتريكهـــا باألقـــدام] ملـــدة مخســـة ســـاعات بعـــدها يفـــك  الصـــوف اخلـــام وتـــربط بشـــكل حمكـــم وتـــتم دركر
القالب وخيرج الصوف رقيق جـداً، هـذه هـي املرحلـة األوىل لتصـنيع اللبـاد. يؤخـذ هنـا الصـوف إىل البيـت وتـتم عليـه 

د صبغه وتنشيفه يقـص بأشـكال هندسـية لرسـم اللبـاد وتصـنيعه. وباملرحلـة عملية الصبغ حسب اللون املطلوب. وبع
الثانية يوضع نفس الصـوف ويفـرش علـى القمـاش اخلـام عرضـه مـرتين وطويـل حبسـب الطلـب وحسـب قيـاس اللبـاد، 
أي طوله ووزنه يتحكم العامل به. تفرش فوق طبقة الصوف البيضاء طبقة سوداء أو صوف ملون، وهـذا نـاتج عـن 

ذه الطبقة توضع طبقة ثالثة فوق الصوف امللون.فرز    الصوف بالبداية، 

فاتنــا أن نتحــدث: قبــل بــدء فــرش الصــوف نرســم اللبــاد علــى قمــاش اخلــام بــأن نصــنع باأليــدي الرمســة املطلوبــة 
وباأللوان، بعد ذلك يفـرش الصـوف الـذي ذكرنـاه، بعـدها يلـف اللبـاد (كلمـة غـري مقـروءة) القمـاش، وبعـدها يـدس 

 وثالـــث حســـب احلاجـــة، ويـــتم َلّفُهـــم بشـــكل حمكـــم بـــربطهم حببـــل قـــوي، ويـــتم تدويســـهم باألرجـــل ملـــدة أربـــع ثـــاين
بعــدها ليــتم ثــين األطــراف الــيت تكــون رقيقــة جــداً، ويعــاد ثانيــة لربطهــا وتدويســها ملــدة ثــالث  ]احلبــل[ســاعات، يُفــك 

                                                                                                                                                                
قنـاة أي يف احلرب العاملية األوىل. وكان القائد الرتكي مجال باشا قد أرسل محلة عسكرية لفتح مصر اخلاضعة للربيطانيني عـن طريـق عبـور  )205(

 السويس املعروفة بالرتعة. نقلت آالف اجلمال املصادرة جنـود احلملـة وعتادهـا مـن فلسـطني إىل الضـفة الشـرقية لقنـاة السـويس. وقـام اخلـرباء
ارج األملــان بنصــب جســر لعبــور اجلنــود إىل الضــفة الغربيــة للقنــاة. وكانــت البــوارج الربيطانيــة باملرصــاد هلــذا العبــور فــدمرت اجلســر بقنابــل البــو 

ومــات غرقــاً مــن كــان فــوف اجلســر. وأســر الربيطــانيون مــن عــربوا اجلســر، ومــنهم أخ املتحــدث. وهــرب بقيــة اجلنــود باجتــاه الشــرق يف صــحراء 
ب بدو سيناء الناجني، الذين وصلوا إىل جنوب فلسـطني بشـق األنفـس. وأجيـال تلـك األيـام كانـت تسـتخدم لفـظ  سينا فمات بعضهم و

 .ة السويسالرتعة بدًال من قنا
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حتـــت الـــبالط يوجـــد لـــوح صـــفيح مغطـــى  ســـاعات، بعـــد هـــذه املرحلـــة يؤخـــذ اللبـــاد إىل البيـــت وفيهـــا محّـــام خاصـــة،
بالبالط، وتشعل احلّمام بواسطة احلطب من طرف ثاين، وذلك بأن يدخل النار إىل داخل احلّمام أي حتت الـبالط 
ليصبح سـاخناً، وهـذا يسـاعد علـى تصـنيع اللبـاد باملرحلـة الثانيـة، يلـف هنـاك ويـداس ملـدة مخسـة سـاعات، ويف كـل 

ن، بعـد ذلـك يـتم نشـر اللبـاد علـى السـطح لينشـف، وقـد يكـون علـى اللبـاد أحـرف ساعة يفك ويـرش باملـاء السـاخ
  تشري إىل وزنه وطوله ومن صاحبه. 

اللبــاد تصــنيعه صــعب جــداً، وجيــب أن يكــون العامــل مــاهراً، وإن نــدف الصــوف صــعب جــداً، وخاصــة قبــل 
احلمــري.  ( ســروج )حتــت جــالل حــدوث اآلالت ألنــه يتصــاعد منــه أغــربة كثــرية جــداً. نصــنع لبابيــد كــذلك لوضــعها 

ـا يف معـرض دمشـق الـدويل، وأخـذنا جـائزة علـى ذلـك، وّمت تصـنيعه  وصنعنا منذ القدمي عدة مرات لبابيد، اشرتكنا 
  يف ذلك الوقت حسب ما طلبوه. 

ويــتم تســويق اإلنتــاج كمــا ذكرنــا إمــا ببيعــه مباشــرة أو توصــاية أي املــواد مــن صــاحب الطلــب. يف هــذه األثنــاء 
  لرية، وهذا من فرتة قريبة. كان ال يوجد أرباح غري املعيشة.  15أجرة على وزن اللباد، أي على كل رطل  يؤخذ

ُكّنا يف احلي قدمياً عائلة واحدة، وكانت عالقاتنا مـع النـاس جيـدة، حـىت كـان يـتم شـراء املونـة لكـل احلـي، أي 
  ي، ويتعاون النساء على ذلك.يتم شراؤها باالشرتاك لكل احل حنطة لعمله برغل عند شراء مثالً 

  بعض اهلدايا يف األعياد، إما نقوداً أو قطعة قماش.  -وعددهم حوايل ستة عمال-كنت أقدم للعمال 

يف ذلـــك الوقـــت مل يكـــن للنقابـــة ذكـــر، لكـــن نـــذكر جيـــداً أنـــه كـــان يوجـــد إقطـــاعيون، وحـــىت أن لـــديهم قـــرى 
الــذي ميــر مــن هنــاك، إذا مل يكــن لــه  ]املــرء[، وكــان اإلنســان بــامسهم، وهلــم بعــض الشــوارع واحلــارات القدميــة يف محــاة

  عالقة مع أصحاب الشارع اإلقطاعيني، كان يضرب ويُعّنْف.

أريــد أن أقــول أن للبــاد فائــدة كبــرية للحمايــة مــن الــربد الشــديد، وكنــا نتبــاهى مبــده واجللــوس عليــه، لكــن اآلن، 
ة، حـىت أنـه زال تقريبـاً كـل مـن يصـنعه، وبقـي ابـين يعمـل بـه ولألسف، الناس ابتعدت عنه، وأصبح من اآلثار القدميـ

  حىت فرتة قصرية، وما زالت أدواته موجودة واحملل ولكن لن يأيت أحد ويطلب صنع لباد إال القليل القليل".

  لقاء مع حرفي قديم (بيطار) من قرية رباح/ محافظة حمص - 22

رباح من حمافظة محص، وهي مقيمة حالياً بدمشق، وعاملـة يف  : نبيهة نعمة، من مواليد قريةالدارسةُمجرية اللقاء 
  )206(شركة األلبسة اجلاهزة بدمشق.

                                                                                                                                                                
كتبت الدارسة عن نفسها اآليت: أعمل يف صالة اخلياطة كرئيسة خط إنتاجي إدارياً وفنياً منذ عشر سنوات، وحصـلت علـى لقـب "بطلـة   )206(

. اخلياطـة مهنـة مفيـدة وجيـدة، تبقـى مسـتمرة يف مجيـع العصـور، وحتتـاج إىل فـن وذوق وإبـداع، إضـافة 1986إنتاج" على مستوى القطر لعام 
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، ويقـيم حاليـاً 1903: عبد اهللا بيطار، من مواليد قرية فاحل، ناحية تلدو مـن حمافظـة محـص، مواليـد عـام المتحدث
  يف قرية رباح، ويعمل بيطاراً. 

  كتبت الدارسة:

قبل والديت، وال أعرف عنه شيئاً سـوى أنـه كـان يعمـل بيطـاراً بالوراثـة.  أصـل  مات جديقال املتحدث: "إن 
م الظـروف إىل اهلجـرة بسـبب الفقـر واجلـوع واحلـروب فكـان نصـيب جـدي حمافظـة  أسريت من جبل العرب، واضطر

 محص. 

، والثـاين إىل كان أيب وأعمامي يعملون يف مهنة البيطرة، وكانت ال تكفي اجلميع، فهاجر واحد إىل قريـة شـني
  قرية املشرفة، وبقي والدي وعمي يف قريتنا.

عامـاً عنـد وفاتـه. كـان يعمـل فالحـاً باإلضـافة  40امسه جرجس بيطار، ولـد يف قريـة فاحـل، وكـان عمـره  والدي
إىل كونــه يعمــل يف البيطــرة. فقــد كــان عنــده زوج مــن العجــول، ويفلــح أرضــه وأرض اآلخــرين بــاألجرة. كــان عنــدي 

واً صغاراً، واحد عمره سبع سنوات، والثاين مخس سنوات، بسـبب املـرض وجهـل األهـل والبعـد عـن املدينـة أخوة مات
  من أجل إحضار الطبيب والدواء.

يف قــــرييت ال يوجــــد معلــــم، وكــــان يوجــــد يف القريــــة اجملــــاورة معلــــم امســــه أبــــو مجيــــل، كــــان يلــــبس طربوشــــاً أمحــــراً، 
لــيت فَتَحّتهــا الضــيعة، ويأخــذ لقــاء تعليمــه لريتــني ذهــب لكــل طالــب. كتــاب يـَُعلّــم الطــالب يف املدرســة ا )207((أفنــدي)

ـاء الكتـاب مهمـا طـال الـزمن، سـنة أو أكثـر، حـىت الطالـب يـتعّلم قـراءة   التعليم امسه "املزامري"، وكـان املعلـم جمـرباً بإ
ي كــل يــوم مســافة كــل الكتــاب. كنــت أذهــب مــع رفــاقي وعــددنا مخســة مــن القريــة وحنــن مــن أبنــاء امليســورين، منشــ

ســـاعة ذهاًبـــا وإيابـــاً لنـــتعلم. كـــان املعلـــم جيلـــب لوحـــاً مـــن اخلشـــب، ويســـميه "الطرحيـــة"، ويعطيهـــا إىل كـــل طالـــب، 
كـان يكتـب لكـل طالـب خطـا يف أعلـى الطرحيـة ويكمـل الطالـب حـىت   ( الكلس ) ارويكتب عليها بقطعة من حوّ 

حىت املساء، ويبقـى معـه الـدرس  )209(وحيبسه )208(لطالب ويقتلهاية الطرحية، فإذا مل يعجب املعلم اخلط كان يشتم ا
مل أقرأ سوى كتاب املزامري واإلجنيل والتوراة. وكان منتشراً قصة "الزير سامل" و"سرية بين هالل"،  )210(إىل اليوم التايل.

قصــــائد فكــــان الشــــباب جيتمعــــون يف أحــــد البيــــوت أو يف ســــاحة القريــــة جيلســــون ويســــتمعون إىل واحــــد يقــــرأ هلــــم ال

                                                                                                                                                                

اخلربة. وعاملة اخلياطة حتتاج إىل راحة نفسية وجسدية، ولكن مع األسـف الشـديد تُعامـل العاملـة كآلـة منتجـة ال حيـاة فيهـا وال شـعور، إىل 
 ينعكس على اإلنتاج كماً ونوعاً. وهذا

  اإلقطاعيني يف محص وغريه.كل من وضع على رأسه طربوشاً أمحراً كان يُنادى باسم "أفندي". كما أُطلق لقب أفندي على مالك األرض  )207(
  يضربه بعصا على يديه. )208(
 حيجزه مسجوناً يف املدرسة لساعة أو أكثر. )209(
  أي عليه أن يعيد كتابة الدرس يف البيت ويأيت به يف اليوم التايل. )210(
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واحلكايا يسمونه "احلكوايت". وبعد أن انتشرت الصحافة واجملالت أصـبحت أقـرأ مـا يقـع حتـت بصـري للتسـلية دون 
ســنة عنــدما بــدأ عمــي يعلمــين مهنــة البيطــرة بــالقوة، ألن  12خوفــاً مــن املشــاكل. كــان عمــري  ن أحكــي عمــا اقــرأأ

  والدي كان متوفياً، فكنت أرفض وأهرب دون جدوى.

وت يف القريــة تشـبه بعضـها، تتــألف مـن غرفــة واحـدة كبـرية جــداً، قسـم فيهـا بيــت الـدواب ومــونتهم كانـت البيـ
املكونة من احلشيش والتنب، والقسم الثاين نسكن فيـه، ويف أحسـن الظـروف تنفصـل احليوانـات عـن النـاس املوجـودة 

  يف البيت.

الرقيـــع) توضـــع فوقـــه حصـــرية (أو كـــان يف البيـــت قطعـــة مرتفعـــة مـــن الـــرتاب توضـــع عليهـــا أكـــوام مـــن القـــش (
طراحــة). ويف وســط الغرفــة كــان يف حفــرة توضــع فيهــا األحطــاب للتدفئــة شــتاء تســمى "النكــرة". ويف اجلــدران حيفــر 

  حفرات على شكل نوافذ لوضع أدوات الطعام واألغراض امسها "اليوك". 

عض الثياب. كان يوم زواجي جلبت صيغة للعروس: حلق، وصليب مع سنسال ذهب، وصندوق خشب وب 
لريات ذهب ألهل العروس إذا كـانوا فقـراء، أو عيـين: مثـل بقـرة،  8–7املهر عند الناس نوعان، نقدي: يدفع العريس 

  أو قطعة ارض، أو أساس، ومنهم من ال يدفع شيئاً إذا كانت حالة أهل العروس ميسورة.

وحلم، ومن القمح والربغل وبعـض  كان الطعام بشكل أساسي يعتمد على منتجات احليوانات من لنب وبيض
ا "سليق".   حشائش الربية يسمو

ــم يشــرتونه  كــان اللحــم نشــرتيه بالذبيحــة الــيت تُقســم علــى أربعــة. كنــا نأكــل الزيــت األصــلي، وكــان قليــل أل
  فرنك. ومل يستهلك البيت سوى نصف تنكة يف السنة. 18باملال، مثن الرطل 

يت)، كنــزة مــن صــوف الغــنم. يُغــزل الصــوف علــى املغــزل اليــدوي كــانوا يلبســون: شــراويل (خــام)، قمــيص (شــ
  وتصنع منه النساء كنزات واحلايك عباءة.

كــان البيــت رطبــاً وغــري صــحي. ويف كــل ســنة يضــعون الــرتاب مــع التــنب علــى ســطحه، ويــدلك ويـُـؤّص بواســطة 
  ومل خيُل السطح من األفاعي واحلشرات والفئران أيضاً. )211(حجر يسمى "معرجلني"،

نــت خاطــب مــن قريــة جمــاورة بنــت واحــد ميســور، وذات يــوم ذهبــت مــع والــديت لعنــد اخلطيبــة، ويف الطريــق ك
شفت فتاة حتمـل محلـة حطـب علـى ظهرهـا ووجههـا أمحـر مـَوّرد مـن التعـب،  فقلـت ألمـي: أنـا ال أريـد خطيبـيت بـل 

  أريد هذه الفتاة. وّمتت اخلطوبة وتزوجت الفتاة.

                                                                                                                                                                
  كي ُيصبح سقف البيت كتيماً ال تنفذ منه مياه األمطار.) 211(
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مجــع احلطــب واحلشــيش وتقطــف العنــب وتصــنع منــه الزبيــب وامللــنب (عصــري كانــت زوجــيت تعمــل يف األرض و 
فرنكـات. وكـان والـد  3عنب مع طحني)، إضافة إىل غزل الصوف وحصاد القمـح يف السـهول. وكانـت أجـرة اليـوم 

 العــروس يعمــل فالحــاً وحــداداً. وللعــروس ثالثــة أخــوة ذكــور، الكبــري ســافر إىل أمريكــا ومــات هنــاك؛ والثــاين كــان يف
ذهــب معهــا غصــبا {رغمــاً عنــه} وهــرب يف الليــل ســرياً علــى  1945خدمــة اجلــيش الفرنســي، وملــا ذهبــت فرنســا عــام 

األقدام، ولكن بعـد عودتـه مـرض مـن كثـرة العـذاب والفقـر واالسـتعباد الـذي شـاهده أثنـاء خدمتـه،  وتـويف علـى أثـر 
ع الدولــة، ومــنهم مــن يــتعلم يف املــدارس؛ ذلــك وهــو يف منتصــف العمــر، ولــه ســبعة أوالد، مــنهم مــن يعمــل يف مصــان

ســنة، وحلــد اآلن يــذهب إىل الكــرم ســرياً علــى األقــدام، ولــه عــدة  90واألخ الثالــث يعمــل فالحــاً يف األرض، وعمــره 
  أوالد يعملون يف مهن خمتلفة.

  مل أتزوج أكثر من واحدة ألن الدين ال يسمح بأكثر من زوجة يف احلياة، واحلمد هللا.

واج أعمــل يف مهنــيت، وعشــت يف البيــت الــذي تركــه أيب بعــد وفاتــه مــع زوجــيت ووالــديت وعمــي بقيــت بعــد الــز 
  وزوجته يف غرفة واحدة. وليس يل أخوة، ومل أعش مستقًال ألن الناس كانت تعيش مجاعات.

أنا أعمل يف مهنيت بيطاراً وكذلك يف أرضـي. وكانـت خيـول القـرى اجملـاورة تـأيت للحـدوة عنـدي، ومجيـع خيـول 
ألفندية والبيك، ألنين أعمل بشرف وإتقان، وال يهمين سوى مسعيت. لذلك حاليت املاديـة كانـت أفضـل مـن أخـويت ا

  الفالحني.

كنــت أعمــل طــوال الســنة والــدفع عنــد املوســم. فعنــد املوســم كــان حيضــر الــدائنون لــدفع مــا علــيهم مــن ديــون، 
م يف قريتنــــا  )212(إىل املكاريــــه، وهــــي عبــــارة عــــن كميــــات مــــن الزبيــــب والتــــني اليــــابس، وكنــــت أبيعهــــا وكــــانوا يســــّمو

م يشرتون مواداً من احللو، لقد كانواً رجاًال أقوياء ال خيافون، وكثرياً ما كانوا حيكون يل على املشاكل  "احلالونة" أل
واألفنـدي البيـك واآلغـا  ]رجـال[اليت تعرتضهم يف الطريق من احلرامية واملشـلحني. وكـان أغلـب ُقطّـاع الطريـق مـن زمل 

  الذين هلم عند الباشا وسلطة احلكم نفوذ، يقتلون الرجل ويأخذون ما معه دون أن حياسبهم أحد.

أمــا تــأمني املــواد األوليــة بالنســبة ملهنــيت كــان مصــدرها مــن مدينــة محــص. كنــت أذهــب علــى الدابــة قبــل طلــوع 
خـذ نصـف الـربح بـالكالم دون الضوء وال أعود حـىت  غيـاب الشـمس. وكنـت أشـرتي عـن طريـق السمسـار الـذي يأ

كــغ بأربعــة فرنكــات.    3مــن احلديــد أيضــاً كــل  )213(كــغ مــن املســامري بعشــرة فرنكــات، والنضــاوى  2عمــل. كــان مثــن الـــ 
كانت علـى نوعـان، مصـّنعة وغـري مصـّنعة. كنـت أفضـل غـري املصـنعة ألين أصـنعها علـى ذوقـي. وُكنّـا نشـرتي قنطـار 

ل.س،  8ل.س. ونبيـع رطـل السـمن العـريب بــ  8.س، وقنطـار الـذرة الصـفراء ل 6ل.س، وقنطار الشـعري  12القمح بـ 

                                                                                                                                                                
 ل أو الدواب بني املدن واملناطق.هم من يقومون بنقل البضائع على اجلما )212(
  النعلة اليت تُثّبت على حافر الدابة باملسامري.  )213(
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 20ل.س، وقنطـــار الزبيــــب  50إىل  40ل.س، والبقـــرة مـــن  4ل.س، والغنمــــة  2ل.س، واخلـــروف  3ورطـــل الصـــوف 

  ل.س، وكلها تباع وتشرتى على التجار عن طريق الوسيط.  15ل.س، وقنطار التني اليابس 

ويـرتك املـدين  %.300يسورين، يذهب إليهم احملتاج للدين بالفائدة. وكانـت الفائـدة حـوايل كان املرابون أناساً م
  رهينة عند املرايب، وكثرياً ما كان يأخذها مقابل الدين، ولو كانت تساوي عشرة أضعاف الدين.

حتــت كــان مــن لديــه نقــود أكثــر مــن حاجتــه يصــرفها إىل لــريات ذهبيــة ويضــعها يف فخــاره ويطمرهــا يف األرض 
  الرتاب خوفاً من السرقة لكثرة احلرامية وعدم األمن.

مــن دقيــق  كانــت احليــاة صــعبة جــداً، وال ســيما أيــام احــتالل تركيــا. فقــد كانــت احلبــوب قليلــة، واخلبــز يصــنع
فقد ارتفعت األسعار كثرياً.  )215(اليت تأكل القمح قليلة جداً. أثناء احلرب العاملية الكربى )214(الشعري والذرة، والبيوت

أصبح رطل القمح بلرية ذهب، وتنكة ذرة صفراء لرية ذهب. ويف ذلك الوقـت ضـعف سـلطان الدولـة الرتكيـة، وبـدأ 
اجلـــيش الرتكـــي يهـــرب. وقبـــل أن يصـــل اجلـــيش الفرنســـي إىل ســـوريا كانـــت هنـــاك فوضـــى، وتشـــكلت عصـــابات مـــن 

عندما استوطنت فرنسا   )216(فرنسي.البؤساء املعدومني، وراحت تنهب القرى الضعيفة وبقيت حىت دخول اجليش ال
أصــبحت تعطــي للفقــراء بعــض املــواد التموينيــة مثــل الطحــني والقمــح بشــكل "إعانــة". إن بدايــة احلــرب العامليــة كــانوا 

  يسمون تلك الفرتة "سفر برلك". 

هــذا مــا يُغــرف بتســجيل النفــوس عــام {بعــد أن اســتقرت فرنســا بــدأت ُتســّجل النــاس باالســم واللقــب والعمــر  
ا ضـــريبة "بـــدل ضـــائع"، وفـــرض علـــى  }1922 وفرضـــت ضـــرائب علـــى كـــل مـــن كـــان دون الســـتني مـــن العمـــر يســـمو

وكانــت عشــرة قــروش علــى كــل غنمــة. وضــريبة الشــخص يف البدايــة لــرية  )217(املواشــي ضــريبة الْعــداد (أي الكوشــان)
 800تفـــع قنطـــار احلنطـــة إىل وربـــع، وارتفعـــت إىل تســـعة لـــريات. ويف ظـــل فرنســـا كـــان هنـــاك تـــراوح باألســـعار، فقـــد ير 

ل.س، أي األســعار غــري مســتقرة. وكــان الفالحــون  200ل.س ويبقــى علــى هــذه احلالــة ســنة أو ســنتني مث ينــزل إىل 
لــريات يف كــل مــرة، والــذي ال يــدفع  10-5يــدفعون إىل املختــار ضــريبة الـــ "فرقيــة" عــدة مــرات يف الســنة، وكانــت مــن 

أيضـاً يأخـذ ثلـث احملصـول أو  )218(سلمه إىل الدرك (الشرطة). وكان األفنـدييأخذ منه املختار غنمة أو خروف أو ي
ــارت العملــة الورقيــة، فقــد كانــت اللــرية الذهبيــة خبمســة ونصــف لــرية ســورية  1936ربعــه يف الثالثينــات. حــوايل عــام  ا

معهـم مـن  ل.س، فخـاف النـاس علـى مـا 30ووصـلت إىل  18وأصبحت بتسعة لـريات وبعـد أيـام بعشـرة لـريات مث بــ 
                                                                                                                                                                

  سكان البيوت. )214(
  .1918 –1914احلرب العاملية األوىل  )215(
ث ســادت الفوضـى. وهـذه الفـرتة يـذكرها املتحــد 1919ودخـول اجلـيش الفرنسـي يف ربيـع  1918بـني انسـحاب العثمـانيني يف تشـرين الثــاين ) 216(

  .مشوشة
  الكوشان هو الوثيقة اليت يقدمها جايب ضرائب األغنان لصاحب الغنم وتبّني مقدار الضريبة نقداً. )217(
  املقصود به هنا مالك األرض اإلقطاعي.  )218(
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ـــا أي شـــيء. يف بدايـــة األربعينـــات كـــان هنـــاك تشـــديد علـــى احلبـــوب (املـــريا). فقـــد   لـــريات بســـيطة فأصـــبح يشـــرتى 
كانـــت فرنســـا ترســـل احلبـــوب خـــارج الـــبالد، وكانـــت تضـــع دوريـــات علـــى الطرقـــات تصـــادر كـــل مـــن معـــه حبـــوب، 

املــريا، وبقيــت هــذه احلالــة حــىت خرجــت  ويأخــذون منــه دابتــه مث يشــرتيها مــنهم، أمــا احلبــوب الــيت معــه فتــذهب إىل
ائياً من البالد.   )219(فرنسا 

عنـه إال  ]خيتلف[إن املقارنة بني احلديث والقدمي صعبة جداً. كان اإلنسان قدمياً يعيش مثل احليوان، وال يفرق 
أيت صـندوق الكالم واملشـي علـى الـرجلني دون الـدين، ال يعلـم أي شـيء عـن احليـاة ومـا يـدور مـن حولـه. كـان ملـا يـ

تسرع إليه الناس ويقولون هذه عجبة من عجائب الزمان. كانت املرأة تطبخ وختبـز وتغسـل وكثـريا مـا تلـد  )220( الفرجة
يف الكرم (احلقل). أما اآلن فيسـتطيع اإلنسـان أن يأكـل ويشـرب ويلـبس ويسـمع ويـرى كـل مـا يـدور يف العـامل وهـو 

ا التطــور واإلبــداع قــدمياً لفقــد اإلنســان عقلــه، وكــأن هــذه قــدرة جــالس يف بيتــه دون أن يبــذل جهــد اً. ولــو وجــد هــذ
  إهلية، ألنه كان يفتقد الوعي والثقافة اليت متكنه من معرفة هذه األشياء وكيف وجدت.

ة. اإلنسان شبه معدوم اجتماعياً واقتصـادياً وسياسـياً باإلضـافة  إن مشكالت الريف كانت بشكل عام متشا
يف بيتـه. وأثنـاء الكـوارث الطبيعيـة مثـل "ثلجـة  ]ـا[ار سياسية، وال جيرؤ حىت على الـتكلم إىل اجلهل، ال يسمع أخب

كــان املــريض ميــوت دون أن يصــل إىل الطبيــب، لبعــد القــرى عــن املــدن وعــدم وجــود املواصــالت إىل   )221(األربعــني"
الشتوية" وينزل املطر والـثلج، ميـوت املدينة والنقود إلحضار الطبيب أو الدواء. ويف آخر الشتاء عندما تنتهي "املونة 

  اإلنسان واحليوان معاً لعدم وجود الطعام الكايف. 

  عندي ستة أوالد، أربع بنات واثنان ذكور.

  البنت األوىل: تزوجت عامل بناء، وهي تعمل يف البيت، وهلا سـبعة أوالد، مـنهم مـن يعمـل يف القطـاع العـام
  ة يتعلم.ومنهم يف القطاع اخلاص والباقي يف املدرس

  الثانيـــة: تزوجـــت فالحـــاً وتعمـــل معـــه يف األرض والبيــــت، وهلـــا مثانيـــة أوالد أكثـــرهم يعمـــل يف القطـــاع العــــام
  والباقي يتعلم.

  الثالثــة: تزوجـــت عامـــل يف ســد الفـــرات، وهلـــا ســبعة أوالد يف املـــدارس االبتدائيـــة واإلعداديــة، وهـــي تعمـــل يف
  األرض والبيت.

 األرض والبيت.والرابعة: مل تتزوج، وتعمل يف   

  وال واحدة منهن متعلمة.
                                                                                                                                                                

دف متوين اجليوش واملدن باحلبوب. )219(   املريا ظهرت أثناء احلرب 
ا بالعني عرب ثقوب صغرية هلا بلورات على جانب الصندوق.صندوق مزود بصور يتم متريرها على لولبني اثنني ل )220(   .(من وضع ح ح) كي تتم مشاهد
  استمّر تساقط الثلوج اربعني يوما ، وهذا من الظواهر الطبيعية النادرة . ) 221(
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  سنة، وله ولد يدرس يف اجلامعة. 24الولد األول: تعلم حىت أصبح معلماً، وتويف وعمره 

  ،ــى تعليمــه وأصــبح مــدير مدرســة، ولــه ســبعة أوالد يف املدرســة مــن االبتدائيــة حــىت اجلامعــة والولــد الثــاين: أ
  وزوجته تعمل يف البيت.

حريف لوجودي يف القرية بعيداً عن مثل هذه التنظيمات اليت تكون عادة يف املدن بسـبب  مل أعايش أي تنظيم
  جتمعات كبرية يعملون يف حرفة واحدة، ولكن يف قرييت مل يكن أي وجود هلذه التنظيمات.

يف املاضي كان الفقر واجلهل واالستغالل واخلوف من بطش املسـتعمرين، واحليـاة كانـت قاسـية وبسـيطة جـداً، 
  ومع ذلك، كان الناس حيبون بعضهم، أي كان احلب موجوداً، والكرم واحملافظة على األخالق والقيم اجليدة.

أمـا اآلن كـل مــا حيتاجـه اإلنسـان موجــود (راحـة، ترفيـه، اســتقرار) ولكـن احلـب شــبه معـدوم، واألخـالق والقــيم 
ــا العــرب ُقضــي علي هــا. األخ ال حيــب أخــاه، والصــغري ال أصــبحت موضــة، والفضــائل والنخــوة الــيت كانــت تتحلــى 

حيرتم الكبري، واإلنسان ال قيمة له. مـثًال، تـويف ولـدي يف الرابعـة والعشـرين، وأنـا أسـكن يف قريـة ودفنـه كـان يف قـرييت 
مســقط رأســي، أهــل القريــة قــرروا محلــه علــى األيــدي إىل مكــان دفنــه، ومــا مسحــوا ألي واحــد مــن أقربائــه أو دينــه أن 

اليوم ال حيضــر دفــن امليــت إال القليــل جــداً مــن أقربائــه، ويف أغلــب األحيــان ال حيضــرون، أي النخــوة حيملــه معهــم. فــ
  والشهامة قليلة جداً يف هذه األيام.

كــان املتحــدث صــادقاً يف كــل كلمــة قاهلــا دون مبالغــة، وهــو يعمــل أقصــى جهــده حــىت تعليــق مــن الدارســة: 
هـذا الواقـع، وأختيـل كيـف كـانوا يتحملـون هـذه احليـاة القاسـية  يتذكر كل شيء مهما كان. وكنت أشعر كأين أعيش

 .عية من جهة ثانية بكل صرب وكفاحاليت هي شبه معركة دائمة بينهم وبني املآسي االجتماعية من جهة واملآسي الطبي

 الفواخيري صانع الفخار من طرطوس الذي ال يملك من الدنيا شروى نقير - 23

   )222(ب من احتاد حمافظة طرطوس/ تنمية زراعية.: صباح عبداهللا، حبيالدارسة

  .، مقيم يف طرطوس، منطقة خراب، طريق طاحونة اهلواء1886: الياس يوسف الفاخوري، من مواليد طرطوس المتحدث

                                                                                                                                                                
وبُعثـرْت يف غياهـب األيـام، أيـام لقـاء ممتـع و مجيـل. لقـاء أنفـاس ُشـتِّْت علـى طريـق املاضـي " استهلت لقاءها بـالفواخريي باملقدمـة التاليـة:) 222(

احلرمــان، أيــام االضــطهاد، أيــام كــان فيهــا حــب وفقــر، وفيهــا ظلــم وكرامــة، وفيهــا ِبْطــل وحــق. كــان فيهــا عطــر األجــداد وعطــر احملبــة، عطــر 
ضـي القريـب مـن طـور النضال والكفاح. من أجلنا ومن أجل الغد الذي كان قادما بغاللة العذاب واحلزن واحلرمـان. أنفـاس مـن املاضـي، املا

الـذي  مل يزل يلهث يف أنفاسه األخرية نفحـة النضـال واحملبـة، نفحـة اإلميـان بالعطـاء وبقـدرة اإلنسـان وحمبتـه لوطنـه وألمتـه. هلـذا الـرقم الكبـري
س حبـرارة هـذا الـنفس اآليت ولدنا يف أحشائه، ولدنا لنكون أوالده، األبناء الطيبني املدافعني عن كرامته وعزه وكيانه. يف هذا اللقاء نرتبط وحن

مـن بعيـد، ليحكـي لنــا قصـة حياتـه خـالل مرحلــة مـن الـزمن عاشــها وتفاعـل معهـا وقـد يكــون انفعـل فيهـا أحيانـا كثــرية، وقـد يكـون قّصــر يف 
 ق دفئاً فيه".نواحي أخرى. ال يهمنا سوى أن نالمس حرارة هذا النفس، ونبحث عن أكثر املناط
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  كتبت الدارسة صباح حبيب:

. هـو ال يهـتم ليس لديه هاتف، وال ميلك شيئاً من متاع الدنيا. يسكن يف غرفة ألقربائه والغرفة مهددة باإلزالة
  بإزالتها، سّيان عنده. عزرائيل آت والرتبة قريبة وهي خري سكن.

اليــاس الفــاخوري امللقــب "أبــو يوســف الفــواخرجي" كــان يعمــل فــاخوري، يصــنع الفخــار، مــن جــرار وخــوايب، 
  دباليس وطناجر فخارية وأدوات زينة للمنازل. وعمل يف هذه املهنة منذ كان عمره ستة سنوات مع والده. 

عنـــد البيـــك (....) تعلـــم الصـــنعة، وكـــان أجـــري، فاعـــل، حـــىت أمســـى صـــانعاً مـــاهراً وأجـــرياً لـــدى البيـــك وحتـــت 
رمحته. وعندما تويف والده استلم مكانه يف الفاخورة برضا البيك، إكراما لوالـده الـذي تـويف. وهـو يعمـل لديـه بشـرط 

  أن يكون أجره أقل من أجر والده. يقول:

ىل النجر من أجل أن أُعيل أسريت املؤلفة من أمي وأخيت وسيت والدة أمي وأنا. كـان "كنت أعمل من الفجر إ
ايـة احلكـم الرتكـي واحلكـم الفرنسـي واحلكـم الـوطين يف سـورية. كـان  عمري حينها ستة عشـرة عامـاً. لقـد عاصـرت 

والـــرتمس رغيـــف  احلكـــم الرتكـــي حكمـــاً بغيضـــاً. كـــان فقـــراً ومـــرض الطـــاعون. الرغيـــف كـــان حلمـــاً. رغيـــف الشـــعري
  البكوات واآلغوات ورغيف الدوام (مثار شجر البلوط) كان رغيف الذين من أمثالنا، هذا إذا توفر لنا. 

آباؤنــا وأجــدادنا عاشــوا أرذل مــن عيشــتنا بكثــري. احلكومــة الرتكيــة كانــت تأخــذ الصــناع املــاهرين إىل العاصــمة 
ربـع سـنوات بثيـاب امـرأة. لقـد اشـتاق يل وألمـي والوالـدة استنبول. والدي أخذوه مـن اجلملـة إىل هنـاك. هـرب بعـد أ

والوالد (جدي) الضرير األعمى. كنا حنلم باملتليـك (الشـيليك واجملنليـك والربغـوط) عملـة تركيـة قدميـة، ال أحـد يـوفر 
اً من املال شيئاً. من كان ميلـك لـرية جميديـه كـان سـلطان زمانـه. يتـزوج ويتجّهـز ويعـيش أحلـى عيشـة، وخيلـف صـبيان

  وبنات ويعيش بالرفاه، ومن ليس معه ينتظر فرج ربه يف ذلك احلني.   

بكابوسـه األسـود. والقمـل سـاري علينـا،  العواطلي والبواطلي عن الشغل يف كل مكان والفقـر خيـيم علـى العـامل
سـنا نغسـله لوح الصابون ال منلكه بالكـاد حـىت نغسـل رأسـنا و جسـمنا. كنـا نغسـل ثيابنـا بـاحلوارة (تـراب أبـيض) ورأ

بــالبيلون (تربــة حلبيــة). والنــاس كلهــم كــانوا أميــني، بالكــاد كــانوا يفكــون احلــرف، أي ال يعرفــون القــراءة وال الكتابــة.  
كان هناك اثنان فقط متعلمني مكرمني من الناس: الشيخ حممد جميد السيد عند اإلسالم واخلوري ابراهيم حنا عند 

ــم يقــرأون يف الكتــب املق دســة ويكتبــون الرســائل إذا لــزم األمــر، ويقــرؤون الرســائل لآلخــرين. أذكــر أن املســيحية، أل
جاء إلينا من مـاردين يف تركيـا، وسـكن يف احلـي عنـدنا. ال أدري مـن ويـن حصـل علـى سـرية  -وامسه شفيق-جاري 

هــان علــى للرب  بــين هــالل والزيــر ســامل أبــو ليلــى املهلــل. أومهنــا أنــه يقــرأ، ووضــع "قلــم رصــاص مــربي يف جيــب قميصــه
. وكـــان جيلـــس يف مقهـــى الكهـــف علـــى شـــط البحـــر، وكـــان الصـــيادون الرواديـــة (نســـبة ألهـــل أرواد) الـــذين ثقافتـــه 

يعيشون يف الزيرة، ويفتح الكتاب ويومهنا بأنه يقرأ الرواية بشكل ال خيطئ فيها حـرف واحـد، ويف النهايـة طلـع األخ 
  د كان يتكىن بالكتاب فقط ويرويها عن السمع. ال يستطيع فك احلرف، وافتضح أمره بني الصيادين. لق
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لقد ربانا الوالد رمحة اهللا عليه أنا وأخـيت حنـة أفضـل تربيـة. أخـيت تزوجـت واحـداً مـن طـرابلس يف لبنـان وذهـب 
إىل األرجنتــني، ومل أمســع أخبارمهــا حــىت هــذه الســاعة. لقــد كــان والــدي مثــال التقــي والــورع، كــان يصــلي ويصــوم، مل 

أبـداً، حـىت أنـه كـان يتنـازل عـن حقـه، ومل يـدخل احلـرام إىل بيتـه، كـان قنـدلفت يف الكنيسـة (خـادم يأكل حـق أحـد 
الكاهن والكنيسة). كان دائماً يوصينا أن نعمل اخلري لكل النـاس ويـدعونا إىل احملبـة واإلحسـان علـى الفقـراء، وكـان 

جـداد، ومـن خريهـا عشـنا وعيشـناكم. حبهـا يـا حيب عمله كثرياً. ودائما يقـول يل: "يـا ابـين، هـذه صـنعة األهـل واأل
  ابين واشتغل فيها بإخالص، يقول املثل يا ابين: اإلنسان بال عمل كالزورق بال جمداف".

، وبقيـــت وحـــدي أواجـــه احليـــاة املليئـــة بالتعاســـة 1902، مث تبعتـــه جـــديت ألمـــي يف عـــام 1899تـــويف والـــدي عـــام 
نــة طـــرابلس مـــن أجــل أن أتعـــرف علـــى اجلديــد يف الصـــنعة، أصـــحاب والشــقاء. كـــان املعلــم (البيـــك) يبعتـــين إىل مدي

الفاخورة هناك من بيت الديك، وأعود ومعي بعض النماذج لكي أصنع مثلهـا. وأحيانـاً كنـت أبتكـر خـوايب للخمـر 
  بأشكال مجيلة ومزخرفة.

ت كثـرية مجيلــة أنـا مل أذهـب إىل املدرسـة ألنــين عملـت بـاكراً يف الصـنعة. كــان هنـاك حكـوايت يقـص لنــا حكايـا
وممتعة فيها بطولة وفيها كرامة وفيها احلـب النـوري اجلميـل، أمثـال عـن عـروس البحـر وعـن نسـاء عاريـات شـاهدوهم 
ــم يف بــالد بــرا ويف بــر األناضــول، وكنــا نشــعر بلــذة غــامرة وحنــن نســمع هــذه احلكايــات يف أنصــاف الليــايل  يف رحال

وجـة وقرقعـة األراكيـل. كانـت ليـايل ممتعـة مل أجـد يف حيـايت أمجـل املضاءة بضوء القمر على شاطئ البحر وصـوت امل
  منها، ال قبلها وال بعدها، رغم عمري الذي جاوز املائة عام.

  )223(مهنة الفواخري مهنة متعبة جداً ومجيلة جداً، ألن فيها إبداع، وقرشها حالل.

ة متعهـد، علـى ظهـور البغـال كان يأتينا الرتاب املخصص للفخار من منطقة عمريت جنوب طرطوس، بواسـط
ونقـــوم حنـــن بنقعـــه يف املســـاء، ونبللـــه باملـــاء، ونعجنـــه بأرجلنـــا، مث نرتكـــه لليـــوم الثـــاين، فنضـــيف لـــه فخـــار  .أو الطنـــابر

نبـــدأ بعمليـــة التصـــنيع. كلهـــا كانـــت ويصـــبح لينا خـــاص أمســـر، ونعـــود ونعجنـــه مـــن جديـــد. وبعـــد أن يطـــاوع العجـــني
اخوري، وكنـا نسـميها (أسـرار املهنـة"، عـن عمليـات تـدوير علـى قوالـب مـن خشـب يدوية، وبطرق ال يعرفهـا إال الفـ

صـنعناها حنــن. وبعـد أن تأخــذ العجينــة الشـكل املطلــوب، هنــا تظهـر براعــة الصــنعة يف الزخرفـة والتملــيس (الصــقل)، 
أصــبحت وبعــد أن جتــف قلــيًال نــدخلها يف فــرن نشــويها علــى نــار هادئــة، وبــذلك تكــون قــد انتهــت عمليــة الصــنع و 

صاحلة للبيع. كنا نبيـع اجلـرار واخلـوايب لتـاجر قريـب مـن البيـك، وهـو يقـوم بتوزيعهـا إىل معتمـدين يف الريـف واملنـاطق 
األخــرى يف ذلــك الوقــت، يف حلــب والشــام. وكــان األرواديــون يشــحنون علــى ظهــر مــراكبهم إىل منــاطق بعيــدة مثــل 

لضــبط أجورنــا يف تلــك الفــرتة، كــل مــا أذكــره أن األجــر كــان لبنــان ولــواء اســكندرون وحيفــا يف فلســطني. ال أذكــر با
قليًال جداً، وأحياناً يؤجـل حـىت يُبـاع اإلنتـاج. وهـذا مـا جعلـين أبقـى عازبـاً حـىت اليـوم. لقـد كـان العمـل صـعباً جـداً، 

                                                                                                                                                                
 .تثمارشارة إىل أن ما حيصل عليه ال غّش فيه وال اساحلالل بعكس احلرام ، إ ) 223(
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، ألن أســلوب املعيشــة واحليــاة صــعبة وفقــر، هــذا ســببه الشــروط الصــعبة غــري املناســبة يف جــو العمــل الغــري مــؤمن لنــا
البيــك هدفــه أن نشــتغل فقــط حــىت ولــو كنــا مرضــى وغــري قــادرين، واللــي مــا بيشــتغل كــان جبــوع. كــان العمــل منــذ 

ساعة عمل متواصل يومياً، وكان هنـاك يـوم عطلـة علـى حسـابنا. كـان التجـار أصـحاب  12الصباح حىت املساء أي 
وتنشــأ بيننــا نزاعــات وخالفــات تــؤدي إىل تــرك  الفــاخورة هــم أصــحاب الــربح فقــط، وكثــرياً مــا كــانوا يــأكلوا حقوقنــا،

العمل. مث نعود مرغمني (لقمة العيش) شو بدنا نعمل، هكذا كانت حياتنـا. أحيانـاً جيربوننـا علـى وقـف العمـل مـن 
  أجل تصريف البضاعة. 

مل يكــن هنــاك خالفــات مــع بعضــنا، كنــا نلتقــي مــع بعضــنا، جيمعنــا الفقــر وظلــم صــاحب الفــاخورة واملتعهــدين 
لتجار وأصحاب النفوذ. كانت اخلالفات بيننا كعمال وبني البيـك كلهـا حتـل علـى حسـابنا. كنـا نفلـس أحيانـاً وال وا

نستطيع أن نأكل عنـدما خيتلفـون مـع بعضـهم، وهـم: جتـار الفخـار، صـاحب الفـاخورة، متعهـد الرتّابـة. كانـت كلهـا 
  ا مل أتزوج ولن أتزوج.. سأتزوج "الرتبة" (القرب) قريباً.تطلع براسنا، وإذا اتفقوا نعمل ولكن بأجر ال ُحنسد عليه. ولذ

لقد كانت هناك مشـاكل اجتماعيـة كثـرية ومتنوعـة. تفرقـة طبقيـة ظـاهرة مثـل عـني الشـمس، وآغـوات وبكـوات 
ـــاس حبـــر وأصـــحاب معاصـــر وطـــواحني وأمـــالك ال تأكلهـــا النـــريان، (ويف  وأصـــحاب مصـــاحل وأصـــحاب مراكـــب ورُي

دونيــة مثــل: عمــال، حبّــارة، ُصــّناع، حــدادين، جنــارين صــغار، جيمعهــم فقــر واحــد ومصــري  الضــفة املقابلــة) طبقــات
واحد. كانت هناك مقاهي لكل طبقة، ومقابر لكل طبقة، وحيظر الزواج للطبقة الثانيـة مـن الطبقـة األوىل، ويسـاهم 

  فيه هذا احلظر رجال الدين.

قريبـة مـن بعضـها ومتالصـقة. ُكنّـا جمموعـة حـرفيني ُكّنا نسكن يف حي صـغري هنـا بـالقرب مـن البحـر، والبيـوت 
وصـــناع وحبـــارة وصـــيادي مســـك. عالقاتنـــا ممتـــازة يســـودها احملبـــة والتفـــاهم. ويف أيـــام العطـــل واألعيـــاد ننـــزل إىل البحـــر 
ونصـــطاد الســـمك ونشـــويه ونأكلـــه ســـويّة. جتمعنـــا األحـــزان واألفـــراح، كانـــت أيـــام حلـــوة ومجيلـــة، آه وينـــك يـــا أيـــام 

  ودي!زمان... ع

والريــف كــان أشــد وطــأة مــن املدينــة: فقــر، طــاعون، إقطــاعيون واســتغالل، ال طبيــب وال ممــرض وال أســتخانة 
م (لــنب، بــيض بلــدي، جبنــة، ومســن  (مشــفى). عالقــة أهــل الريــف باملدينــة جتاريــة، يــأتون إىل املدينــة يبيعــون منتجــا

م مــن جــرار وخــوايب وخيطــان اخل... ويعــود م عــن بلــدي)، ويشــرتون حاجــا ون إىل قــراهم حيــدثون أوالدهــم وجــريا
املدينــة ومــا شــاهدوه. يف الريــف، كــان اإلقطــاعي ميلــك أراضــي كبــرية وقــرى كثــرية، وُيشــّغل كــل النــاس الفقــراء بلقمــة 

كــان يـرهن أرضــه بكــم لـرية ذهــب أو تنكــة ذرة  )224(بطـنهم فقــط. وإذا يف يــوم مـن األيــام أراد أن يهــاجر إىل بـالد بــره
ا كانت    أغلى من القمح والشعري. أل

                                                                                                                                                                
 .ين هنا البد اخلارجية أو اجلنبيةبرّه عكسها جّوا وتع )224(
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مثال عن معاملة اإلقطاعي لعامة الشعب: امرأة من الساحل كانت تلد (يف حالة وضـع) وكـان اإلقطـاعي مـن 
ـا  -وال اريـد أن أذكـر امسهـا-وبعـث خـرباً لتلـك املـرأة  )225(بيت عرنـوق ويريـد أن يُطَـّني بيتـه، حـىت تعمـل عنـده. وكو

صا طويلة. صرخت الداية، وهي يف ذلك الوقت كانت مثل املمرضـة ُتولَـد رفضت الذهاب، جاء إىل البيت ومعه ع
املرأة على يدها. فتح الباب وبكل قوة وجربوت وال ضمري وال وجدان، دخل وكمشـها بيـدها والطفـل كـاد أن خيـرج 

كحـيط ال إىل احلياة وجّرها إىل اخلارج، وهو يضرب جسمها كما يضرب حيواناً وليس إنساناً، وزوجها يقـف أمامـه  
يرى وال يسمع. وسقط الطفل على األرض مائتاً، وبعدها ماتت األم. وأمثال أخرى حدثت يف ذلك العصر البائـد 

  وهو عصر اإلقطاع.

مل تكن هناك تنظيمات نقابية يف ذلك احلني. كـان هنـاك "أهـل كـار" يف املدينـة. لكـن يف طـرابلس كـان هنـاك 
والسـبب عـدم الـوعي وعـدم اإلمكانيـات. إذا صـدف وأتـوا إىل طرطـوس  بعض التنظيمات النقابية مل نـذهب إلـيهم، 

ا أحياناً، وأحياناً كانت تبقى معلقة، وعلى حسابنا.   كنا نطرح مشاكلنا، حيلو

كان هناك شباب من ُعْمرِنا حيرضون العمال على اإلضراب وعدم االستجابة لرغبة البيك وأصحاب املعامـل.  
م أن يطـالبوا بـأجر أعلـى. كـان هـؤالء الشـباب الزكرتيـة ومعاصر )226(كان فيه معمل التلج،  )227(الزيتون. وكانوا يعلمـو

يتعرضون للضرب واملطاردة من قبـل رجـال الشـرطة ورجـال البيـك. كـانوا يظهـرون يف أنصـاف الليـايل كأشـباح البحـر 
ــا بشــكل أثــري (قهــوة الكهــف). كنــا ننظــر إلــيهم كأ بطــال منقــذين حنســد يف مقــاهي البحــر (باقيــة حــىت اآلن) وكأ

ــذا االســم ألنــه قتــل البغــل بضــربة واحــدة مــن يديــه  أنفســنا فــيهم. أذكــر واحــد مــنهم وامســه "شــحود البغــل"، ولُقــب 
القويتني، عندما كان يعمل طنربجي (أي طنـرب جيـرهِ محـار أو بغـل) عنـد البيـك، وقـد هـرب علـى أثرهـا. كـان يشـرب 

ة) أثنــاء االنتــداب واآلغــوات والبيكــوات، ويــتهجم علــيهم ويــدعونا ويســكر ويســب علــى اجلندرمــة (احلكومــة الفرنســي
م أذا اقتضى احلال، وينعتهم بـ"العلق" ومصاصي الدماء. كان يظهر يف النهـار، إىل أن اختفـى  إىل مقاطعتهم وضر

كنـا حنـس   قـالوا أنـه مـات بالسـل يف إحـدى القـرى. ُكنّـا حنبـه وحنـب أمثالـه، ألننـا  )228(عن الوجود (مثل ملـح وذاب).
م كانوا قادة لنا.   بأ

والبحارة كانوا أفضل منا تنظيماً ، كـان هلـم جلنـة (جلنـة شـيخ الصـيادين) يرأسـها ريـس يـأمر الصـيادين والبحـارة 
وينظم أجورهم وحيددها وكانوا يسمونه "شيخ البحـر"، وهـو حبّـار قـدمي يعمـل بالصـيد سـابقاً، قـدير علـى التفـاوض، 

أصــــحاب املراكــــب يــــأمرهم باإلضــــراب. فيــــذهبون باملراكــــب إىل عــــرض البحــــر ويربطــــون وإذا تعثــــرت املفاوضــــة مــــع 
  مراكبهم. وال يعودون إىل العمل حىت يبعث هلم الريس الكبري مبركب خيربهم حبل املشكلة وتقدمي الشروط املطلوبة هلم.

                                                                                                                                                                
 يكسو الدران بطينة رقيقة . )225(
 معمل لتحويل املاء إىل جليد.) 226(
 الزكرت الشاب صاحب النخوة والشهامة ومستعد ملساعدة الضعفاء .) 227(
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الكبرية. ُكّنا نتمىن أن ويف بداية االنتداب الفرنسي نشأت تكتالت عمالية وكانت حمصورة يف العاصمة واملدن 
تكون هنا واحدة من هذه التكـتالت، ولكـن اجلـو كـان غـري مهيـأ ملثـل هـذه التجمعـات، ومل حيصـل هـذا الشـيء إال 
ــا مــن رجــل مــن بيــت "الكــردي" يف إحــدى الســهرات عنــد مجاعــة نعــرفهم. وحتــدث  يف األربعينــات، حيــث مسعنــا 

تنظـيم النقـايب وكيفيـة العمـل بـه وفائدتـه للعمـال ومـا يقـدم هلـم مـن الكردي عن العمال وحالتهم مع املالكني وعـن ال
  مطالب، وحتدث عن دور العمال يف التحرر من االستعمار الفرنسي وأعوانه.

وأتــذكر أن اجلميــع مبــا فــيهم أنــا دفعنــا مبلغــاً مــن املــال، ولكــن ال أذكــر املبلــغ، ومل يعطونــا إيصــال. كنــا حينهــا 
ان بيننـــا شـــباب دون العشـــرين، وكنـــا حنـــن كبـــار يف الســـن. وتكلمـــوا عـــن أحـــزاب جنتمـــع يف منـــزل بيـــت جـــوهر، وكـــ

(اليسار واليمني) وعن االستعمار والتحرر. وكنا متحمسـني جلمـع التربعـات للمناضـلني الثـوار. أذكـر أننـا خرجنـا يف 
وكـــان  للجـــالء . يـــدةة ســـوريا والعمـــال والـــذكرى اجملأول أيـــار لنحتفـــل بعيـــد العمـــال، فمشـــينا بالشـــوارع، وهتفنـــا حبيـــا

والكرباج مـن اجلندرمـة الفرنسـيني، ومنـت يف الكركـون (السـجن). ويف اليـوم التـايل  )229(نصييب جلدة مرتبة باخليزرانات
دلـــة وكـــالم وســـخ يســـّم البـــدن، وشـــتائم علـــى العمـــال وعلـــى أول أيـــار،  جـــاء معلمـــي وأخـــرجين بســـند كفالـــة، مـــع 

  ال أعود إىل مثل هذا املوقف وإال سيضطر إىل طردي من الشغل. واشرتط علّي أن أعمل أسبوع بدون أجر وأن

و كانت حتدث خالفات بني الشباب حـول مواضـيع التحـرر مـن االسـتعمار والـدعوات للعقائديـة، فهنـاك مـن 
"العروبــة واإلســالم"، "دعــوات لليســار والشــيوعية"، "حتــرر قــومي اشــرتاكي"، أي جمموعــة  ، "يــدعو "ســوريا للســوريني

اء واألهــداف. كــان يــؤدي األمــر إىل االشــتباك والقتــال، ومعظــم هــذه التيــارات تصــب يف حمــور واحــد وهــو مــن اآلر 
  التحرر من االستعمار الفرنسي.

كــان هنــاك يف األربعينــات بعــض املــدارس املعــدودة، وكــان بعــض الشــباب تعلمــوا وتثقفــوا، وبعضــهم تعلــم عنــد 
د اخلوري، واآلخرون أخذوا شهادات متوسطة ابتدائية وإعدادية، الكتاب يف اجلامع، والبعض اآلخر يف الكنسية عن

وتســـاوي البكالوريـــا اآلن واجلامعـــة. وكـــانوا يدرســـون يف مـــدارس خاصـــة، والـــذي حالتـــه املاديـــة كويســـة كـــان يـــتعلم، 
والفقــري غــري القــادر ال يســتطيع الــدخول إىل هــذه املــدارس، فكانــت مــن نصــيب ابــن ريــاض بيــك وابــن الضــيمة وابــن 

  ول وابن عرنوق وابن بشارة وغريهم من الزناكيل يف تلك الفرتة. هذه الفئات من الشعب.رف

املتعلمــني هــم أوالد التجــار واإلقطــاعيني (بيــت الســيد، بيــت احلامــد، بيــت بشــور، بيــت إليــاس) وهــم يــدخلون 
صــة كــان يقــول املــدارس ويتخرجــون معلمــني. وأذكــر حادثــة (معلــم مــنهم) ابــن إقطــاعي كــان يُــدّرس يف مدرســة خا

  . اً "للطالب "أدخلكم كرارة وأخرجكم محري 

                                                                                                                                                                
 .]ْلِدْة مرتبة باخليزرانات: التعذيب عن طريق اجللد بعصي اخليزرانجَ  [ )229(
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كانــت هنــاك فئــة مــن العمــال أقــرب إىل املســاملة واملهادنــة مــع أربــاب العمــل. ومــن العمــال مــن أصــبح صــاحب 
م العـــوانس ليصـــبحوا شـــركاء يف املعامـــل. معمـــل الـــثلج ومعمـــل  ثـــروة فيمـــا بعـــد وصـــاهر أصـــحاب املعامـــل مـــن بنـــا

ن أســـلحة ضـــد احلركـــة العماليـــة، ويعملـــوا علـــى عرقلـــة احلركـــة وإحبـــاط مهتهـــا. ال أســـتطيع ذكـــر العرجـــون. مث يصـــبحو 
أمســاء. وكــان هنــاك عمــال يتظــاهرون باحلمــاس والوطنيــة، ولكــنهم كــانوا جواســيس ينقلــون الكــالم ويفضــحون أســرار 

  التنظيم ألصحاب العمل مث ينكرون ذلك، وفجأة يصبحون من رجال البيك واإلقطاعي.

االنتخابــات كــان البيــك ريــاض عبــد الــرزاق يرشــح نفســه عــن طريــق شــراء األصــوات والضــمائر والعمــالء  أيــام
الفرنســـية). ومـــن ال  واملـــروجني لتلـــك الوجـــوه، إمـــا بـــالتخويف أو بـــدفع املـــال أو بعصـــا الســـلطة احلاكمـــة (اجلندرمـــة

يطــرد مــن أرضــه وتشــرد عائلتــه. كانــت ينتخــب البيــك مصــريه أســود ويقطــع رزقــه يف املدينــة، أمــا إذا كــان يف الريــف ف
  أيام سوداء، تنذكر وما تعود!

أمــا يف عهــد احلكومــات الوطنيــة الــيت صــفقنا هلــا كثــرياً، وحتزّبنــا هلــا، وســررنا مبجيئهــا، مل تكــن أحســن حــاًال مــن 
بـالتنظيم حكومة االنتداب، وكثرياً ما كانت أسوأ منه بكثـري. أتـذكر أنـه صـدر تشـريع يف األربعينـات يسـمح للعمـال 

ذا التشريع، ولكن كان مـن طـرف واحـد خيـدم أصـحاب املصـاحل أكثـر مـن العمـال، وإعطـائهم  النقايب، وقد فرحنا 
  سلطة أكرب. وعندما ذهبنا لنحتفل بعيد أول أيار أخذونا إىل السجن، فضاع التشريع وضاع من أصدره.

حـل اخلالفـات مـع أربـاب العمـل. أمـا "نقابـة كنا جنتمع يف بيوت النقابيني ونتكلم عن العمل وشؤونه وطريقـة 
يُرّجح أن معىن الكتـاب هنـا هـو صـدور {البحر والصيادين" فقد بقيت كما كانت من قبل، وبدون "كتاب نقابة". 

  }قرار برتخيص النقابة

أتســألين أيــن أعــيش؟ كمــا تــرْي: لــيس يل ال أب وال أم وال أخ وال أخــت وال قريــب. أنــا مقطــوع مــن شــجرة. 
ء لوالديت أسكن عندهم منذ عشرين عاماً، بعد أن توسع الكورنيش البحري وهدم بييت. أنا ال أستطيع املشـي وأقربا

منذ مخسة عشر عامـاً بسـبب الشـلل. ال أحـد يكلمـين يف شـيء. أعـيش مـن رمحـة اهللا ورمحـة أهـل اإلحسـان والكـرم 
ولـيس يل أحـد. غـري مهـم. فأنـا علـى أبـواب  يأتون يل بالطعام. هنا جـرياين حيسـنون علـّي، حـىت بالـدخان. مل أتـزوج

املوت، قد يكون اليوم وقد يكون غداً. حان يل أن أذهب من هذه احلياة وأجتمع بأمي وأيب وأجدادي يف اآلخرة، 
  فرمبا يكون هناك العدل احلقيقي، العدل الذي مل أحصل عليه يف هذه الدنيا. 

شــيئاً مل نســتطع حنــن القــدامى أن حنققــه. أحبــوا العمــال أمتــىن لكــم يــا أوالدي الشــباب كــل خــري، وأن حتققــوا 
م بناة الوطن احلقيقيني، وساعدوهم يف  املرض والعجز.   وكّرموهم، أل

عصرنا صعب جـداً ومل نسـتطع أن نقـدم شـيئاً والـدرب أمـامكم واسـعاً وعلـيكم أن تسـريوا يف ركابـه. واذكرونـا  
  أعملوا جبد واحرتام، فهذا عزاء لنا يف قبورنا. وفقكم اهللا". ولو بكلمة مبا هو طيب ومجيل. و ترّمحوا علينا.
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 مهنة نسيج "الحطة والزنار" وحياة نقابيين مناضلين - 24
  غزوان خزام. منظم اللقاء الدارس:

، ومهـا مـن نقابـة "احلطـة والزنـار". 1924يف محـص؛ وإبـراهيم دعبـول، مواليـد  1923: زكي النداف، مواليد المتحدثان
  .22/4/1989-21ء يف منزل رميون الصبحة عامل احلطة والزنار حبي احلميدية، محص، بتاريخ وجرى اللقا

  كتب الدارس:

  ونُوقشت معه بقصد توضيحها فقال: )230(حتدث زكي النداف بعد أن قرأت األسئلة له

يعمــل بنــدف الصــوف، لــذا مسيــت عائلتنــا بالنــّداف، نســبة لعمــل جــدي، ولــيس لــدي معلومــات  جــدي"كــان 
 دي أكثر من ذلك.عن ج

  ولدت يف محص، وبشارع وادي السايح باحلميدية، وما زلت أقطن يف ذات املنطقة، وليس لدي هاتف.

والــدي كــان معلمــاً يف إحــدى املــدارس الــيت تشــرف عليهــا مطرانيــة الــروم األرثــوذوكس، وقــد مــرت فــرتة كانــت 
اختلـف مـع املطـران أبـو فـانيوس، وهـو املسـؤول  حالته املادية جيدة جداً. وأذكر أنين رأيـت لديـه لـريات ذهـب. وقـد

عن املدرسة، فطرده من التعليم حبجـة أنـه ال يعـرف اللغـة الفرنسـية، وكانـت حجـة كاذبـة. غـري أنـه أُعيـد إىل املدرسـة 
بعـــد الوســـاطة، ليعمـــل لـــيس كمعلـــم وإمنـــا كمشـــرف علـــى الطـــالب الدارســـني باملدرســـة الداخليـــة لـــدى طائفـــة الـــروم 

  األرثوذوكس.

د تزوج والدي مرتني، وقام برتبية عشرة أبناء، منهم سبعة ذكور، وقد مررنا كما ذكرت بظروف معيشـية كنـا لق
ُحنســد عليهــا. غــري أنــه تغــّري احلــال بعــد تبــديل عمــل والــدي يف املدرســة. ونتيجــة تبــدل الظــروف تركــت املدرســة مــن 

حايف نســيب الشــاهني وزوجتــه مــاري ســنة، وعملــت عــامًال يف مطبعــة لــدى الصــ 16الصــف الثالــث، وكــان عمــري 
ـا تقـوم علـى إصـدار جريـدة امسهـا "صـدى  شقرا، واألجرة كانت رمزية جداً وال ُتذَكر. وكانت املطبعـة الـيت عملـت 
سوريا" وهي جريدة أسبوعية كانت تصدر يف أواخر الثالثينات. وقد تركت العمل بعـد سـنتني، والسـبب أن املطبعـة 

مــاً واحــداً يف األســبوع. وطمعــاً يف العطلــة األســبوعية عملــت علــى النــول اليــدوي كــأجري مل تكــن تعطــل أبــداً وال يو 
لــدى اخــي األكــرب مــين، واســتمريت يف ذلــك حــىت قيــام احلــرب العامليــة الثانيــة، حيــث أنــين، وبســبب اجلــوع واملــرض 

 ]مكثــت[ طاليــا، ومتيــتاللــذين وقعــا خــالل ايــام احلــرب، قمــت بــالتطوع بــاجليش االنكليــزي، وأُرِســلُت للحــرب يف إي
اية احلرب. وعدت إىل سوريا وُسـّرحت مـن اجلـيش عـام  ، ممـا اضـطرين اىل العـودة للعمـل يف مهنـة 1945هناك حىت 

  النول اليدوي.
                                                                                                                                                                

م )230(  .أي اسئلة االستمارة الواردة يف املقدمات واليت درّبت الدارسني على كيفية استخدامها ألخذ املعلومات ممن يلتقون 
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انتســبت لنقابــة "عمــال احلطــة والزنــار" الــيت تأسســت يف ذات العــام، غــري أنــه وألســباب سياســية إثــر  1947ويف عــام 
يف عهد حسين الزعيم. مث أُعيد تشكيلها، وجرت انتخابات  1949فلسطني، مت حل النقابة عام الصراع حول قضية تقسيم 

وقــد  )231( فيهـا يف عهـد أديـب الشيشـكلي، غــري أنـين يف ذات الفـرتة اضـطررت للهـرب إىل لبنــان بسـبب املالحقـة السياسـية.
. عــدت إىل ســوريا 1957يــت فيــه حــىت عــام شــغلت مركــز أمــني ســر النقابــة منــذ تأسيســها ولغايــة هــرويب إىل لبنــان، حيــث بق

  واشرتكت يف انتخابات النقابة اليت جرت يف ذات العام، حيث جنح العمال اآلتية أمساؤهم:

  إبراهيم دعبول: رئيساً للنقابة. -
  تركي نعمان: أميناً للسر. -
  إليان تلجة: عضواً. -
  زكي النداف: عضواً. -
  مصطفى حبوس: عضواً. -

  ليوم.وكلهم على قيد احلياة حىت ا

وأريــد أن أبــّني بــأن نقابــة احلطــة والزنــار كانــت تتبــع لشــيخ كــار مهنــة النســيج اليــدوي. وكــان شــيخ الكــار هــذا 
يُنتخب من العاملني باملهنـة علـى أسـاس تـوافر مواصـفات معينـة، منهـا اخلـربة باملهنـة، ورجاحـة العقـل، وغالبـاً كانـت 

بـة عمــال احلطــة والزنـار بصــفتها املتميـزة وتأسســت عــام تتـدخل الســلطات لتفـرض شخصــاً معينــاً. وقـد انفصــلت نقا
  )232(كنقابة متخصصة ومنفصلة عن أرباب العمل".  1947

  : وأترك النقايب زكي النداف لريتاح، والتفت إىل النقايب ابراهيم الدعبول طالباً التحدث يف ذات املوضوع فقال -

نتقــل إىل محــص لظــروف ال أعرفهــا، ســوى أنــه كــان فالحــاً مــن قريــة صــدد ا جــدي"لــيس لــدي معلومــات عــن 
 )233(وتويف قبل والديت. إمنا حدثين والدي عنه بأنه كان يعمل على النول اليدوي.

فهو أيضاً كان يعمل على النول اليدوي (دميابورد) وترك النول بسـبب ضـآلة األجـور ليعمـل يف  والديأما عن 
ـا باملقا رنـة مـع اجلـوار يف احلـارة. وقـام والـدي برتبيـة اثنـني فقـط مـن التلييس (طّيان). وحياتنـا املاديـة كانـت ال بـأس 

 أوالده، أنا وأخي، وذلك بسبب وفاة البقية.

                                                                                                                                                                
منــع احلــزب الشــيوعي بســبب موقفــه مــن تقســيم  يبــدو واضــحاً أن زكــي النــّداف كــان عضــواً أو صــديقاً للحــزب الشــيوعي الســوري. وبعــد )231(

فلســطني ومالحقــة أعضــائه، التجــأ زكــي إىل لبنــان. وبســبب خوفــه الــدفني ومعرفتــه أن احلكــم ُيِكــّن العــداء للحــزب الشــيوعي آثــر التكــتم. 
 وأمثال زكي ُكثر ممن كانوا حذرين من نائبات الزمن. 

  اح للعمال بتأسيس نقابات مستقلة عن أرباب العمل.والسم 1946ّمت ذلك بعد صدور قانون العمل لعام  )232(
تقع صدد إىل اجلنوب الغريب من محص، وهي بلدة سريانية قدمية، ومعظم أهلها يعملون على النول اليدوي ويصـّدرون انتـاجهم مـن ُعـْيب  )233(

  وغريها إىل دمشق ومحص.
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أنـــا مل أتقـــن القـــراءة والكتابـــة رغـــم دخـــويل املدرســـة، ويعـــود ذلـــك إىل عـــدم ميلـــي للعلـــم. وقـــد تركـــت املدرســـة 
جلـــأت للعمـــل كـــأجري يف مهنـــة النـــول ســـنوات فقـــط، وكنـــت أنـــا الكبـــري بـــني إخـــويت. وفـــور تركـــي املدرســـة  8وعمـــري 

اليدوي. وأذكر أن والديت أوصلتين إىل الصانع الذي يعمل على النول (وامسه مطانس احلاصباين) وكان شيخ الكـار 
آنذاك، وقالت لـه: هـذا الولـد جيـب أن يـتعلم الصـنعة، وأنـا أسـلمه لـك فـاللحم لـك والعظـم يل. وكانـت تقصـد مـن 

يمـــي الصـــنعة. ومنـــذ ذلـــك احلـــني، أي منـــذ أوائـــل الثالثينـــات أعمـــل بـــذات املهنـــة ذلـــك أن يســـتخدم الشـــدة يف تعل
وتطّورت فيها. وأذكر أنه خالل احلرب العاملية الثانيـة تطوعـت مـع زكـي النـداف وغرينـا بـاجليش االنكليـزي، وأُرِسـلنا 

 . 1946ملهنة عام ، حيث ُسّرحت من اجليش، وعدت للعمل يف ذات ا1945للحرب يف إيطاليا، ومل نعد حىت عام 

خالل الثالثينات ومنتصف األربعينات كانت مطاليب الصناعية يف مهنـة النسـيج اليـدوي وأيضـاً عمـال احلطـة 
والزنــار باعتبــارهم يتبعــون لــذات شــيخ الكــار، فــإن املطاليــب آنــذاك كانــت تنحصــر بزيــادة األجــور بشــكل أساســي، 

عات العمــل اليوميــة مفتوحــة ومرتوكــة للصــانع نفســه أمــر حيــث أن األجــور كانــت تــدفع علــى القطعــة. ولــذا فــإن ســا
تقريرها. وكانت مطاليب الصناع تتم على النحو التايل: يقوم الُصّناع بنقل مطاليبهم إىل شيخ الكار بـدعوة الصـناع 
إىل اإلضراب، وتكليف البعض منهم جبمع احلطاوي وذلك بقصد إلزام مجيع الصناع باإلضراب. وغالباً كانت تلىب 

، حيـث قمنـا بتأسـيس نقابـة 1947ملطاليب نتيجة اإلضرابات. وقد استمر احلال بنا حنن الصـناعية هكـذا حـىت عـام ا
عمـــال احلطـــة والزنـــار كنقابـــة متميـــزة ومنفصـــلة عـــن نقابـــة عمـــال النســـيج اليـــدوي. وُأجريـــت االنتخابـــات يف النقابـــة 

 نذاك:اجلديدة. وأذكر األمساء اآلتية ممن جنحوا يف مكتب النقابة آ

 عبدالكرمي خاتون: رئيساً، وهو متويف حالياً. -

  ذكي النداف: أميناً للسر، وهو موجود هنا. -
  رفيق البواب: عضواً، وهو متويف. -
  كامل الطحان: عضواً، وهو متويف. -
  سعدو الشامي: وهو ال يزال على قيد احلياة. -
  . ابراهيم دعبول: مفتشاً  -
  احلياة، ومقيم حالياً بدمشق. رزوق مصيايف: عضواً، وهو ال يزال على قيد  -

يف عهــــد  1950وُحّلــــت النقابــــة ألســــباب سياســــية يف عهــــد حســــين الــــزعيم، وأُعيــــدت االنتخابــــات فيهــــا عــــام 
الشيشـــكلي. وقـــد تـــرأس مكتـــب النقابـــة إليـــاس أورفلـــي ومعـــه مصـــطفى حبـــوس، ومجيـــل الزمـــار، إضـــافة يل ، وزكـــي 

، حيــث عــدت 1957هربــت إىل لبنــان حيــث بقيــت لغايــة عــام النــداف. غــري أنــين يف ذات الفــرتة وألســباب سياســية 
وشاركت يف انتخابـات النقابـة الـيت حتـدث عنهـا األخ زكـي النـداف سـابقاً". وأضـاف: "مل أقـرأ كتبـاً ألنـين ال أعـرف 

  القراءة والكتابة".
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يخ احلـزب الكتب اليت قرأها النقايب زكي النداف كانت خـالل اخلمسـينات وهـي: "األم" ملكسـيم غـوركي، وتـار 
الشيوعي السوفيييت. والصـحف الـيت يتـذكرها هـي: صـوت الشـعب، األخبـار اللبنانيـة، جريـدة النـور. واألحـزاب الـيت 
يتـــذكرها: الكتلـــة الوطنيـــة، عصـــبة العمـــل القـــومي، احلـــزب الشـــيوعي الســـوري اللبنـــاين. خـــالل األربعينـــات: الكتلـــة 

ـــة وعصـــبة العمـــل القـــومي اللـــذان حتـــوال إىل احلـــز  ب الـــوطين، مث حـــزب الشـــعب، احلـــزب الشـــيوعي، اإلخـــوان الوطني
املسلمني (وكانوا يسمون أنفسهم شـباب حممـد مث أصـبحوا إخـوان املسـلمني) ، احلـزب القـومي السـوري، ويف أواخـر 

 األربعينات ظهر حزب البعث. وكان االجتاه الوطين هو الغالب بني صفوف العمال واألحياء العمالية.

دث النقابيــان فقــاال: "أيــام اجليــل الــذي ســبقنا، كانــت كافــة الُعــَدة واألنــوال واملــواد حتــ تفاصــيل عــن المهنــة:
ميلكهــا رب العمــل، والصــانع يقــدم فقــط قــوة عملــه مقابــل أجــر يتقاضــاه علــى القطعــة، هــذا مــا مسعنــاه مــن أهالينــا. 

الــيت توضــع فيهــا العــدة وكــان رب العمــل يتصــرف باإلنتــاج كمــا يشــاء. وحيكــى بــأن رب العمــل يقــوم بتــأمني الــدكان 
واملواد. وكانت تقام جتمعات (دار كبرية) لعـدة دكـاكني ملهنـة أنـوال احلطـة والزنـار، ويسـمى التجمـع آنـذاك قيصـرية، 
 وقد وجدت عدة قيصريات يف دمشق وحلب، أما محص فكانت الدكاكني فيها موزعة وعدد العاملني فيها قليل".

ومنهـا باآلجـار. وغالبـاً مـا كانـت األنـوال وخاصـة الـيت عليهـا الصـناع وهو الدكان. منهـا ُملـك،  مكان العمل:
 أنفسهم تفرز يف إحدى غرف البيت الذي يسكنه الصانع ذاته.

 األدوات: 

  الغـــروزة: وهـــي مجـــع غـــرز، وحتـــدث الغـــروزة إمـــا حبفـــر األرض، ويف هـــذه احلالـــة تســـمى (اجلـــورة)، وإمـــا تبـــىن
 مساطب حلمل الغروزة وتسمى (سرير).

 واية: وتركب على الغروزة، ويشد إليها القماش ويلف عليها.املط 

 .القبب: وهي حتمل الدفة 

  .(اخليوط احملاكة) الدفة: وهي اليت يستخدمها العامل يف دق القماش  
 .الزقازيق: ومهمتها هي تنظيم عملية تبادل اخليوط لتتم عملية احلياكة  
 :ي مير بينها املكوك.يستخدمه العامل برجله لتبديل طبقة اخليوط ك الدوس  
 .اجلحش: وهو حيمل السدي أو احلرير أو الرشق  
  املرد أو الطلبة: وهي عبارة عن أسطوانة خشبية تربط بسقف الدكان حلمل خيوط احلرير املدالة واملعلق يف

  ايتها األباليج.
  .األباليج: وهي قطع من احلجارة تربط بواسطة بيايري لشد ملف خيطان احلرير 

 :ومهمته لف اخليطان على املواسري اليت توضع يف املكوك.  الدوالب 

 .األدوات تسمى الُعدة أو (النول) وجمموع هذه
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 المواد:

 يقدمها رب العمل وهي عبارة عن:

 .الرشق: وهي عبارة عن خيوط احلرير أو خيوط النبايت وتسمى السدي  
  وتتداخل بشكل متعامد مع السدي.اللحمة: وهي عبارة عن خيوط حرير أو نبايت وتستخدم يف احلياكة 

 .ًالقصب: يف حال كون احلطة أو املنسوج املطلوب جيب أن يكون منقوشا 

 .الصمغ والنشاء: وتستخدم لتقوية وتقسية اخليوط قبل حياكتها 

: كانت تدفع على القطعة، وكانت إمجـاًال متدنيـة، وختتلـف حبسـب نـوع احلياكـة املطلوبـة، األمـر الـذي  األجور
م باحلــد األدىن إىل زيــادة ســاعات العمــل لتصــل يف معظــم األحيــان إىل  كــان يــدفع ســاعة  15بالصــناع لتــأمني حيــا

م كــان  صــناع مهــرةبــاليوم. وبشــكل عــام الُصــّناع كــانوا نــوعني:  يعملــون باحلطــة املنقوشــة بالقصــب ومســتوى حيــا
دخـــوهلم متدنيـــة نســـبياً. ورغـــم تـــدين  الـــذين يعملـــون باحلطـــة العاديـــة (الســـادة) وهـــؤالء الصـــناع العـــادينيأفضـــل مـــن 

األجور املدفوعة للعاملني يف املهنة فإن مستوى حياة الصناع العاملني باحلطة والزنار كانت أفضل من مستوى حياة 
 غريهم من الصناع العاملني يف مهن أخرى.

 عالقات بين الصناع وأرباب العمل:ال

  م كامل أجورهم املستحقة.كان رب العمل "يقرمط" على العمال، أي ال يدفع هل -
  األجور على القطعة مل تكن واحدة وختتلف من رب عمل آلخر. -
األجــور بشــكل عــام كانــت متدنيــة جــدا باملقارنــة مــع اجلهــد املبــذول (ســاعات العمــل الطويلــة). وقــد عرفنــا   -

دأت بــ 1947كيــف كانــت تعــاجل قضــية مطاليــب الصــناع ايــام شــيخ الكــار، غــري أنــه بعــد تأســيس النقابــة عــام 
 العمل من أجل:  

 .حتديد أجور القطعة بشكل موحد 

 .دف محاية الُصّناع من املنافسة اليت كانت تقع فيما بينهم  تنظيم العمل 

 .تنظيم وتوحيد العمال يف املهنة لرفع مستوى معيشتهم 

  العمل من أجـل إجيـاد نـص تشـريع حيمـي العمـال مـن البطالـة ومينـع رب العمـل مـن تسـريح العامـل يف
  الت الكساد.حا

 .السعي إلجياد العمل للعمال بواسطة مكتب دائم للعمل  
  العمــل إلجيــاد صــندوق مســاعدة يهــدف مســاعدة العمــال مــن حيــث تــأمني الغــذاء والــدواء واملســكن

 والتعويض واملكافآت وتعليم األبناء.

ا النقابة عام        داف.صفحات دونت عليها هذه األه 1947وقد تضمنت اهلويات اليت أصدر
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 نضاالت النقابة المطلبية:

"مقابـــل نقابـــة عمـــال احلطـــة والزنـــار كـــان هنـــاك نقابـــة أربـــاب العمـــل، وبـــدأت نقابتنـــا عـــن طريـــق جلنـــة حتديـــد 
األسعار، اليت تضم مندوب وزارة االقتصاد ويسـمى آنـذاك رئـيس مكتـب العمـل، كمـا تضـم اللجنـة ممـثًال عـن نقابـة 

احلطــة والزنــار. وكــان مكتــب نقابتنــا ُيســّمي مندوبــه إىل جلنــة حتديــد األســعار. أربــاب العمــل وممــثًال عــن نقابــة عمــال 
ورغــم كــل حماوالتنــا آنــذاك لتحديــد األجــور وبشــكل موحــد لألعمــال الواحــدة عــن طريــق اللجنــة، فــإن أربــاب العمــل  

ن يسـاعدهم علـى كانوا ال يلتزمون بقرارات اللجنة ويفرقون بني الصناعية من حيث األجور اليت تدفع هلـم. وكـان مـ
 ذلك املنافسة بني الُصّناع أنفسهم.

ـدف حتديـد األجـور  لقد قامت النقابة بعدة إضرابات، وقـادت الصـناع لإلضـراب عـن العمـل أكثـر مـن مـرة، 
ــا، وحققــت جناحــات عديــدة يف هــذا املضــمار. كمــا قامــت النقابــة بقيــادة إضــراب طريــف واهلــدف منــه هــو  وزياد

 شيخ الكار سابقا وهذا املطلب مضمونه كاآليت: استمرار ملطلب سعى إليه

باعتبــار أن أغلــب العــاملني يف مهنــة احلطــة هــم مــن املســيحيني، فكــانوا يطــالبون بــأن يقــوم رب العمــل يف يــوم 
اثنــني الراهــب (وهــو عيــد ديــين) بــدعوة الربخانــة (وهــي جممــوع العــاملني لــدى رب عمــل واحــد) ، الــيت تتبــع لــه إىل 

نذ بزوغ الفجر حىت غياب الشمس، ويتكفل رب العمل خالل هـذا اليـوم بـدفع كافـة املصـاريف سريان ليوم كامل م
مــن أجــور نقــل عمــال الربخانــة ذهابــاً وإيابــاً إىل مكــان الســريان وتكــاليف الفطــور والغــذاء والعشــاء مــع العــرق الــذي 

سـاء. وقـد جنحـت النقابـة يف تنفيـذ ميثل املشروب الذي يتناوله الصناع يف السـريان طـوال اليـوم ومنـذ الصـباح حـىت امل
هذا الطلب وأصبح ساري املفعول منذ ذلك التاريخ وحىت يومنا هذا. كما متكنـت النقابـة مـن حتسـني األجـور أكثـر 
من مرة ويف كـل إضـراب كـان العمـال ينـالون زيـادة يف األجـور. كمـا ناضـلت النقابـة مـن أجـل إصـدار نـص تشـريعي 

م ومســـتقبلهم. ولكـــن مل نـــنجح يف ذلـــك بســـبب الظـــروف السياســـية يضـــمن تثبيـــت العمـــال والتـــأمني ع لـــى حيـــا
واألجهزة احلكومية اليت كانت تدافع عن مصاحل أرباب العمل. وهناك سـبب هـام أخـر سـاهم يف عـدم جنـاح نقابتنـا 

ـم مقـاولني باعتبـارهم يتقاضـون أجـره م علـى يف مسعاها هذا، أال وهو نظرة مجيـع اجلهـات إىل عمـال املهنـة علـى أ
ا  القطعة وميلكون خاصة بعد الثالثينات العدة والدكان. والواقع أن نقابتنا كانت حتارب بكافة األشكال كون قياد

ا التقدمية والسياسية".  )234(معروفة باجتاها

 النضاالت الوطنية والسياسية:

بـه وحـدها دون غريهـا.  "الواقع أن نقابتنا مل تتصّدر مباشرة لقيادة أي نضـال وطـين او سياسـي بشـكل ختـتص
لكــن عمالنــا شــاركوا وكــانوا دائمــاً ســباقني للمشــاركة يف كافــة التظــاهرات واملســريات الــيت دعــت إليهــا نقابــات أخــرى 

                                                                                                                                                                
ا نقابة يقودها الشيوعيون. وقد جتّنب املتحدث ذكر الشيو  )234(   عية بسبب ظروف احلكم الشمويل الطاغي.  أي أ
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واحتاد عمال محص. وذلك يف معرض النضال ضد الديكتاتوريات واألحالف االستعمارية، ويف تأييـد عمـال الـنفط 
ثالثــي علــى مصــر، كمــا شــاركت يف احتفــاالت األول مــن أيــار الــيت أقيمــت يف نســف أنابيــب الــنفط أيــام العــدوان ال

ويالحــظ بشــكل واضــح أن نقابتنــا مل  )235(ودعــت لــه نقــابيت عمــال النجــارة ونقابــة عمــال األي يب ســي. 1954عــام 
 ها". تظهر فيها تيارات فكرية أو سياسية ميينية أو رجعية، وكانت السيطرة كاملة حلملة الفكر التقدمي منذ تأسيس

  1958بين سورية ومصر عام  النشاط النقابي خالل الوحدة

من الضغط للحد من نشاط العمـال ونقـابتهم، خاصـة يف  "مل يكن هناك أي نشاط ملموس، حيث ساد جو
  اجملال السياسي وحيث غابت االنتخابات وساد نوع من التعيني للقيادات النقابية.

  بتاريخ احلركة العمالية والنقابية".وأخرياً نقول شكراً لكل من اهتم ويهتم 

 نموذج لعامل نسيج نقابي من دمشق - 25
  .هند أبو عرّاج ُمجرية اللقاء الدارسة:

ومقـيم يف مسـاكن بـرزة. تـاريخ لقـاء  دمشـق،، حـي الصـاحلية 1920مـن مواليـد  ،سـعدأحممد احلمـد ابـن  المتحدث:
  الدويل، يف غرفة اللجنة النقابية. يف اإلدارة العامة ملعرض دمشق 21/5/1989الدارسة به يف 

  كتبت الدارسة:

  املهنة: حلام يف البداية (صانع)، ومن مثّ عامل نسيج يدوي، وبعدها عامل يف الدولة.

قـرش يف اليـوم  11,5كان العمر تسـع سـنوات عنـدما عمـل حلّامـاً عنـد صـاحب العمـل صـبحي، وكانـت األجـرة 
رس كافية، ومل أستطع االنتساب للمدرسة، وكانت األهايل تفضل ، وبدأت العمل بسبب عدم وجود مدا1937عام 

 تعليم أبناءها يف الكتُّاب من منطلق ديين.

. مـا قبـل هـذا 1945عـام  -وكنت أعمل يف النسيج، وكانت نقابـة النسـيج اليـدوي-"انتسبت ألول مرة للنقابة 
سر. سبب ترك مهنة اللحام هو عـدم الرغبـة التاريخ كان اسم رئيس النقابة حسين املصطول، وحممد األشقر أمني ال

 يف االستمرار.

تقريباً، وعملت يف مشغل لصـنع األقمشـة "صـاية" و"حطـة"، وكانـت  1937بدأُت العمل يف مهنة النسيج عام 
  األلبسة تصدر إىل بعض الدول العربية مثل: مصر، العراق، فلسطني، السعودية.

                                                                                                                                                                
شركة نفط العراق ، اليت مّدت يف ثالثينيات القرن العشرين خطا لؤنبوب النفط يبدأ من املنبع يف مشال العـراق ويصـّب يف مينـاء طـرابلس  )235(

  الشان بلبنان .
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كل جتمع عمايل والذي كان ينوب عنهم يسمى "شـيخ الكـار" كان يوجد تنظيم عن األحياء ل  1945قبل عام 
ومهمته الدفاع عن حقوق العمال وحتقيق مطالبهم من أرباب العمل. وكنت يف هذه الفرتة أسـاعد املنـدوبني (شـيخ 

م".   الكار) جبمع االشرتاكات وتبليغ قرار املندوبني واقرتاحا

لية الشّد والعهد عندما يصبح الصانع معلم فيقوم : حّجار وّحنات. كان يتحدث عن عماجلدعن عمل  )2س
شيخ الكـار ومعلمـو املهنـة بشـده إىل رتبـة املعلـم. مل يهـتم باألشـياء العامـة ولكـن كـان االهتمـام بـاألمور االقتصـادية 

  الزراعية، باإلضافة هلذا العمل كانوا يقومون بضمان بعض البساتني الزراعية.

يف مهنتـه (حنـات وحجـار)، ملتزمـاً حمبـاً ملهنتـه وصـادقاً مـع مهنتـه، وحيـب  : كـان خبـرياً الوالدتفاصيل عن  )3س
اخلري جلميع الناس، وكان لديه ستة شباب وبنتني، وكان اجلميـع يعمـل يف مهنـة الوالـد إىل فـرتة دخـول اآللـة والتطـور 

  جيد. الصناعي. وكانت أعمال البنات يف املنزل وعمل التطريز واخلياطة وكان الوضع املادي غري

كنــت أحــب املطالعــة وكنــت أقــرأ الروايــات األدبيــة (جــورج جــرداق، جرجــي زيــدان) وســرية عنــرتة والزيــر  ) 4س
ســامل وســرية بــين هــالل وبعــض اجملموعــات الدينيــة. وهــواييت املفضــلة معاشــرة كبــار الســن مــن أجيــال جــدي، وكنــت 

  ستمتع بأحاديثهم التارخيية".أساعدهم يف أعمال خريية كاجلباية لبناء جامع وجباية لأليتام، وأ

ـــام، والصـــرخة، وجملـــة املضـــحك  ـــرأي العـــام، والقـــبس، والعلـــم، واألي كـــان يوجـــد جرائـــد وجمـــالت: البعـــث، وال
  واملبكي.

األحــزاب املوجــودة: كــان هنـاك "الكتلــة الوطنيــة" بزعامــة شــكري القـوتلي وفــارس اخلــوري. وكــان مــن  عـن) 5س
سـتعمار ، وهـذا اهلـدف جعـل هلـا شـعبية قويـة بـني العامـة. وكـان يوجـد أيضـاً أهم أهداف الكتلة حترير البالد مـن اال

حزب الشعب، واحلزب الوطين، واحلزب القومي السوري، واحلـزب الشـيوعي السـوري. كـان يف وقـت الكتلـة الوطنيـة 
قالل وحزب اإلخوان املسلمني، حزب التعاون االشرتاكي بزعامة فيصل العسلي. وجـدت هـذه األحـزاب بعـد االسـت

  باستثناء احلزب الشيوعي، والقومي السوري. 

  احلزب الشيوعي السوري كان له اإلجيابيات اآلتية: 

ـدف حماربـة الفقـر واالسـتغالل، وجيـب أن  - أوًال: كان يـَْنَصّب معظم نشاطه ضمن العمال واألحياء الشعبية 
بلــدان العــامل، وكــانوا يــدعون للســلم يكــون عــن طريــق التنظــيم النقــايب امللتــزم مــع احلــزب الشــيوعي املنتشــر يف 

  العاملي. 
  ثانياً: كانت قضية اإلحلاد شائعة يف أوساط الشعب، وقد استفاد حزب البعث من هذه الناحية. -
  ثالثاً: يستطيع النشوء واالستمرار دون معارضة شعبية.  -
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ارها بســـبب يف مهنـــة النســـيج، وتركتهـــا بســـبب ضـــعف املهنـــة واحنســـ 1955حـــىت  1937عملـــت منـــذ عـــام  )6س
  وجود اآللة. املواد األولية كانت القطن واحلرير، وكانت تتميز املواد باملراحل التالية:

  املنكة والكوي. - 8احلايك،  - 7املنري،  - 6النول (نوياليت)،  - 5امللقي،  - 4املزيك،  - 3الصباغ،  - 2املسداية،  - 1

مرحلــة مــن مراحــل التصــنيع مسيــت العائلــة وبعــد ذلــك يــتم إرســاهلا إىل التجــار. وبســبب ختصــص كــل عائلــة يف 
"احلايــــك"، و"املنــــري"  :"الصــــباغ"، عامــــل احلياكــــة :"نــــوياليت"، عامــــل الصــــباغة :باســــم املرحلــــة مثــــل عامــــل النــــول

  و"امللقي". 

  املهنة احلالية عمل إداري يف معرض دمشق الدويل. 

  بداية العمل يف الديوان، عمل كتايب.: 1955يف عام  -
  جناح الصناعات السورية. مدير: 1958وعام  -
، ومـــا زلـــت مـــدير جنـــاح الصـــناعات اليدويـــة يف املعـــرض، 1969مفـــرغ للعمـــل النقـــايب حـــىت عـــام  :1964عـــام  -

  .1973–1964باإلضافة للعمل يف النقابات وخبري يف املؤسسة للشؤون القانونية والعمالية يف فرتة 
لشعب ممثل للعمال، وكان ممثلي العمال والفالحني مثّلت العمال يف اجمللس الوطين للثورة، وبعده يف جملس ا -

  .%50بنسبة 
  .1972وشغلت عضو جملس بلدي يف أمانة العاصمة حىت صدر قانون اإلدارة احمللية عام  -

احلرير والقطن املغزول ،كان يسـتورد مـن اهلنـد ومصـر حـىت عـام  :أما بالنسبة للحصول على املواد األولية، مثل
. واملغـازل  1945واليابان. قطن الغزل حلَّ حملـه الـوطين عنـدما أسسـت الشـركة اخلماسـية عـام  . واحلرير من أوربا1945

جاهزة ومغزول، وهلا أرقام تدل علـى ختانـة اخلـيط  )236(حرير ملفوف على "كونات"-كان يستورد عن طريق التجار 
اخليطان عدد معـني ويصـنع  ترسل لعند املوضب الذي يرسم رمسة القماش، مث يأخذ املسدي من -)180( 150/1مثل 

منهم شلل ملفوفة على أوتاد، وبعدها ترسـل إىل الصـباغ وتصـبغ بـألوان متعـددة حسـب الرمسـة، ومـن مث ترسـل لعنـد 
املزيك، تغطس الكونات يف الغرة والنشا وتلف بعدها على أوتاد، وترسـل لعنـد امللقـي لتنظـيم عمليـة الرمسـة والنقشـة 

حلياكة ويـتم حياكتهـا، وبعـد احلياكـة تـذهب للغسـيل والكـوي، وتصـدر بعـدها إىل على القماش، وترسل إىل عامل ا
الســوق، وأحيانــاً تصــدر إىل فلســطني، الســعودية، العــراق، مصــر، األردن. كانــت العالقــة تقــوم علــى التعــاون بســبب 

انوا يتجمعـون ترابط املهنة الواحدة بعدة أشخاص، وكان العمال متوزعني ومستقلني ما عدا عمـال احلياكـة حيـث كـ
يف مكان واحد، وبعض العمال كـانوا يتجمعـون خبانـات مثـل خـان عيسـى القـاري وخـان األبـرش. وأن الرابطـة تقـوم 

                                                                                                                                                                
  .( من وضع ح ح ) خليط.كونات: مفردها "كونة"، املساروة أو االسطوانة أو البكرة اليت يُلف عليها ا  )236(
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على التعاون بسبب تـرابط املهنـة. وعنـد اإلضـراب يتوقـف العمـل يف كافـة فـروع املهنـة الواحـدة. وعنـد صـدور قـانون 
  تشّكل هلم نقابة. 1959عام  91العمل رقم 

. كــان حيــدث تنــازع بــني الصــناع وأربــاب [...]األجــور حســب القطعــة. وكــان الصــانع يف املهنــة يتقاضــى وكانــت 
ايـــة اخلدمـــة ملعلمـــي املهنـــة دون الصـــناع. عـــام  وكـــان هنـــاك  -279قـــانون رقـــم  -1946العمـــل بســـبب مـــنح تعـــويض 

مــن خــالل عقــد بــني  خــالف أيضــاً، حيــث يعتــرب بعــض العمــال بــأن التعــويض لــيس مــن حقهــم. كانــت هنــاك تعرفــة
  شيخ الكار وأرباب العمل لكل قطعة منتجة لضمان حقوق العمال.

املزيـــك حياســـب علـــى الـــوزن، امللقـــي حياســـب علـــى املئـــة خـــيط، املســـدي حياســـب علـــى الـــوزن وعـــدد اخليـــوط، 
الصــباغ حياســب علــى الــوزن، احلايــك حياســب علــى القطعــة، وكانــت األجــرة مرتبطــة بــالعرض والطلــب. وكــان جيــري 
اتفــاق بشــأن التعرفــة بــني ممثلــي العمــال وممثلــي أربــاب العمــل علــى تعرفــة حتــدد فيهــا أجــور كــل قطعــة حســب أمهيــة 
القطعــة. فكــان رب العمــل عنــدما يتعــرض لقلــة الطلــب يتجــاوز هــذه االتفاقيــة ويــنقص مــن أجــور العمــال، وباملقابــل  

القطعـة، وغالبـاً يـتم هـذا التصـحيح بوسـيلة كان العمال يصححون هذا التناقص يف األجرة عند زيـادة الطلـب علـى 
  اإلضراب. 

وخـــالل وجـــودي علـــى رأس النقابـــة اتبعـــت أســـلوب غـــري اإلضـــراب، واســـتعملت األســـلوب القـــانوين، وتركـــت 
استعمال اإلضراب للحاجة القصوى، ألن من وجهة نظري كان اإلضراب يضر مبصاحل العمال مثلمـا يضـر بأربـاب 

ن خـــالل القـــانون الســـوري، وهـــو إلـــزام صـــاحب العمـــل بـــدفع فـــرق األجـــور احملســـومة العمـــل. واألســـلوب القـــانوين مـــ
املخالفة للتعرفة املتفق عليها، وقد جنحت إىل حـد كبـري. وكـان هنـاك أسـلوب آخـر ولكنـه فشـل بسـبب وضـعه بغـري 

الطلـب علـى وقته، وهو إنشاء مجعيـة تعاونيـة إنتاجيـة غايتهـا تشـغيل العمـال العـاطلني عـن العمـل يف أوقـات ضـعف 
 1951البضاعة، ومن مث خلق عمل تعاوين كبري يقضي على استغالل أرباب العمل. وقـد أنشـأت هـذه اجلمعيـة عـام 

قبل صدور أي قانون للتعاون يف سـوريا. وسـارت بإرشـادات اخلبـري التعـاوين الـذي كـان يعمـل يف وزارة الزراعـة وامسـه 
، وسـاعدين الـدكتور عـدنان شـومان وهـو حاليـاً مـدير بفـرع علي سدليك وكان رئيس حزب الفالحـني يف يوغسـالفيا

  مبديرية االقتصاد بدمشق. /1/من فروع اليونيسكو حبلب، وسجلت حتت رقم 

كان تصريف اإلنتاج على يـد التجـار وأصـحاب العمـل، وغالبـاً يصـدر إىل بعـض الـدول عـن طريـق عمـالء يف 
بلرية سوري. كان هناك خالف بني  )237(احلرير سبع تدرع اخلارج، وكانت معظم األرباح تذهب ألرباب العمل. مثل

  املعلم والصناع حول األجور وحول اجلودة يف بعض األحيان، وكان للنقابة دور أساسي حلل املشاكل واخلالفات.

                                                                                                                                                                
 .الذراع دراع ومجعها أذرع أو أدرعبدال من الوحدة املرتية كان القماش يُقاس بطول ذراع اإلنسان . ويلفظ يف العامية  )237(
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وكان ألرباب العمل الصغار والكبار تنظيم موحد. وهناك كـان وجـود املناقشـة مـن أجـل زيـادة الـربح والسـيطرة 
. ومــن الغريــب يف هــذه املهنــة كــان االلتــزام مطلــق لعمــال املهنــة رغــم عــدم جتمعهــم. لقــد مــرت نقابتنــا علــى الســوق

، حيــث  النقابــات األوىل املهنيــة 1946عــام  279مبــرحلتني مثــل بــاقي النقابــات، مرحلــة مــا قبــل صــدور القــانون رقــم 
مرحلة ما بعد صدور القانون وكان يوجد بعـض تسمى هيئة االختيارية، والنقابات الثانية تسمى هيئة املندوبني؛ أما 

صـــار مـــؤمتر يف محـــص، واختـــذت  1952-1951يف عـــام  :التعـــاون بـــني عمـــال املهنـــة يف احملافظـــات، مثـــال علـــى ذلـــك
وضـــمت كـــل  -وكنـــت أنـــا رئـــيس النقابـــة لعمـــال النســـيج اليـــدوي-قـــرارات أذكـــر منهـــا: نظمنـــا مظـــاهرة يف دمشـــق 

طاليــب خاصــة تتعلــق بــاألجور، وكــان للمهنــة بصــورة عامــة مطالــب أقرهــا مــؤمتر العمــال، وكنــا مضــربني، وكــان لنــا م
دمشـق) ، وبالنسـبة للنقابـات   -حلـب -محص الذي ميثل عمـال النسـيج يف احملافظـات املوجـودة فيهـا املهنـة (محـص

بب كلهــا كــان احتــاد عــام، ومــر بعــدة مراحــل، حيــث كــان يف األربعينــات كــان العمــل النقــايب ضــعيف الفعاليــة بســ
  ظروف احلرب، وكانت تسمى "هيئة االختيارية" والنقابات الثانية "هيئة املندوبني".

مـن أحيـاء دمشـق  التجمعات العماليـة كانـت تتوضـع يف الصـاحلية والشـاغور والقيمريـة وامليـدان ومأذنـة الشـحم
  القدمية .

  أصبح امسها نقابة عمال النسيج اليدوي. 1946يف عام 

كان يظهر يف مناسبات، ويتحـول مـن نضـال طبقـي إىل نضـال وطـين. وكانـت هنـاك   التضامن العمايل بدمشق
نقابات النسيج اآليل والطباعة والدباغة والكونسروة واخلياطني واخلبازة. وعندما تكـون مصـلحة مشـرتكة أو نـوع مـن 

  املؤازرة حيدث تضامن بني هذه النقابات.

ح تعرفــة األجــور، وطــال اإلضــراب، وأضــر مبصــاحل أضــرب عمــال النســيج اآليل مــن أجــل تصــحي 1954يف ســنة 
العمال نتيجة عدم وجود أجور، وأصبح مثل شد احلبل بني العمال وأربـاب العمـل ومـن يصـرب أكثـر، فقامـت نقابـة 
النســــيج بإعطــــاء مســــاعدات خاصــــة مــــن صــــندوق النقابــــة، وتضــــامنت بقيــــة النقابــــات األخــــرى معهــــم مــــن خــــالل 

م مالياً، وكذلك مساند م يف التضامن يف اإلضراب معهم، وجتهيز مسريات عماليـة، ممـا أدى إىل تضـامن مساعد
األحـــزاب التقدميـــة مـــع العمـــال، وهـــذا بـــدوره أيضـــاً أدى إىل إجبـــار احلكومـــة علـــى التـــدخل وحـــل املشـــكلة القائمـــة 

ت الربملانيـــة لصـــاحل العمـــال. كمـــا أدى ذلـــك إىل إجنـــاح عـــدد البـــأس بـــه مـــن ممثلـــي األحـــزاب التقدميـــة يف االنتخابـــا
الـذي  / 243/رقـم  22/5/1952وحصول العمال بالتايل على مكاسب عمالية جديدة منها مثًال: إلغاء تشريع صدر يف 

ا القسـم القـانوين بعـدم انتمـائهم إىل األحـزاب السياسـية، وكـان  كان يفرض على مكاتب النقابات العمالية واحتادا
 بـــأين ســـأقوم بـــواجيب النقـــايب بشـــرف وأمانـــة وإخـــالص، وأين غـــري نـــص القســـم أمـــام منـــدوب احلكومـــة: "أقســـم بـــاهللا

منتسب اآلن ولن أنتسب إىل حزب سياسـي أو منظمـة سياسـية، ولـن أقـوم بـأي نشـاط سياسـي، ولـن اخضـع ألي 
تــأثري حــزيب مــا دمــت عضــواً يف مكتــب النقابــة". واســتبدل هــذا القســم يــنص بأنــه يســمح مبزاولــة العمــل السياســي 
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ل النقــايب مركـزه لصـاحل حزبــه السياسـي. وأنـا شخصــياً تعرضـت بـأن أقســم القسـم السـابق، ورفضــت بشـرط أال يسـتغ
  القسم، وذلك معروف من قبل زمالئي النقابيني القادة، ومع ذلك اُنُتخبُت رئيساً للنقابة.

فتات كان التجمع يف تكية السلطان سليم، وخرجنا منها بطريقة نظامية حنمل ال  1952-1951ويف إضراب عام 
تعــديل تعرفــة األجــور مبــا ينســجم مــع مســتوى املعيشــة مســتندين يف ذلــك إىل  :مكتوبــاً عليهــا املطاليــب، أذكــر منهــا

نص يف قانون العمل يقول بـأن احلـد األدىن مـن األجـور جيـب أن يكفـي لسـد حاجـات العامـل األساسـية، ومطلـب 
ب، ويف هـذه النقطـة انسـجمت مصـاحل العمـال ثاين عام كنا نطالب بإجياد مكتب للقطن علـى غـرار مكتـب للحبـو 

مع مصاحل ارباب العمل. مهمة هذه املكاتب من أجـل حصـر بيـع احلبـوب حـىت ال يصـدر ويهـرب إىل اخلـارج، ويف 
هــذه املرحلــة كــان يوجــد مزارعــون للقطــن ويوجــد مصــانع لــه، وهــذا ينطبــق بــأن مصــلحتنا باســتمرارية العمــل، وأربــاب 

ى املـادة اخلـام بسـعر رخـيص. ويف هـذا اإلضـراب مشـينا مبسـرية مـع إعطـاء تعليمـات العمل مصـلحتهم باحلصـول علـ
للعمال بعدم إطالق شعارات غري متفق عليها، وفعًال تفيد العمال. وكانت املظاهرة حماطـة بالشـرطة، واجتـاه املسـرية 

امســه -لبنــا أمــام رئــيس الــوزارة مــن التكيــة إىل شــارع  مجــال باشــا ، املرجــة، رئاســة الــوزارة. وكانــت النيــة أن نعلــن مطا
، إال أن قبــل وصــولنا إىل املرجــة، وعنــد الدرويشــية، ال نعلــم مــن تــدخل وضــرب حجــر علــى الشــرطة، -فــوزي الســلو

وقــد يكــون مــن أتبــاع الســلطة ألن العمــال كــانوا متقيــدين بالتعليمــات، وعنــدها هامجــت الشــرطة املظــاهرة، وفرقوهــا، 
ضــراب، إال أنــه ســويت األمــور مبفاوضــات مــع مــوظفي مديريــة الشــؤون االجتماعيــة واقتــادوا قــادة املظــاهرة. فشــل اإل
  والعمل التابعة لوزارة االقتصاد!

"الكتلــة  :مل يكــن أي وجــود للصــراع الطــائفي، بــل كــان التعــاون ســائداً بــني مجيــع الطوائــف. وكــان يــردد )7س
  إسالم ومسيحية". –الوطنية 

املشـغل، ودخــل علينـا صـاحب عمـل وحنــن نأكـل كوسـا حمشـي، وطبعــاً  عنـدما كنـا نعمـل يف يــوم مـن األيـام يف
الكوسـا احملشـي تبـع العمـال خيتلـف عـن الكوسـا احملشـي تبـع التجـار مـن حيـث اللحمـة والصـنوبر، فقـال لنـا مازحــاً: 

  "إذا كنتوا أنتم تأكلون الكوسا احملشي فماذا هو الفرق بيننا؟".

بـــة وتـــآخي بـــني اجلـــريان، ومجـــيعهم يشـــاركون بعضـــهم األفـــراح كـــان وضـــع احلـــي فقـــرياً جـــداً، ولكـــن يوجـــد حم
  واألحزان.

 20ل.س تعادل  600ل.س. و 300ل.س مقبوضة، ومؤجلة  600، وكان النقد معّجل 1943املهر: تزوجت عام 
ل.س مــن عملــي خــالل فــرتة  600لــريات ذهبيــة. وقــد وفــرت املهــر  10لــرية ذهــب. وكــان املهــر املتعــارف عليــه حــوايل 

خزانـة، سـجادة، طقـم كنبايـات، وحلـاف : اشـرتت زوجـيت "اِجلِهـاز مثـل 1947هر يف مهنـة احلياكـة. ويف عـام ستة أشـ
وفرشة. وكان السكن بغرفة مع أهلي. وقد بعت اجلهاز كله بعد عامني واشـرتيت بيـت، وعشـت فـرتة علـى احلصـرية 

  وفرشة وحلاف وطراحة لألوالد.
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ناحية االقتصادية كانت املدينـة تسـتورد مـن الريـف كافـة املـواد الغذائيـة العالقة بني الريف واملدينة: من ال  )8س
  واحليوانية والريف يستورد الصناعات من املدينة. وكان يتصف الريف باجلهل وعدم التعلم وكانت الزراعة تسيطر.

  د دقماق.أمساء اعضاء النقابة الذين يتذكرهم وتفاصيل أعماهلم، ثقافتهم، أوضاعهم: أمني السر حممو  )9س

ومن الناحية الثقافيـة كـان أحسـن واحـد حيمـل االبتدائيـة. وبـالرغم مـن ذلـك عضـو مكتـب النقابـة كـان مثقفـاً، 
والســـبب الـــداعي لتثقيفـــه هـــو املهـــام امللقـــاة علـــى عاتقـــه كونـــه مســـؤول عـــن لقـــاء وتنظـــيم العمـــال ومواجهـــة الســـلطة 

   والدساتري واتفاقيات العمل الدولية. وأرباب العمل والدخول يف مفاوضات وحفظ األنظمة والقوانني

وتـــدخل  1958نتيجـــة جهـــود النقـــابيني القـــدامى الـــذين كـــانوا علـــى رأس احلركـــة العماليـــة مـــا قبـــل تـــاريخ  )10س
جهود األحزاب التقدمية اليت أحست بضرورة االعتماد على العمل النقايب وأمهيتـه واالرتكـاز علـى العمـال املنظمـني 

نظـيم النقـايب شـامًال ملعظـم العمـال يف املصـانع واملعامـل الصـغرية والكبـرية ونشـأت نقابـات حديثـة نقابياً، لذا كان الت
. ومل يكـــن التنظـــيم خيـــص الصـــناع وأربـــاب العمـــل، وإمنـــا كـــان 1958-1950وكثـــرية خـــالل املرحلـــة، خاصـــة بـــني عـــامي 

األجـور واملفاوضـات األخـرى كنـا  ألرباب العمـل نقابـات واحتـاد نقابـات منفـرد، وعنـدما كمـا جنلـس يف جلـان حتديـد
  جنلس فريقني: األول للعمال والثاين ألرباب العمل. 

وكـــان للطبقـــة العاملـــة دخـــوًال يف جمـــاالت جديـــدة وحيويـــة علـــى املســـتوى القـــومي العـــريب، حيـــث تأســـس احتـــاد 
فـــرتة خطيئـــة ، وعلـــى املســـتوى الــدويل انتســـبت إىل االحتـــاد العــاملي، وحصـــل خـــالل هــذه ال1957عمــال العـــرب عــام 

ا الحتاد العمال احلر، واخلطيئة األخرى حصلت خـالل تلـك الفـرتة أنـه جتـزأ  صححت سريعاً فيما بعد، وهي انتسا
االحتـــاد العـــام لنقابـــات العمـــال وأصـــبح احتـــادين، وذلـــك بفعـــل الســـلطة، فســـمي األول احتـــاد عـــام لنقابـــات العمـــال 

  افق ومعارض هلذا االنقسام.واآلخر االحتاد التقدمي، وأنا شخصياً كنت غري مو 

احلـــزب  :كــان يوجــد تيــارات سياســية داخــل النقابــات، كانـــت حمصــورة واألحــزاب التقدميــة فقــط مثــل )14س
الشــيوعي وحــزب البعــث. وكــان الكثــريون مــن النقــابيني اآلخــرين يقولــون أن احلزبيــة مضــرة وينفصــلون عــن األحــزاب 

م عــام ويعارضــون اكتســاب النقابــة لألحــزاب ويتبــاهون بــأ حــاولوا  1954م غــري حــزبيني ويشــكلون تيــاراً، علمــاً بــأ
  تأسيس حزب عمال خاص. 

ـــم كـــانوا يتضـــامنون  كـــان يوجـــد بعـــض اخلالفـــات العقائديـــة بـــني العمـــال والقـــادة النقـــابيني السياســـيني، إال أ
مـال إىل حزبــه. وكنــا  ويتوحـدون عنــد األهــداف واملطاليـب العماليــة، وكــان اخلـالف حمصــوراً مبــن سيضـم أكثــر مــن الع

كنقــابيني سياســيني حــذرين متامــاً مــن أن حتتــوي األحــزاب السياســية الطبقــة العاملــة، وإمنــا كــان انتســابنا هــو تالحــم 
ثــوري تقــدمي وطــين عقائــدي بعيــداً عــن االنتهازيــة واالحتــواء ومــن منطلــق الوصــول إىل الســلطة مــن خــالل احلــزب 

  لتحقيق أهدافنا القومية والطبقية.
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يف البدايــة مرحلــة مــا قبــل اخلمســني مل يكــن الــوعي الطبقــي ظــاهراً بشــكل واضــح. وبــدأ الــوعي الطبقــي  )15س
ينمو عند تدخل الشركات الصناعية بشؤون الدولة. وكان يف أوساط العمال الفكر االشرتاكي هـو السـائد، وأربـاب 

اعية احملدثـة يف تلـك الفـرتة ويف العمل فكرهم بورجوازي وطين، ووجدت حمـاوالت (شـق؟) لعمـال يف الشـركات الصـن
املعامل اآللية الكبرية، مثًال يف الشركة اخلماسية كان أرباب العمـل حيـاولون شـراء بعـض العمـال، وغالبـاً مل ينجحـوا. 
وكان العامل املتعاون مع أرباب العمل منبوذاً. وكان خالل األعياد عند بعـض أربـاب العمـل الـذين يعتـربون نفسـهم  

اهلــدايا، وكانــت تأخــذ شــكل "احلســنة"  برأيــي، وكنــت أرفــض العيديــة مــن رب العمــل الــذي كنــت كرمــاء يوزعــون 
   )238(أعمل عنده، وكان يقول يل "وحتسبهم أغنياء ومن التعفف".

يف نقابتنــا باعتبــار أن العمــال مــوزعني علــى منــاطق يف دمشــق، كنــا نراعــي دومــاً متثيــل هــذه املنــاطق يف  )16س
الضـــروري أن يكـــون عضـــو مكتـــب نقـــايب مـــن كـــل منطقـــة. وكانـــت االنتخابـــات جتـــري مكتـــب النقابـــة، فكـــان مـــن 

بالتزكية، وجيتمع العمال مجيعهم يف مكان ما، وغالبـاً يكـون يف مقهـى أو يف مكـان عـام مثـل مدرسـة جيتمعـون فيـه، 
مــايل متفقــاً وجيــري الرتشــيح حســب األصــول، ومــن مث االقــرتاع فيمــا إذا كــان هنــاك ضــرورة، وغالبــاً كــان كــل جتمــع ع

  مسبقاً على شخص ميثله.

ـم كـانوا يالقـون صـعوبات كبـرية يف العمـل النقـايب،  )17س أيام االنتداب الفرنسي أعرف من رفاقنا النقـابيني أ
م، ومل يكــن يوجــد جتمعــات عماليــة كبــرية، إال أن الطبقــة العاملــة بتنظــيمهم ســواء  وكانــت الســلطة تتــدخل يف شــؤو

ايب كـانوا جـزءاً ال يتجـزأ مـن احلركـة الوطنيـة، وكـانوا يناضـلون إىل جانـب عملهـم النقـايب على شكل شـيخ كـار أو نقـ
الذي كان يهدف إىل حتسـني أوضـاعهم املعيشـية ومحايـة حقـوقهم وترسـيخ العمـل النقـايب الـذي كـان يتطلـب جهـداً  

انوا يهتمـون بالنضـال الـوطين. كبرياً إلقناع العمال واالجتماع يف البيوت وصعوبة مجع املشرتكات. بنفس املسـتوى كـ
، وجــرى تنظــيم النقابــات علــى أساســه، 1946عــام  279ويف زمــن احلكــم اإلقطــاعي والربجــوازي الــوطين صــدر قــانون 

وبــــدأت تأســــيس الصــــناعات احملليــــة ممــــا أدى إىل إحــــداث جتمعــــات عماليــــة جديــــدة. وكــــان الصــــراع بــــني العمــــال 
ن أوضاع العمال كثرياً، وساد شعور عند العمال بأن نضاهلم ضـد وأصحاب العمل حول اقتسام األرباح. ومل تتحس

  الفرنسيني مل يأت بالنتائج اجليدة.

انطباعاتــك عــن هــذا الشــخص واحلــديث الــذي أجريــت احلــديث معــه؟ هــل كــان مبالغــاً؟ صــادقاً؟  مــا )21س
طويل يف الدفاع عن حقوق  : لقد كان املتحدث نقابيا معروفا بنضاله ومن خالل حديثه تبني بأن له باع)239(اخل...

                                                                                                                                                                
آليـة أي أنه رغم حاجته املادية ال يطلب املعونة من الناس، ويتعفف عن سؤاهلم الصدقة، فيظنـه النـاس مـن األغنيـاء. وهـي مقتطعـة مـن ا )238(

لِْلُفَقــرَاِء الَّــِذيَن ُأْحِصــُروا ِيف َســِبيِل اللَّــِه ال َيْســَتِطيُعوَن َضــْربًا ِيف اَألْرِض َحيَْســبـُُهُم اْجلَاِهــُل  مــن ســورة البقــرة يف القــرآن الكــرمي ( 273الكرميــة رقــم 
 .( من وضع ح ح ) ). اًفا َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ َفِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ َأْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم ال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإحلَْ 

سـة هنـد وفـق االسـتمارة الـيت تـدربت عليهـا يف املعهـد. وسـّجلت رقـم كـل سـؤال كمـا واضـح مـن نّصـها. وهنـا تبـدي رأيهـا يف ارِ سارت الدَ  )239(
 املقابلة.
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العمال. ومبا أنه كان مبركـز مسـؤول، فهنـاك أدلـة تؤكـد كالمـه وأقوالـه وصـدقه، واضـح مـن خـالل انتخابـه مـن خـالل 
األحيــاء الشــعبية ووصــوله إىل عضــو جملــس الشــعب ومــن خــالل اجليــل املثقــف والــواعي مــن أبنائــه املعــروفني والــذين 

  يفيدون الشعب والوطن.

  (مجموعة دراسات من إعداد الطالب النشيط عماد الدين نعمة) وعمال من إدلب ومعلمو حرفةة صَناعيِّ  - 26

 الدراسة األولى لنعمة 

  عماد الدين نعمة.  ُمجري اللقاء الدارس:

 .7/2/1988حيىي دردورة، وعمه الطاعن يف السن، يف منزهلما بإدلب بتاريخ  المتحدث:

 كتب الدارس:

ب وانقرضـت قبـل أن ُحيْـَدث هلـا نقابـات، كصـناعة حلـج القطـن علـى الـدوالب هناك صناعات ظهـرت يف إدلـ
  (احللج اليدوي)، وغزل الشعر والقطن يدوياً، و صناعة املراكيب احلمر (أحذية).

وقــد َجّلْســُت ألحتــدث مــع حيــي دردورة، وعنــدما مل أجــد لديــه معلومــات عــن والــده وجــده جلســت إىل عمــه 
  خفيف) ومن االثنني أخذت املعلومات التالية: أيضاً (وهو مريض وعاجز ومسعه

يقطـــع القـــش أيـــام  )240(: ســـليم دردورة، تولـــده غـــري معـــروف، إال أن تولـــده بإدلـــب. كـــان عامـــل بالغـــاباجلـــد
املوسم  وينزله إىل األسواق ليبيعه. وكانت زوجته وأغلب نساء العائلة َتُشّد احلصـر. وكـان يعمـل أيضـاً شـّعاراً (يغـزل 

نــت تربيتــه ألوالده غــري قاســية فهــو مل يكــن متشــدداً، وتعّلــم أوالده عنــد شــيخ الُكّتــاب، حيــث مل خيــوط شــعر). كا
حممـود، يعمـل نفـس املصـلحة وسـنأيت علـى ذكـره؛  :م. وأوالده 1906يكن هناك مدارس يف ذلك الوقـت. تـويف عـام 

  بّناء باألجرة. وأمحد، عامل بناء عادي باألجرة سنتحدث إليه أيضاً، وهلما أخ أيضاً عامل عادي

حممود ولد يف إدلب. كان يعمل على دوالب حلج القطن (دوالب حيلج القطن احملبوب يُغـذى باليـد و األب 
يـُـدار بالرجــل. طريقــة حلــج اســطوانية، أي تقــص الشــعرة مــن علــى البــذرة قصــاً) وكانــت هــذه املصــلحة رائجــة حيــث  

. واملذكور حممود كان صانعاً، والصـانع يأخـذ أجرتـه علـى كان هناك معلم لديه عدة حماجل ويشّغل عنده عدة ُصّناع
إىل الشـمل  قروش). وأيام الصيف حيـث ال يوجـد موسـم قطـن كـان يـذهب إىل سـهل العمـق ( 8الرطل (كل رطل 

يقطع القش ويبيعه، وقسم من القش تشده نساء العائلة كزوجتـه وغريهـا. تولـده غـري معـروف،  الشرقي من الغاب )
ك لرجوعــه مــن املغربيــة أخــذوه للســفربر مــع األتــراك (عســكرية مغربيــة) ملــدة ســنتان، وبعــد  1904م إال أنــه ذهــب عــا

  ، وامسه حممود دردورة، تولد إدلب احلي الشمايل.1920تزوج عام  .1914
                                                                                                                                                                

   .نباتات املستنقعاتوتكثر فيه  ،كان مستنقعاً قبل جتفيفه )240(
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، مكان اإلقامة اخلاصة  إدلـب 1912: أمحد دردورة (وهو عم املتحدث حيىي)، تاريخ الوالدة المتحدث األول
  يل. مكان أخذ احلديث منزل ابنه هاشم باحلي الشمايل.احلي الشما

وضعه الصحي غري جيد، فهو ميشي بصـعوبة، ويسـمع بصـعوبة، وأثقـل عليـه املـرض. كـان يعمـل علـى دوالب 
ســـنة، حيــث كـــان هنالــك عـــدة أربـــاب عمــل يشـــرتون القطــن ويـــّأمنون الـــدواليب يف  15احلالجــة عنـــدما كــان عمـــره 
  قطن احملبوب، حيث منسك القطن باليد وندّور الدوالب بالرجل.الورشة، ونقوم حنن حبلج ال

"املعلمــون كــان أحــدهم مــن بيــت برغــل، والثــاين مــن بيــت الشــوا، وواحــد مــن بيــت كــراكيش، وواحــد مــن بيــت 
أرطـال، عـدد سـاعات العمـل علـى الكيـف، حيـث أن  3غزال. كنا نأخـذ علـى حلـج الرطـل برغـوتني، وحنلـج بـاليوم 

. واألرطال الثالثة تتطلب عمـل مـن أذان الصـبح حـىت أذان املغـرب. كـان رب العمـل ال جيـد مـن األجرة على الرطل
ــذه املصــلحة. ومل يكــن هنــاك مشــاكل حيــث كــان أربــاب  العمــال إال القليــل، حيــث كــان قلــة مــن العمــال يعملــون 

  العمل يزنون لنا الشغل (القطن احملبوب واحمللوج) بسعر جيد وعادل.

سـنة. عملـت سـكيفايت (تصـليح أحذيـة مسـتعملة)  17صلحة سنتني تقريباً حىت صـار عمـري بقيت يف هذه امل
ـــا يف القـــرى. كـــان عنـــدي  بـــدون أجـــر حـــىت تعلمـــت الصـــنعة مـــدة ثـــالث ســـنوات حيـــث تعلمتهـــا وصـــرت أعمـــل 

ا أيام موسم احلصاد وُأَسّكف.  ةدّ وتنكة ماء، وعُ  )241(خرج،   أذهب 

غــوتني كبــار، مث تركــت املصــلحة يف ســن العشــرين. وعملــت يف شــركة األجــور كانــت مــن برغــوت صــغري إىل بر 
أملانية عند املعلم أبو شكر. وهذه الشركة كانت مهمتهـا التنقيـب عـن البـرتول يف املنطقـة، حيـث حفـروا بئـر يف الـرام 

  الشمايل وبئر يف وادي حاج عيسى وبئر شرقي الرام وبئر يف قرية دينية وبئر يف ميدانكي مشال حلب. 

ـا، وعالقـتهم مـع رب العمـل أبـو شـكر ا ألجور كانت نصف لرية باليوم، والعمل من طلوع الشـمس حـىت غيا
  جيدة، حيث كان تعامله مع العمال جيد، وقد انتهت هذه الشركة قبيل احلرب العاملية الثانية.

ل عامـل منـاول أيامها مل نكـن نفكـر يف إجيـاد تنظـيم نقـايب ألن التعامـل جيـد مـع أبـو شـكر. مث أصـبحت أعمـ
تقريبــــاً، ومدرســــة املتنــــيب،  1940بّنــــاء (أنــــاول احلجــــارة للمعمــــار) ، حيــــث شــــاركت يف بنــــاء احلمصــــي بإدلــــب عــــام 

سنوات، وبنايات أخرى أيضاً. كانت أجريت لريتان سوريتان، والعمـل مـن  5واملستشفى. واستغرقت الفرتة مبجملها 
. وبعـد أن عجـزت عملـت نـاطور بنايـات، 1963لـريات بـاليوم عـام  الفجر حىت املغرب، مث َتَدّرَجت أجريت حىت أربع

  حىت عجزت كلياً عن العمل. 

عندما بدأت العمل يف مناولة األحجار كانت أجريت لرية مث لريتان، واملعلم كان يأخذ زيـادة لـرية عـن الصـانع، 
مث يـأيت املعلـم وخيتـار منـا عامــل، للمعلـم أيضـاً. كنـا نقـف بالورشـة بالسـاحة ننتظـر املعلـم،  حيـث كـان العمـل مياومـة

                                                                                                                                                                
  .ربطهما بساط حمك من املادة نفسهااخلرج مصنوع من شعر املاعز أوصوف الغنم على شكل كيسني يتدليان على جانيب الدابة وي  )241(
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ـــه إىل العمـــل، وهكـــذا (هـــذه الطريقـــة موجـــودة حـــىت اآلن). مل يكـــن هنـــاك مـــن  ويفاصـــل علـــى األجـــرة، ويـــذهب ب
إشــكاالت بــني العمــال واملعلــم ورب العمــل، حيــث مل يكــن هنالــك مــن رابــط يــربط بيــنهم، حيــث أن العامــل إن مل 

ورشــــة، ولــــذا مل نفكــــر بإجيــــاد تنظــــيم نقــــايب، ومل يكــــن هنالــــك مــــن يعجبــــه العمــــل يــــذهب إىل معلــــم آخــــر ويــــرتك ال
  نقابات".

ثقافتــه: "درســت وتعلمــت عنــد شــيخ الُكّتــاب، واملطالعــة كانــت يف القصــص الشــعبية كــالزير ســامل وبــين هــالل 
  والتغريبة".

ارجـــة قـــرش عملـــة د 500 )242(لـــرية ذهـــب علـــى رقبـــيت 15، واملقـــدم كـــان 1930عـــن الـــزواج واملهـــر: "تزوجـــت عـــام 
ق.س). أما اجلهاز فكان صندوق خشب ومراية وفرشة صوف وحلافان. وبعد سنتني اشرتيت صـينيتني  500(حاليا 

حنـــــاس، وصـــــحون حنـــــاس، ومعـــــالق حنـــــاس، وطباخـــــات فخـــــار (شـــــغل الشـــــتورية)، ومعـــــالق خشـــــب وأبريـــــق شـــــاي 
للســـقف. كنـــا نلـــم  )244(وجـــاقيف احلـــائط هلـــا  ( يقصـــد املوقـــد ) بالنســـبة للتدفئـــة كـــان عنـــدنا "دفيـــة )243((جينكـــو).

حيــث مل يكــن هنالــك كهربــاء. وقــد مت  حطــب مــن الربيــة وحنزمــه ونوقــده يف الشــتاء. الســهر كــان علــى ملبــات الكــاز
، عنـــدما أحضـــر وحيـــد دويـــدري موتـــور كهربـــاء وشـــّغله علـــى حســـابه، 1940وصـــول التيـــار الكهربـــائي حـــوايل عـــام 
 وصارت العامل تشرتي الكهرباء منه".

  ثانية لنعمةالدراسة ال

. اإلقامــة حاليــاً: إدلــب احلــي 1922عــام  :مــبلط. مواليــد :حيــي دردورة بــن حممــود. مكــان الــوالدة المتحــدث الثــاني:
  عاطل، لكرب سنه. :منزله. واملهنة حالياً  :الشمايل. مكان أخذ احلديث

ُكّتــاب يف عصــر ســنة، حفظــت القــرآن الكــرمي علــى يــد شــيخ ال 12"بــدأت العمــل يف البنــاء كعامــل بنــاء عــريب 
فرنسا. كان هنالـك مـدارس ليليـة جمانيـة (دراسـة فقـط) ، درسـت صـف أول فقـط. صـرت أعمـل عنـد شـيخ الصـنعة 

سـنة. بعـدها  13سـنوات) يف صـنعة األحذيـة البلديـة (املراكيـب احلمـر)، وبقيـت صـانع ملـدة  3أمحد جبارة (تويف من 
سنوات  4مي قوصرة مقابل جامع العمري. بقيت ملدة يف دكاكني حاج عبد الكر  1951فتحت معلم لوحدي يف عام 

مث انتقلـت إىل الصـليبة أمــام معصـرة حــاج حممـود عبــادي بـنفس املصـلحة. كنــا نشـرتي اجللــود مـن إدلــب حيـث كــان 
وكانــت العملــة الســائدة "القــرش الــذهب". كانــت اللــرية ذهــب مخســة  )245(حيضــر تــاجر تركــي ومعــه جلــود "أنطاكليــة"

                                                                                                                                                                
  .يف ذميت )242(
مقاومــة للحــرارة  جينكــو أو تشــينكو: مــن أنــواع أبــاريق الشــاي القدميــة. ملونــة، وحتتــوي علــى رســومات أو زخــارف، ومطليــة مبــادة خزفيــة )243(

ا صينية الصنع (مشتقة من اسم الصني توالعوامل األخرى. تسميتها      .( من وضع ح ح ) .)Chinaرجح أ
   .ة  .والوجاق أيضا النسق من اجلندموضع النار أي املوقد وله مدخنة تسحب الدخان إىل خارج الغرف –وجاق مجع وجاقات  244(
   .مصّنعة يف أنطاكية  245(
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عنـد االســتقالل سـبعة ونصـف لــرية سـورية. كنــا نشـرتي اجللـد بالرطــل حيـث كــان سـعر الرطــل ونصـف لـرية ســورية، و 
  تقريباً. 1930ثالثة قروش ذهب يف عام 

أصـبح  1936قبل أن أفتح دكاين اخلاص كان يأيت اجللد من أنطاكية ومـن عينتـاب (جلـد أنطـاكلي). بعـد عـام 
مصــطفى حجــازي مث حممــد معتــوق). عــن األدوات الــيت   عنــدنا عــدة جتــار جلــود (عبــد العزيــز شــامية، أمحــد مسيــع،

كانت تستعمل يف هذه الصنعة: "البيلونة" توضع بني النعل والضـبان، وكنـا نصـنع الضـبان مـن جلـود احلمـري واحلـور 
(عند فتحة دخول الرجل) يوضع أيضاً الزيـك مـن جلـد أي احلذاء  املركوب )246(من جلد الغنم، يف الداخل على داير

  سختيان (الوجه األمحر) من املاعز والنعل من اجلاموس واجلمل.املاعز وال

 14وأنـا عنـدما كنـت صـانع كنـت آخـد  )247(ل.س يف اجلمعـة، 15 :صناع. كانت أجرة أمهـر صـانع 6 عنديكان 
ل.س مل يوافق املعلم، فرتكت، وفتحـت مصـلحة  لوحـدي.   15لرية يف اجلمعة، وعندما طلبت رفع أجرة اجلمعة إىل 

جـوز مراكيـب، كنـت أبيعهـا إىل سـلقني، وحـارم وحلـب.   50ي {تعين هنا مقدار انتاجي} يف اجلمعة كان خسكار 
حبلــب كنــا نضــع عنــده البضــاعة، ويــدور هــو علــى التجــار ويــأيت لنــا بالســعر النهــائي، حيــث  )248(كــان هنــاك دّالل

ض مثنهـا ونعطـي الـدالل تعبـه.  نذهب مع الدالل والبضاعة إىل التاجر املشرتي (تـاجر اجلملـة) ونبيعـه البضـاعة ونقـب
. كنــا نعطــي 1955بـــخمس لــريات عــام  }زوج األحذيــة{)249(ل.س، وأحســن جــوز  4 -1كانــت أســعار املراكيــب مــن 

  فمثًال على بيع كل مئة جوز نعطيه لرية سورية واحدة. )250(للدالل شيء معلوم

)، مشــطة حنــاس تســتعمل قــوائم 4أمــا العــدة املســتعملة فكانــت: الــدزكا مــن خشــب اجلــوز (قرصــة جــوز علــى 
للمـــدق، الكـــاز (قطعـــة حـــادة مـــن البـــوالد للتفصـــيل والقـــص)، واملخـــراز للخيـــاط، واإلبـــر أيضـــاً للخيـــاط، والقوالـــب 

حمــل العدســات. أمــا اخلياطــة فكانــت  -اخلشــبية، والســريس (الصــق مــع اخلــام) كنــا نشــرتيه مــن خــان اســتنبويل حبلــب
. أمــا عــن عــدد ســاعات العمــل فكــان الصــانع يعمــل مــن 1958 يدويــة. تابعــت العمــل يف هــذه املصــلحة حــىت عــام

الساعة السابعة صـباحا حـىت الرابعـة بعـد الظهـر، والعطلـة االسـبوعية يـوم اجلمعـة بـدون أجـرة، واألعيـاد مـن حسـاب 
 ، فقـد كنـا نعـاين مـن سـرقة الصـناعالصناع أيضاً، أي أننا حناسب على الدوام الفعلي. أما عن التنافس بـني املنتجـني

ويأخـذه ليعمـل عنـده. أمـا عـن املشـاكل  حيـث أن املنـتج عنـدما يسـمع عنـد فـالن صـانع مـاهر يـدفع لـه مجعيـة أكـرب
بني الصـانع ورب العمـل فلـم تكـن موجـودة، حيـث أن الصـانع الـذي ال يعجبـه رب العمـل يرتكـه ليعمـل عنـد غـريه، 

 1955هو الذي يأكل األربـاح. فمـثًال عـام  أيضاً رب العمل الذي ال يعجبه صانع يصرفه ويستغين عنه. التاجر كان

                                                                                                                                                                
   .دائرة أي على احمليطمن ال) 246(
اية االسبوعكانت األجرة األسبوعية تسم  )247(    .ى مجعية من اجلمعة 
    .البيع والشراء معلنا عن البضاعة الدّالل : الوسيط يف )248(

 (249)  زوج أحذية
   .   املعلوم : املبلغ املتفق عليه )250(
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ل.س للكيلـوغرام،  45اشرتيت مرة من التـاجر حممـد معتـوق (تـاجر مجلـة سـبق ذكـره) طـن ونصـف مـن النعـل بسـعر 
وخزنتــه عنــدي، فنشــف، أي هــبط وزنــه، فعملــت نتيجــة لــذلك ســنة كاملــة حلســابه حــىت أوفيــه قيمــة البضــاعة، ومــع 

  ألرباح كانت تذهب للرأمساليني بائعي املواد األولية وشاري األحذية اجلاهزة". ل.س. فا 50ذلك بقيت مكسور على 

ـــا عائشـــني واحلمـــد اهللا واألمـــور متداخلـــة مـــع  عـــن ســـؤاله عـــن أرباحـــه، مل يســـتطع تقـــديرها، بـــل أجـــاب: "كن
بعضــها"، حيــث أنــه يصــرف مــن الغلــة أول بــأول، ويشــرتي مــن هنــا ويبيــع مــن هنــاك، دون حســابات أو تقــديرات 
م عنــده  لألربــاح. وبالنســبة ألربــاح التــاجر ال يســتطيع تقــديرها أيضــاً، حيــث كــان التــاجر يشــرتي منــا املراكيــب وخيــز
حــىت يبــيعهم يف املواســم، فيــتحكم يف ســعر الشــراء والبيــع. و"الواقــع أنــه كــان يعــيش مبســتوى معيشــة عاليــة جــداً وال 

  تقاس مبعيشتنا". 

كانــت هنالــك نقابــة يف حلــب عملــت لنــا هويــات،   1957أو  1956 عــن النقابــات وظهورهــا أجــاب: "يف عــام
حيث مل تسـمح لنـا أن نبيـع منتجاتنـا إال عنـدما نـدفع لـرية ونصـف بالشـهر، فكانـت نقابـة اسـتغاللية. أمـا املشـاكل 
بني أصحاب املصلحة الواحدة ال يوجد مشاكل بيننا، حيث كل واحد منا يعمل لوحده، أي أن هناك وفاق بيننا، 

عنـا املتحـدث {عندما يُعلن االضراب ضد فرنسا نكون متضامنني يف احلارة. املشاكل كانت بسـبب الطائفيـة  حيث
والطوائــف الكبــرية هــي الــيت تفتعــل  }بالطائفيــة هنــا العائلــة، أو العشــرية الصــغرية ومل يقصــد معناهــا الــديين أو املــذهيب

عائالت األقليـة (الـيت تعـدادها قليـل) ، وكـل واحـد  املشاكل، وهذه الطوائف مشاكلها معروفة، وكانت تسيطر على
من هؤالء األقليـة الـذي يبـني بـني الطوائـف عبـارة عـن مسـتخدم مـنهم ويسـعى لرضـاهم، ومـن ال يتواضـع هلـم يأكـل 

مل يتمكنـوا مـن التكتـل ألن كبـري احلـارة ميـانع وجـود )251(واألقليـة الـدراويش نكشـه) –ضـربة  –(كفني كعقوبة نصيبه  
  فيما بينهم ويسعى إىل تفرقتهم حىت يبقى مسيطراً.أي عالقات 

بالنســبة للنقابــات مل تكــن موجــودة يف إدلــب، وانقرضــت املصـــلحة ومل تظهــر هلــا نقابــة، ســوى النقابــة الـــيت مت 
التنويـــه عنهـــا يف حلـــب حيـــث كانـــت نقابـــة اســـتغاللية مههـــا أخـــذ االشـــرتاكات فقـــط امسهـــا "النقابـــة العماليـــة لصـــنع 

  يف حلب. األحذية اجللدية

بالنسبة للعمل ضد االحتالل كنا نشارك يف االضرابات العامة واملظاهرات ونغلـق احملـالت اسـتجابة لكـل نـداء 
  ثوري ونشارك يف االضراب. 

الكتـب واجملــالت واملطالعــة بشــكل عــام: امللـك الظــاهر (كــل الســرية)، امللــك سـيف، محــزة البهلــوان، ألــف ليلــة 
ا بنفسي دون حكوا يت)، سرية ذات اهلمـة، الزيـر سـامل، سـرية بـين هـالل، عنـرت. أمـا اجلرائـد واجملـالت فـال وليلة (قرأ

  اقرأها.

                                                                                                                                                                
   ناها الفقري .  والدرويش يف املعىن الصويف هو املتصوف صاحب الكرامات .: الراهب املتعبد والزاهد . واللفظة فارسية ومعالدرويش  )251(
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األحــــزاب املوجـــــودة آنـــــذاك: مجعيـــــة الـــــرب واآلخـــــاء تطــــورت إىل احلـــــزب الـــــوطين، وحـــــزب الشـــــعب، واإلخـــــوان 
  السوري. املسلمون، وحزب البعث العريب، وحزب العريب االشرتاكي، واحلزب الشيوعي، واحلزب القومي

 يف حـــدائق  بعـــد هـــذه الصـــنعة (حيـــث ظهـــرت وعمـــت األحذيـــة العاديـــة املعروفـــة حاليـــاً) عملـــت عامـــل زريعـــة
بـــريوت، مث عملـــت يف معمـــل نســـيج أيضـــاً يف بـــريوت للحـــاج عمـــر فقـــاس مـــن حلـــب، مث عـــدت إىل إدلـــب حيـــث 

ـــاء عملـــي  تعّينـــت يف شـــركة إدلـــب للغـــزل حـــارس مبوجـــب عقـــد. وعنـــدما بلغـــت اخلامســـة والســـتني مـــن عمـــري ّمت إ
 وجلست يف البيت بدون عمل".

  الدراسة الثالثة لنعمة

  عماد الدين نعمة. مجري اللقاء الدارس:

. وجــرى اللقــاء يف مكــان "جنــارة" املتحــدث يف 1920حممــد بــن مصــطفى نعنــوع، مــن مواليــد إدلــب عــام  المتحــدث:
  .6/2/1988إدلب بتاريخ 

  :تمهيد بقلم الدارس
كانه جتده منكباً على عمله جبـد ونشـاط رغـم تقدمـه بالسـن. وعنـدما تريـد خراطـة فنيـة ممتـازة عندما متر قرب د 

  فسيدلك مجيع أهل البلدة عليه ألنه مشهور بإتقانه لعمله وإخالصه فيه.

جلســـت ألحتـــدث إليـــه فشـــعرت بـــالفخر واالعتـــزاز ألين أجلـــس لواحـــد مـــن صـــنعوا التـــاريخ جبـــدهم ونشـــاطهم 
ـدوء وصـمت وإتقـان ورغـم عـدم حاجتـه املاديـة للعمـل. فولـده األكـرب مقتـدر ماديـاً وعملهم الدؤوب، فهـو ي عمـل 

قــادر علــى إعالتــه، إال أنــه يــأىب أن يكــون عالــة حــىت علــى ولــده طاملــا يســتطيع العمــل بيــده. كــان يتحــدث إّيل بكــل 
شــقاء ســنني طــوال مــرت  تواضــع وهــدوء، ويتطلــع إّيل بوجــه كلــه مساحــة ونــور. ختفــي وجنتــاه احلمــر وحليتــه البيضــاء

عليه، فطوت من عمره ما طوت، وما زال على تساحمه وصـفاء نفسـه وعزمـه وكربيائـه وقـد بـدأ يسـتعيد ذكرياتـه منـذ 
  أيام جده.

  ما نقله الدارس عن المتحدث وجده ووالده:
 يف إدلــب. كــان  عملــه جنــارة 1870–1865: حممــد ديــب نعنــوع تولــده غــري معــروف، حســب التقــدير بــني اجلــد

عربية، جنارة عود، {لعلـه يقصـد جنـارة الصـمد، أو احملـراث} خراطـة خشـب يدويـة، باإلضـافة إىل عمـل آخـر حيـث  
كان يقوم بنقل الربيـد علـى الـدواب (البغـال أو غريهـا) أيـام احلكـم الرتكـي مـا بـني الالذقيـة وحلـب. وقـد كـان عملـه 

اخـــرتاع الســـيارات، فاشـــرتى ســـيارة فـــورد (أبـــو بالبوســـطة يـــدر عليـــه أرباحـــاً جيـــدة، حيـــث واكـــب أول أيـــام ظهـــور و 
دعسة)، مث سـيارة دوج، وذلـك لتسـيري أمـور عملـه يف نقـل البوسـطة، حيـث أصـبح يقـوم بتعهـد نقـل البوسـطة. وقـد 

سنة، ولكن األتراك مل يرتكوه ليكمل الثالثني، ألنه لو أكملها فيتوجـب  29استمر يف عمله بنقل البوسطة أكثر من 
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لــه. ومـــن جهــة أخــرى فقــد اضـــطر لــرتك هــذا العمــل اضـــطراراً عنــدما خســر يف تعهــدات نقـــل علــيهم دفــع تعــويض 
البوســطة خســارة فادحــة أجربتــه علــى بيــع ممتلكاتــه لتوفيــة التعهــد، ممــا اضــطره لــرتك نقــل البوســطة والعــودة إىل املهنــة 

  األصلية أي جنارة وخراطة أخشاب.

صـمد خشـب ونـري وكـذلك مّسـاس، خراطـة قلـب  :حـةكان يقوم بعمل وتصنيع: مـداري، قباقيـب، عـدة الفال
أركيلـــة (كـــان يعمـــل ســـتني قلـــب أركيلـــة بـــاليوم)، ودوالب لغـــزل الصـــوف وغـــزل القطـــن، ودوالب حللـــج القطـــن مـــع 
شوبك القطن، خراطة أرجل كراسي قش يصنعها من خشب احلور أو السـنديان أو الزيتـون (وكلهـا أشـجار مزروعـة 

  حلب. كما كان يقوم بصنع أسنان طاحونة النار (طاحونة مع حمرك). حملياً) وكان يبيع منتجاته يف

مكــان إقامتــه يف إدلــب، وقــد كــان مســتثىن مــن خدمــة العلــم بســبب عملــه لــدى األتــراك بنقــل البوســطة. أبنــاؤه 
  شّعارين باإلضافة إىل والد املتحدث (الذي سنأيت على ذكره).

بـنفس مهنـة والـده، أي جنـارة عربيـة وجنـارة عـود وخراطـة  . يعمـل1895: مصطفى نعنوع. تولد إدلب عـام الوالد
أشـــهر يف صـــيانة  9خشـــب باإلضـــافة إىل نقـــل الربيـــد. وقـــد كـــان ال يـــتم إعطـــاء شـــهادة ســـواقة ســـيارة بـــدون دورة 

ا. كان يعمل ويصنع دوالب سيارة خشـب  9السيارات، فاضطر لقضاء فرتة  أشهر يف تعلم صيانة السيارات وقياد
الســيارات كانــت ذات دواليــب خشــبية تنكســر بشــكل دائــم، وكــان لديــه ســيارة فــورد. وقــد قــام حيــث أول ظهــور 

ـذه املهنـة طيلـة مخسـة سـنوات مـن بدايـة  مبهمة وعمل نقل البوسطة على زمان األتراك مث الفرنسيني، واستمر يقـوم 
  نجارة. انتداب فرنسا، حيث أخذت هذه املهنة بالقوة شركة فرنسية فعاد الوالد (مصطفى) لل

وقد أخذوه إىل سفر برلك واقتادوه إىل إزمري. مث تواسط له مدير الربيد فأعاده إىل سوريا (جسر الشـغور) بعـد 
  أن تعرض لشىت أنواع اجلوع والعذاب.

قرش فضة. وقد تضمن جهازه صندوقاً خشبياً مطعماً باملوزايك، سجادة،  1400عندما تزوج كان نقد عروسه 
فـرش صـوف، صـواين حنـاس، صـحون ومعـالق حنـاس، بلـور صـناعة وطنيـة صـلب ويتحمـل  )252(وقبقاب ارتفاعه شـرب،

  تـَُغّلف بالقش حيت ال تكسر، وإبريق شاي جينكو.من الزجاج  الصدمات ومنقوش، وقطارميز

  أبناؤه: واحد جنار، واحد معلم (مدرس)، واحد عامل نسيج تريكو، باإلضافة للمتحدث.

بســتان غنــوم. ولــدت يف -، مــن ســكان إدلــب1920، مواليــد إدلــب عــام : حممــد بــن مصــطفى نعنــوعاملتحــدث
وتعلمــت القــراءة والكتابــة  واخلوجــة كانــت بنــت النينــو مدينــة إدلــب، وملــا كــربت وضــعين والــدي يف اخلوجــة للــتعلم،

واحلســاب بشــكل جيــد وقلــيًال مــن اللغــة الفرنســية. مث وضــعين والــدي يف املدرســة احلكوميــة، وعنــد دخــويل للمدرســة 
خضــعت المتحــان صــعب يف احلســاب والقــراءة والكتابــة، وعنــدما جنحــت باالمتحــان وجبــدارة وضــعوين يف الصــف 

                                                                                                                                                                
 .ة جلدية لتثبيت القبقاب يف الرجلقبقاب مجع قباقيب حذاء من خشب ملصق به دائر  ) 252(
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األول (بعد الشعبة) ، وتابعت دراسيت حىت جنحت من الصف الثالث إىل الرابع، عندها ُأْجِربت علـى تـرك املدرسـة 
 الدكان أتعلم املهنـة. وعنـدما ظهـرت وجلست عند والدي يف )253(عندما انكسر والدي وجدي يف تعهد نقل الربيد،

ا مجعة ملذيي، تركت دكان والدي وعملت لدى مجعة لَِتعّلم النجـارة احلديثـة  صناعة الشبابيك واألبواب، واشتهر 
(املقصود الشبابيك واألبـواب). وقـد بقيـت عنـده تسـعة أشـهر أتعلـم الصـنعة اجلديـدة بـدون أي مقابـل، حـىت أنـه مل 

  الذي يعطيه إياه الزبائن للصانع.  ملكافأة )( ا يعطين احللوان

وعنــدما تعلمــت صــناعة األبــواب والشــبابيك عــدت للعمــل يف دكــان والــدي ، وصــرت بارعــاً يف صــناعة مجيــع 
أنــواع األخشــاب باإلضــافة إىل اخلراطــة مبــا فيهــا جنــارة العــود. يف بدايــة عملــي مــع والــدي مل أتقــاض أي أجــر، حيــث  

، حيــث كنــت أعــيش عنــده يف البيــت مــع زوجــيت وصــار عنــدي أوالد. وعنــدما كــان يعلمــين وَيْســتـُْرين  ويصــرف علــيَّ
صرت أب لولدين طلب مين والدي بنفسه أن أصبح له شريكاً وبالنصف. أما عن املواد األولية الـيت كنـا نسـتعملها 

ــا نســتعمل القطــران لتلزيــق  اخلشــب نســتورده مــن مــن أخشــاب الســنديان والشــوح لنجــارة العــود وللنجــارة العربيــة كّن
تركيــا، وكانــت تبــاع ثــالث أو أربــع دفــات بلــرية ونصــف والدفــة كــان امسهــا (ظنــب). أمــا الســنديان فكــان يُقطــع مــن 
سوريا وينزل إىل سوق اجلسر (جسـر الشـغور) حيـث كنـا نشـرتيه مـن هـؤالء البـائعني. وكانـت قيمـة العـود مـن مخسـة 

  قروش إىل عشرة قروش فضة.

لــت إىل اجلســر للعمــل، وفتحــت هنــاك دكــان (جســر الشــغور). أمــا الشــوح فهــو مســتورد ويف تلــك اآلونــة انتق
ســم) وبــاقي املــواد األوليــة الــيت   2,5ســم، مساكتهــا  25أمتــار، عرضــها  4قــرش فضــة (طــول الدفــة  25والدفــة كانــت بـــ 

قـرش فضـة أمـا  3ىل إ 2كنت أستعملها هي املسامري والغري والفصاالت وكلها مسـتوردة. كـان كيلـو املسـامري قيمتـه 
  قروش للزوج. 7-6قروش فضة، والفصاالت حسب النوع، ويرتاوح سعرها بني  4إىل  3الغري كان الكيلو 

كّنا نصنع العدة للمزارع (عدة الفالحة، عدة احلصـاد، عـدة الدراسـة) ومجيـع لـوازم املـزارع، وبعـد صـنعها أتـردد 
ــا نتعهــد حــ ني صــناعة العــدة علــى عــدد مــرات الزيــارة لــألرض (للصــيانة) للقــرى لصــيانتها بــني الفينــة واألخــرى. وكّن

فنتفق على ثالث إىل مخس مرات بالسنة. وكنت أذهب أكثر من ذلك بكثري حرصـاً علـى مسعـيت والزبـائن، ومقابـل 
رطـل قمـح عنـد املوسـم قيمـة مـا صـنعت لـه  15ذلك أي تسديد مثـن العـدة كنـت أتفـق مـع املـزارع علـى أخـذ حـوايل 

ما بالنسبة للُصّناع  فكانت أجرة الصانع نصف جميدة باليوم إذا كان ماهراً. وهناك صناع مبتـدؤون من أخشاب. وأ
  َمجْعّيتهم نصف جميدة باألسبوع، أي حتدد أجرة الصانع حسب االنتاج (عدد القطع املنتجة) واجلودة واخلربة. 

، وعنــدما حيــدث خــالف يــرتك أمــا عــن اخلالفــات بــني الُصــّناع وأربــاب العمــل فلــم يكــن هنالــك مــن مشــاكل
ــذه املصــلحة املتوارثــة أي أغلــب الُصــّناع  الصــانع املعلــم ويــذهب ليشــتغل عنــد معلــم آخــر. والُصــّناع كــانوا قليلــني 

  تعمل عند والدها واالبن كان حيرتم أباه ويطيعه.
                                                                                                                                                                

 أفلس) 253(
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 السـنجق ومن جهة أخرى، وبعد ضم السنجق (لـواء اسـكندرون) إىل تركيـا، هـاجر عـدة معلمـني مـن أهلنـا يف
م.    واستوطنوا يف اجلسر، وأصبحوا يقومون بتعليم أقربائهم مث يفتحوا هلم ورشات على حسا

أمـــا بالنســـبة لعالقـــات أربـــاب العمـــل مـــع بعضـــهم، فقـــد كـــان هنـــاك تنـــافس شـــريف مـــن معلـــم حيـــدد أســـعار 
، فـإن كـان الزبـون مقتـدراً جلـأ املصنوعات أو األجرة، حسب مهارته وامسه يف السوق، ويرجع انتقاء املعلم إىل الزبون

  جلأ إىل املعلم العادي.   ]فقري[ إىل املعلم املاهر ذي األسعار املرتفعة. وإذا كان الزبون درويش

وبالنسبة للواردات من املـزارعني كانـت حـوايل عشـرين قنطـار حنطـة سـنوياً، وكنّـا نصـرفها كلهـا أي كنّـا ال نـوفر 
مة، أما بـاقي الـواردات فكانـت متفرقـة وال ميكـن إحصـاءها حيـث كنّـا نصـرفها أول منها شيئاً وال نفكر باأليام القاد

بأول. وعن األسعار السائدة آنذاك، باع الوالد آنذاك أربع قناطري حنطة بقيمة عشرين لرية سورية، أي الرطل بـأربع 
ـــ  15–10قــروش، املداريــة كانــت تكلــف  تــذكر نبيعــه بقرشــني قــرش، النصــاب تكلفتــه ال  30–25قــرش فضــة ويبيعهــا ب

  فضة، دوالب الشعر (املغزل) يكلف لريتني نبيعه حبوايل سبع لريات.

بالنسبة للعمل النقايب آنذاك مل يكن موجـوداً، وجـرت حمـاوالت عـدة بـاءت بالفشـل. فقـد اجتمـع املعلمـني يف 
لك. أمـــا عـــن نفـــس املصـــلحة عـــدة اجتماعـــات وطلبـــوا مـــين عـــدة مـــرات أن أقـــوم بشـــيخ الصـــنعة فرفضـــت القيـــام بـــذ

أســـباب الـــرفض فهـــي أين كنـــت صـــغري الســـن ولـــيس مـــن الالئـــق أن أوجـــه أوامـــر ملـــن يكربونـــين ســـناً مـــن جهـــة وهـــم 
. مث عــرض منصــب البســيطة  اختــاروين لــيس لســين بــل ملهــاريت، ومــن جهــة أخــرى فأنــا أحــب العمــل وحيــاة الدروشــة

الفكــرة بعــد عرضــها علــى أغلــب املعلمــني  شــيخ الصــنعة أيضــاً علــى معلــم غــريي فــرفض، ممــا أدى إىل اإلقــالع عــن
  املهرة ورفضهم. وأسباب الرفض بشكل عام القناعة والدروشة وحب العمل.

عدت للعيش يف إدلب مع عائليت، ففتحت دكان ومكثت عدة أيام بدون شغل، حيـث مل يكـن يـأتيين زبـائن 
ا ضـاقت يب احلـال لعـدم وجـود وشعرت بامللل، فانصرفت للعمل يف حقلي حيث لدي عدة شجرات زيتون. وعندم

  زبونات (زبائن) حيث مل أكن معروفاً فالعامل نسيتين خالل فرتة عملي يف جسر الشغور. 

يف تلـك األيـام كـان يف إدلـب شــركة أملانيـة غربيـة جـاءت للعمـل يف مشــروع جتفيـف الغـاب، وقـد مت حفـر خــط 
عملـي معهـم فكنـت أقـوم بكـل أعمـال النجـارة ري يف إدلب، فصرت أعمل معهم فرتة وأعود لدكاين فرتة. أما عـن 

ذه احلالة فرتة أذربع سنوات بشكل متقطـع، وقـد انتهـت هـذه الشـركة مـن ثالثـني سـنة  املطلوبة لديهم، واستمريت 
تقريبـاً. بعــدها انصــرفت للعمــل يف الـدكان، وكــان الطلــب علــى املصــلحة قليـل فعــدت إىل زبــائين يف القــرى (املــزارعني 

ا هلـــا فهـــي:  الـــذين كنـــت أصـــنع هلـــم العـــدة) . أمـــا عـــدد القـــرى الـــيت كنـــت أذهـــب إليهـــا وأصـــنع هلـــا العـــدد وأصـــو
  بشالمون، كنيسة خنلة، فريكة، عني السوداء، كسرعدى، وطبة، عبادة بيلس، بزيت، املشريفة.
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بعــد ذلــك اســتقريت يف الــدكان ، وتابعــت عملــي وصــار يل زبــائن ، وصــرت أختصــص شــيئاً فشــيئاً باخلراطــة، 
صة القطع اخلاصة باملوبيليا وأرجل الكراسي والطاوالت. مث ظهرت آالت اخلراطة الكهربائية وصـرت أعمـل علـى خا

  اآللة بنفسي، وال زلت حىت اآلن أقوم بالعمل ولوحدي بدون صّناع.

أمــا عــن املشــاركة يف النقابــات أو العمــل النقــايب أو السياســي فلــم تكــن موجــودة أي نقابــة ومل يفكــر أحــد بعــد 
فشل حماولة تعيني شيخ الصنعة بأي تنظيم نقايب. وأنا كنت ألتفت إىل عملي وال أتابع مثـل هـذه األمـور أو األمـور 

  السياسية. وكنت وما زلت حىت اآلن من الدكان إىل البيت، وليس يل اهتمامات بعمل نقايب أو سياسي.

عـن مطالعـة الكتـب فأغلبهـا قصـص  أما عن املطالعـة يف الصـحف واجملـالت فلـم تكـن هنالـك اهتمامـات. أمـا
شــعبية أو كتــب دينيــة بســيطة، والســبب يف ذلــك قضــاء معظــم أوقــايت يف الــدكان والعمــل وال يوجــد وقــت للمطالعــة 
والقراءة أو اخلوض يف املشاكل. أما بالنسبة للعالقات يف احلي فهي عاديـة وهادئـة. أّمـا عـن مسـتوى املعيشـة سـابقاً 

  هللا تعاىل. تورة واحلمدوحالياً فهي مس

 قصة نساء جبعدين مع غزل القطن - 27

  )254(عّالم صاحل ُمجري اللقاء الدارس:

ــــدارس يف جبعــــدين  10/6/1987بتــــاريخ  ــــة تبعــــد عــــن دمشــــق (-التقــــى ال كــــم) وأهلهــــا يتكلمــــون اللغــــة   61وهــــي قري
 -رة يف القريـة بشـكل كبـريالسريانية، ومجيع نسـاء القريـة تقريبـا كـنَّ يعملـَن يف صـناعة الغـزل القطـين الـيت كانـت منتشـ

  مع امرأتني عملتا يف هذه املهنة وهنَّ:

، التقيت معها يف منزل ولدها عقل احللـيب الـذي يعمـل خمتـار 1899هي حليمة عموش، مواليد  املتحدثة األوىل
نـا قالـت يل وبـاحلرف الواحـد: "اهللا يرضـى عليـك أ -الـذي سـوف أرويـه فيمـا بعـد-يف القرية. وبنهاية حديثي معهـا 

  )255(قرابة ستك إذا الشغلة فيها سجن دير بالك عليَّ ".

ســنوات مــع  4جبعــدين، اشــتغلت بــالغزل  1902(االســم األول غــري مقــروء) محــود جنــم، مواليــد  املتحدثــة الثانيــة
ا بنفس البيت   حليمة، وعائشة، وفاطمة.: ثالثة من أخوا

 مازجاً أحياناً لغته خمتصراً أو موضحاً ما قالتاه: ما قالته "اجلبعادينيتان" نقله الدارس حرفياً بلهجتهما  
                                                                                                                                                                

ركة العامـة للمغـازل واملناسـج املولـود يف قريـة جبعـدين. أعمـل يف الشـ 1942عّرف عن نفسه على النحو التـايل: عـالم قاسـم صـاحل، مواليـد  )254(
، أعمل يف قسم النسيج منذ ذلك احلني وحىت اآلن. عملت على مجيـع آالت النسـيج 7/12/1959بدمشق القابون، وانتسبت للعمل بتاريخ 

لتبـديل مث عمليـة ا 1984بـآالت سـولزر حديثـة وحـىت عـام  1978اليت كانت موجودة آنذاك يف املعمـل وحـىت متـت عمليـة التجديـد منـذ عـام 
 ذهبت إىل سويسرا التباع دورة تدريبية على تلك األنوال احلديثة املتطورة. 1985ويف عام  ،يف املعمل بالكامل

 .هذا دليل على اخلوف املتجّذر يف ذاكرة الناس من شدة ما ال قوة من اضطهاد وظلم )255(
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"كان يف القرية ما يقارب ثالمثائة مغزل تعمل عليها النساء فقط، وكانت الواحدة تغزل ما يقارب أوقيتني مـن 
القطن. وكانوا حيصلون على القطن ألول مرة مـن التجـار القـادمني مـن دمشـق ال أذكـر امسـاءهم. مـثًال نأخـذ  رطـل 

وبراسني ونصف، وبـثالث رؤوس قطـن، "علـى هـوى  زله ونبادله غزل بقطن. وكان التبديل رأس غزل براسنيقطن نغ
مرات يتم التبديل يف البلد ومرات يف دمشق. بالشام أحسن وأكثر. كّنا بعد ما خنلص الغزالت جنتمع  )256(السوق".

رطــل، ومنشــي مشــي  5-4ت حــوايل ســبع أو مثــان نســوان، نتفــق مــن عشــية، ونقــوم قبــل صــالة الفجــر حنمــل الغــزال
ونصل إىل الشام عند صالة العصر، والتبديل يف سوق الدراع، والنوم يف خان الصعب بقـرش واحـد. وبعـض املـرات 

وكـان يـتم  )258(وكنا ناكل رغيفني اإلدامة، مرة حالوة، مرة فول، مرة متر، بـ واحد وربع. )257(حنّمل القطن مع املكارية.
ايل ونسواين من كل األشكال. وإذا مـا لقينـا طلبنـا مـن اللـون ناخـد قمـاش غـري مصـبوغ، تبديل غزل على قماش رج

(  وحننا نصـبغو يف بـاب السـالم عنـد أبـو عاشـور بـاللون إللـي بـدنا يـاه والنقشـة كمـان، بـأجرة رخيصـة، مـن املصـاري
  اللي نبيع فيها الغزل وقت اللي بيكرت القطن".النقود ) 

  شو جتيبوا من الشام؟ -

 من الشام القماشات، وراحة بصندوق، وحالوة طحينية، ومتر، واخلام الصاحلاين نساويه سراويل رجالية". "جنيب

  كيف كنتوا تغزلوا القطن؟ -

"نندف القطن قبل كل شي، مث نربمـه فتايـل بطـول دراع، بعـدين جنيـب الـدوالب ونـبّلش الغـزل وحنـط فتيلـة ورا  
ــَدورو وكــان جلانــب عمليــة  (بنقيمــو ونســاوي غــريو.  يــدي وكــل مــا صــار "مشــوطباأل فتيلــة، والــدوالب يغــزل وكــان بِْن

  الغزل يف البلدة ثالثة أنوال نسيج:

  سنة. 25نول عريب ميلكه علي بكر، ينسج عيب وبسط. متويف منذ  .1
نول عريب ميلكه عبد السالم فياض، ينسج القطاع والصوف والشعر . متويف منذ ثالثني عاماً. وال يزال بعـض  .2

  نول حىت اآلن.بقايا ال
 نول عريب ميلكه حممد جعفر، من عني منني، ينسج حطات رجايل من قطن وصوف وأقمشة رجالية. .3

                                                                                                                                                                
  حسب العرض والطلب يف السوق. )256(
 .بضائع على ظهور الدواب أو اجلمالون عن القافلة أثناء تنقلها حاملة الاملكاري ومجعها مكارية من املسؤول )257(
  سعر الوجبة قرش وربع. )258(
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قـرش، وقـرش مـن فضـة،  6,25قرش، ربع جميدي بــ  12,5قرش، نصف جميدي بـ  25العملة املستعملة: جميدي بـ 
قــرش،  3,25ومتليــك بـــ  "،م اخلمســة"أقــرش، ومصــرية، وحناســة  3,25قــرش، وأبــيض بـــ  3"الييشــلي" نوعــان: أســود بـــ 

 )259(والقرش وربع يسمى أبو اخلمسني، والقرشني ونص يسمى أبو املية، واللرية عصملية.

: كــان يف خــري كتــري: برغــل، عــدس، فــول، محــص، كشــك، دبــس، ُكلّــْن شــغل البلــد. أمــا اخلبــز كــان مــن األكــل
الصــاج. أمــا الســمن كنــا نبــدلو علــى القمــح، رطلــني  القمــح بنطحنــو بيــربود أو حبفــري، وبنخبــزو علــى التنــور أو علــى

كـبش املـاعز وعمـره سـنتان، عنـدما يكتنـز حلمـا. وكـان {قرش. وثـين املعـزة  28وكان سعر مد القمح بـ  مسن مبد قمح
بـــستة  }يُطلــق علــى ذكــر املــاعز التــيس وذكــر الغــنم الكــبش. ويف العاميــة الثــين يُلفــظ تــين، مــن اثنــني أو تنــني بالعاميــة

والزيـت البلـدي  }اللحم اجملفف واملشبع بامللح كـي ال يفسـد ويؤكـل يف الشـتاء{ع قرش، بنذحبو وبنعملو (قاورما) ورب
  قرش. 10الرطل بـ 

  : سراج من تنك أو من فخار نسميه أبو شامة، كان حنط فيه زيت بلدي أو دهن.النور

ومــن ســياج. وكــان البيــت مــن  : كــان مــن احلجــر واللــنب والطــني، والســقف مــن خشــب حــور أو َلــزّابالســكن
أمـا بالنسـبة  ( منعشة ) رش القطن وبتصري رحية البيت طيبةالداخل بدل الدهان بنطرشو حبوارة بيصري أبيض مثل ش

  للدواليب، للغزل، كانت من يربود، صناعة قدمية أكثر من مئة سنة".

أو أكثر، وغزلت عليه  1900ام جميديات منذ ع 3وذكرت حليمة عموش بأن أبوها كان اشرتى هلا الدوالب بـ 
مغزولـة مـن القطـن منـذ  حىت سنة عرسها، وال يزال الدوالب عند بنتها حىت اآلن. وقد أحضرت يل كبكوبـة خيطـان

، ال تزال حىت اآلن، وهي مرفقة مع االستمارة. وقد ذكرت بأن هلا أقمشة منـذ ذلـك التـاريخ وفـرش للنـوم 1916عام 
 يوجد مغزل بكسم الفجلة مل تعثر عليه.من غزل يدها. وذكرت بأنه كان 

أمــا بالنســبة إىل تصــليح الــدواليب عنــدما خيــرب الســيخ اللــي بيغــزل كــان بيصــلحهم عبــاس علــي، وردة عمشــة، 
  علوش أسعد علوش.

 )260(كغ.  120كانت جبعدين تنتج من غزل القطن يومياً من نوعية ممتازة ما يقارب 

  ريف إدلب -عهد اإلقطاع  حياة حّداد على الكير مع مهن أخرى في - 28

  عبد احلليم خطيب، معمل امسنت املسلمية. ُمجري اللقاء الدارس:

                                                                                                                                                                
 اللرية الذهبية العثمانية. وكان يتداول أيضاً باللرية اإلنكليزية والفرنسية. )259(
 لنسيج.الشموط: كومة خيوط. القطاع: بقايا القطن اليت ال تصلح لجاء يف توضيحات الدارس اآليت: )260(
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ومقــيم فيهــا، مهنتـه حــداد علـى الكــري. وجــرى  يف كفــر نبّـل 1905صــبحي حممـد حممــود اخلطيــب املولـود  المتحـدث:
  يف كفر نّبل. 26/1/1988اللقاء بتاريخ 

  قال المتحدث:
لصنع البسط، أي اُحلصر الصوفية اليت ُمتَدُّ يف البيت. ومل أمسـع مـن أيب عـن يف احلياكة والصوف  جدي"عمل 

م كـانوا فقـراء ال ميلكـون إال اجلـراول الـيت ينـامون فيهـا بـدل الفـرش حاليـاً وأواين املطـبخ الفخاريـة. كـانوا  جدي إال أ
ون البـريين (فضـالت الزيتـون بعـد يأكلون خبز الشعري والـدرة البيضـاء، وأحيانـاً ال توجـد عنـدهم هـذه احلبـوب فيـأكل

 العصر) والسمك الذي يأتون به من مستنقع الغاب يف الشواالت على البغال. 

أمــا مــن ناحيــة الثقافــة فــال يوجــد عنــد أحــد ُكتُــْب إال القــرآن. وكانــت أجــرة مــن يــدّرس القــرآن، حــىت عهــد أيب 
ّوج جــدي مــن جــديت مبهــر قــدره ربعيــة مــن رطــل مــن الشــعري (الرطــل ثــالث كيلوغرامــات وربــع). ويف ذلــك احلــني تــز 

  الذرة البيضاء (أي مقدار تنكة). ومن كان ميلك بقرة أو عدة عنزات كان سلطان زمانه يف ذلك احلني.

مل يأخــذ مهنــة جــدي يف احلياكــة، إمنــا أنشــأ طاحونــة للحبــوب، وهــي عبــارة عــن حجــرتني مســتديرتني أيب أمــا 
حركة، يف وسطها قضيب حديدي قوي يدخل يف وسط العلوية اليت كانـت فوق بعضهما، السفلية مثبتة والعلوية مت

ـا لطحـن احلبـوب للنـاس الـذين كـانوا يطحنـون الشـعري  موصولة بعصا طويلة توضع على رقبة احلمار ليجرها ويدور 
ــا. أمــا القمــح فكانــت نســبته قليلــة ال ميلكــه إال إللــي حالتــه كويســة (امليســو  ــا والــذرة البيضــاء لصــنع اخلبــز  ر). وكّن

ناخذ أجرة إمـا حـب أو مصـاري (نقـود)، أمـا احلـب فكنّـا ناخـذ مـن العشـرين كيـل، كيـل واحـد، أي رطـل، ومـن مل 
  يدفع حبوب كان يدفع نصف جميدية.

أما تربية أيب فكانت تربية حسنة، كان يقرأ القـرآن، فعّلمنـا إيـاه. ودرسـنا حـىت الصـف الثـاين يف معـرة النعمـان، 
عنــدنا مدرســة. أمــا حالتنــا فكانــت ميســورة بالنســبة لبــاقي النــاس. كنــا نلــبس القنبــاز املفتــوح مــن ألنــه مل يكــن يوجــد 

األمــام، مــن األعلــى إىل األســفل، والــذي يلــف علــى اجلســم ويــربط بالشــال، ونلــبس يف رجلنــا املــداس أي (اخلــف) 
العصـر حـىت املغـرب. ويف كثـري املصنوع مـن اجللـد. كنـا نعمـل أنـا وأخـويت مـع أيب مـن الصـباح حـىت فـرتة الظهـر ومـن 

  من السنني ال نعمل سوى يف فرتة الصباح لقلة احلبوب يف سنني املِِحْل (اجلفاف بسبب قلة األمطار). 

أمــا أنــا، كمــا قلــت لــك، تعلمــت القــراءة والكتابــة مــن علــى زمــن أيب قبــل وفاتــه بقليــل، وختمــت القــرآن. ويف 
ق االقطــاعيني (البيكــوات مــن املعــرة) لكــن مل نكــن نســتطيع حــدود األربعينــات بــدأت تصــل بعــض الكتــب عــن طريــ

احلصـول عليهـا أو ال يعطونـا إياهـا أو يســمحون لنـا بـاالطالع عليهـا. ولكـن بعــد اخلمسـينات حصـلت علـى بعــض 
كـم عـن الضـيعة). قـرأت كتـاب أمحـد   11الكتب من املعرة أثناء ذهايب لبيـع وشـراء الغـنم مشـياً علـى األقـدام (وتبعـد 

ة وحيكي عن الوهابية يف السعودية، وبعض القصص منهـا عنـرتة بـن شـداد وسـيف بـن ذي يـزن. أمـا اجلرائـد بن تيمي
  فكانت جريدة األهايل وال أعرف من أين تصدر وكنت مشرتكاً فيها.



 

 

247 
 

أما األحزاب فلم أنتسب إال حلزب أكـرم حـوراين (احلـزب العـريب االشـرتاكي)، وبعـد فـرتة تركـت. إننـا ال نعـرف 
ا راحت وانتهت.شيئاً ع   ن األحزاب، و ما يل رأي فيها أل

أمــا املهــن الــيت تعلمتهــا فهــي مهنــة احلــدادة والعمــل يف الطاحونــة، كمــا عملــت يف عصــر الزيتــون، وأطــول فــرتة  
عملـــت يف احلـــدادة علـــى الكـــري، كمـــا عملـــت يف مهنـــة الزراعـــة، وهـــذا يف البدايـــة عنـــدما كـــان اإلقطـــاع يف منطقتنـــا 

وأخوتــه). كنــا نعمــل بــاألرض التابعــة لإلقطــاعي يف الزراعــة مقابــل أجــرة دون أن منلــك األرض. (حكمــت احلراكــي 
وكنا نتقاضى ثالث أرباع احملصول والبيـك يأخـذ الربـع مقابـل امـتالك األرض، وكـان علينـا البـذار والعمـل يف األرض 

  وله األرض. 

مـل األرض مهنـة احلـدادة. أمـا األدوات بعد فرتة من العمل يف األرض مل تكن تكفي املعيشة، فجمعـت مـع ع
فكانــت الكــري لــنفخ اهلــواء علــى جــرن أي حــوض فوقــه مدخنــة، يوضــع فيــه الفحــم املشــتعل ويزيــد هــواء الكــري مــن 
ــا املرتفعــة حيــث يتحــول احلديــد املوضــوع فــوق النــار إىل مــادة محــراء لّينــة تُنقــل  اشــتعال نــار الفحــم واســتمرار حرار

لســندان لطرقهــا حســب الشــكل أو الغــرض املطلــوب، وأمههــا ســكة الفالحــة والفــؤوس. مبلقــط طويــل وتوضــع علــى ا
فــاملواد األوليــة كانــت احلديــد فقــط باإلضــافة للفحــم للحــرق. وكْنــُت أحصــل علــى احلديــد مــن املعــرة بكميــات قليلــة 

التــاجر  كــغ). وكنــت أجلبهــا علــى دفعتــني علــى البغــل وذلــك مــن  15ســنوياً (يف كــل ســنة عشــرين رطــال أي مبعــدل 
(األفندي). أحياناً كنا نبادل احلديد بالقمح أو التني أو الزيتون مبقدار مخسة أرطال مقابل رطل واحد مـن احلديـد، 

  وأحيانا ندفع جميديات. مثن رطل حديد واحد: جميدية.

ار الفحـم أما معاجلة احلديد فكانت بطريقة اإلمحاء بالنار حىت تصبح قطعة احلديـد لّينـة، مث خنرجهـا مـن بـني نـ
أنـا وشـريكي، ونضـعها علـى الســندان وأحـدنا يطرقهـا بضـربات قويــة حـىت تصـبح رقيقـة مــن طـرف أكثـر مـن الطــرف 
ــا نتعــذب يف ثقبهــا لتصــبح فأســا  اآلخــر، ونعيــدها إىل النــار عــدة مــرات حــىت يصــبح طرفهــا الرقيــق حــاداً. ولكــن كّن

  الفالحة الذي جيره بغل حلراثة األرض).توضع يف ثقبه عصاة. لكن األصعب كان عمل السكك للصمد (صمد 

أما دور العنصر البشـري فكـان الكـل يف الكـل، مـا عـدا اإلمحـاء علـى النـار. ومل يكـن عنـدنا منتجـني سـوى أنـا 
وشــريكي، ومل يكــن هنــاك أجــور. كنــا نبيــع إنتاجنــا ونقــبض مثنــه نقــداً لشــراء املونــة كــاحلبوب ولبــاس، وكــذلك لشــراء 

ــا احلديــد. أمــا مثــن الســكة  فكــان مخــس جميــديات. كنُّــا نطــرق الســكك والفــؤوس للفالحــني بــاألجرة، الســكة أجر
  نصف جميدية، والفأس بـربع جميدية.

بالنسبة للُعطل مل يكن عندنا عطلة رمسية سـوى يـوم اجلمعـة، وأحيانـاً نعمـل يـوم اجلمعـة. أمـا وقـت العمـل مـن 
  الصباح حىت الظهر، ومن العصر حىت العشاء.



 

 

248 
 

ــا احلديــد، والبــاقي خرجيــة للعيلــة. أمــا أربــاح التــاجر فــال أعــرف عنهــا شــيئاً. أمــا وضــع األربــاح ك   نــا نشــرتي 
احلي والقرية فكنا دراويش ما يف عندنا جمال للرتفيه مثل هالوقت. وكانت حتدث بعض اخلالفات بني الناس وكانت 

  ُحتل عن طريق املختار ووجوه احلارة.

تقريباً كـان بيـت احلراكـي بالتعـاون  1938ّلط االقطاع على الناس. ففي عام أما العالقات يف الريف فكانت تس
مع الدرك جيمعون اإلعاشة لإلنكليز من األهايل، ويف أحدى املرات دخلوا بيتنا وكان عنـدنا عنـزتني وخـروف. أخـذ 

م مـأمورون مـن قبـل البيـك وهـو حباجـة لـه إلطعـام البكـوات. كمـا أ خـذوا قطعـة أرض الدرك اخلروف بالقوة حبجة أ
يل وأعطوها جلاري يف األرض ألنه كان تابعاً هلم وخيربهم عن كل شيء حيصل يف الضيعة. وهذه القطعة كانت مثن 

  إخبارية عين ألين خبيت الشعري ومل أخرب به حكمت احلراكي.

ي القمـح أيــام ق أيــام الـزرع ويشــرت  187اإلعاشـة كانــت بيـد البيــك ورجالـه والــدرك. كـان البيــك يبيعنـا القمــح بــ 
  .وسم بالسعر الذي يريده. وإذا أردنا أن نبيع القمح لغريه ال أحد يتجاسر على الشراء ألن الدرك واملخفر مع البيكامل

ذه التنظيمات وال انضممت إىل نقابة أو مجعية.   مل يكن عندنا تنظيمات وال مسعت 

حـىت بعـد العشـاء أي مبعـدل َشـّدة (َعْصـَرة)،  عملت يف معصرة الزيتون أيضـاً. فكنّـا نعمـل مـن الصـباح البـاكر 
وإذا كثـَُر الزيتون كنا نعمل عصرتني وننام يف املعصرة. وكانت أجرة العصرة الواحدة ربع جميدي أي مبعدل ستة وربـع 

أكيـال كيـل واحـد، أي العشـرة للفـالح  10قروش للعامل الواحد. أما صاحب املعصرة فكانت أجرتـه زيـت عـن كـل 
له. وكـان الزيتـون يـأيت إىل املعصـرة مـن الضـيع اجملـاورة لنـا، ومـن عنـدنا، ومـن عنـد الفالحـني العـاملني واحلادي عشر 

  عند االقطاعيني.

  حياكة بيوت الشعر للبدو -  في حديث الشّعار عبد الرزاق المصري في حماة 1952جمعية النسيج اليدوي  - 29
 مل يف الشركة السورية للطرق.محد طماس من احتاد عمال محاة والعاأعمر  اسم الدارس:

ومهنتـه نّسـاج عضـو مجعيـة النسـيج اليـدوي. وتـاريخ  1931عبدالرزاق بن سعيد املصـري املولـود يف محـاة  المتحدث:
بسـتان السـعادة، والـذي تعـود ملكيتـه -يف مشغله الكـائن يف حـي الكيالنيـة 1988 عاماللقاء صبيحة أحد األيام من 

  .إىل غسان بن سعد الدين كيالين

 قال:

مســن وهــي عبــارة عــن جتفيــف اجللــود مث دباغتهــا مث قصــها مث  امســه: طالــب املصــري،  كــان يعمــل ضــروف اجلــد
ـم مصـدر اجللـود ومكـان بيعهـا بعـد تصـنيعها  حياكتها، وكان هذا العمل يتم يف املنزل. وكانت عالقته مع البدو أل

 ل رطل مسنة.حيث كانت عملية البيع تتم كما مسعت من والدي كل ضرف مقاب



 

 

249 
 

امسه: سعيد بن طالب املصري، وكانت مهنته صّواف، أي يقوم بشراء الصـوف مـن الباديـة أو الريـف مث  األب
يغسله ويبيعه ثانية. وكان له حمل يف حي احلاضر جانب سوق اخلضرة، حيث كان وضعه االقتصادي مقبوال. وكان 

يف مدرسـة دار العلـم الرمسيـة جانـب املتحـف. وثالثـة مـن  له ستة أوالد ذكور وثالث بنات وقام بتعليم مجيع الـذكور
  أوالده يعملون كوالدهم يف مهنة صّواف.

  وأردف املتحدث عبد الرزاق املصري ومهنته نّساج ما يلي:

سـنة، بعـد أن تركـت املدرسـة بعـد الصـف الرابـع. ابتـدأت بصـفيت أجـري يف  12تعلمت هذه املهنـة وكـان عمـري 
عشـرة قـروش يف اليـوم، مث ازدادت  10ملدة مثاين سنوات كنت أتقاضى خالهلا أجـراً قـدره  حمل احلاج يوسف أبو دان

، وكنـت أتقاضـى أجـراً 1953. مث أصـبحت صـانعاً أقـوم بغـزل الشـعر حـىت عـام 1952قـرش يف عـام  25حىت أصـبحت 
اج. وكنـت بصـفة نّسـ 1955حـىت  1953قرش علـى كـل رطـل مغـزول. مث عملـت يف مشـغل حممـود طيـار مـن  25قدره 

فتحـت حمـل  1959حـىت عـام  1956أتقاضى أجراً على القطعة، أي الِشقة أو املِْكرب، لرية سورية ونصف. ومن عـام 
ذهبــت إىل الغــاب ألعمــل بصــفة مراقــب علــى أبنيــة اإلصــالح  1961و 1960ويف عــامي  (لبيــع وإصــالح البســكليتات.

لرية سورية سـنوياً يف البدايـة،  300ن عدنان كيالين إجياراً، الزراعي. وبعدها ُعّدُت إىل محاة واستلمت هذه الدكان م
  ألف وستمائة لرية سورية، وال أزال أمارس املهنة حىت اآلن، كما ترى. 1600واآلن أجارها 

املـواد األوليــة ملهنــيت هـي شــعر املــاعز، وأحيانـاً يــدخل فيهــا اخليــوط  القطنيـة. كنــا حنصــل علـى املــواد األوليــة مــن 
  لمواد األولية مراتب وأنواع كالتايل:الدباغة. ول

  نوع قص وهو النوع املمتاز أي يقص الشعر من على املاعز وهي حية. -
  نوع دباغي وهو نوع ثاين أي يقشط من على جلد املاعز بعد وضع الزرنيخ أو الكلس. -

  ومراحل هذه الصناعة هي:

 تأمني الشعر. -

  فرز الشعر األسود عن الشعر امللون. -
  لون على حدة. ندف الشعر و كل -
  غزل الشعر على الدوالب اخلشيب، وتُلُف اخليوط على دفة خشبية، وكل لفة تسمى "قادوس". -
 نسج اخليوط على النول اخلشيب اليدوي ويصبح لدينا مواد مصنعة إّما "ِمْكَرْب" أو "ِشقة".      -

 بيـوت الشـعر وتصـنع مـن سم توضع يف األماكن اليت تسـندها األعمـدة يف 25املِكَرب: قطعة منسوجة عرضها 
 الشعر امللون وتكون مشدودة أكثر من الِشقة.
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 10ســم، وأطواهلــا ختتلــف حســب أنواعهــا: "طــرجيتني" وطوهلمــا  60أمــا الِشــقة: هــي قطعــة منســوجة عرضــها    
" وطوله  18"مروبع" وطوله ، مرت 12أمتار، "مثولث" وطوله    )261(مرت. 24"خمومس" وطوله ، مرت 15مرت، "حمريَّ

علـى  1960قرشاً، يف عام  50على رطل الغزل   1950يف عام ، قرشاً  25على رطل الغزل  1940يف عام : األجور
 1980لريات، يف عـام  4على رطل الغزل  1975لريات، يف عام  3على رطل الغزل  1970لرية، يف عام  1،5رطل الغزل 

ادوس. والقادوس هو عبارة عن كميـة مـن اخليـوط لريات على الق 6,5لريات على القادوس، اآلن  5على رطل الغزل 
  كغ.  2,5قادوس تساوي رطل أي  6تُلف على قطعة خشبية أي "كبكوبة"، وكل 

 10كـغ   1لريات سورية مهما كان طوله. أمـا اآلن فـاألجور علـى الـوزن فـأجرة  /3/ 1960و كانت أجرة املكرب 

 لريات سورية، ونفس األجرة بالنسبة للشقة.

 يقسمون إىل ثالث فئات:وكان العمال 

 األجراء وهم الذين يقومون بتنظيف احملل وبندف الشعر. -

 الُصّناع وهم الذين يقومون بغزل أو نسج الشعر. -

  املعلمون وهم أصحاب األدوات واملشغل أي أرباب العمل. -

تطيع أن ويسـ 1962لريات عـام  3كانت أجور األجراء باليوم كما كانت أجريت، والصناع أجورهم على القطعة 
 وكانت ساعات العمل من شروق الشمس حىت الغروب.، كغ  6يصنع مكرب واحد وزنه 

تصريف املنتوج واألرباح: كنا نقوم بتسـليم البضـاعة إىل التـاجر ويسـمى "طرقجـي" وبالــ كـغ أو الرطـل. وكانـت 
  أرباح هذه الصنعة يأخذها الطرقجي، وذلك وفق اجلدول التايل الذي يبّني مدى رحبه: 

 الوزن النوع تسلسلال
  سعر شراء المواد األولية

 (ليرة سورية)
  سعر البيع للطرقجي

 (ليرة سورية)
  سعر بيعها للبدو

 العام (ليرة سورية)

 1940 10 8   5 رطلمكرب 1

 1950 12 9   6 رطلمكرب 2

 1960 20 14   8 رطلمكرب 3

 1970 16 10  6 كغمكرب 4

 1987 140 75  25 كغمكرب 5

  

                                                                                                                                                                
بيــت الشــعر املثولــث يقــوم علــى ثالثــة أعمــدة، واملروبــع علــى أريعــة أعمــدة، واملخــومس علــى مخســة أعمــدة. وبقــدر عــدد األعمــدة يتســع البيــت.  )261(

 وأكرب بيوت الشعر اتساعاً هو املثومن، أي يقوم على مثانية أعمدة، وهو من عالمات الثراء وخمصص لألمراء وشيوخ العشائر األقوياء.
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فس األرقام تقريباً بالنسبة للِشقة. هذا يعين أن األرباح تذهب إىل التـاجر أو مـا يسـمى بــ"الطرقجي". وكـان ون
  يقوم بتصدير البضاعة إىل السعودية، ومنها إىل معظم دول شبه اجلزيرة العربية.

ُقمنـا  1953 أحياناً كانت تقع خالفات وخاصة من أجل جودة الصناعة أو من أجل زيادة األجور. ففـي عـام 
فقـام باسـتدعاء  )262(مبظاهرة  ضد أرباب العمل من أجل زيادة األجور، وأتى شخص ممثل عن الدولة امسه طه بايل،

أرباب العمل، وذلك بالتعاون مع النقابة، وّمت رفع األجور آنذاك ولكن بنسـب ضـئيلة جـداً. أمـا اخلالفـات األخـرى 
 ف السائد.فكانت حتل عن طريق صاحب أكرب مشغل وفق العر 

كانــت عالقــة احملبــة واألخــوة تســود أهــل احلــي ســابقاً، وكانــت اخلالفــات الــيت حتصــل يف احلــي ُحتَــلُّ عــن طريــق 
 الوجهاء ومن هم أكرب سناً يف احلي.

كنت أمسع يف الريف قبل الوحدة أن الفالحني كـانوا يعـانون األمـرين مـن قبـل مـالك األراضـي، وكانـت العالقـة 
جيــدة، حيــث كــان الريــف يــؤمن احلبــوب واخلضــراوات واأللبــان للمدينــة، وكانــت املدينــة تعطــي  بــني الريــف واملدينــة

الريــف األدوات الالزمــة للزراعــة، إال أنــه بعــض النــاس مــن أهــل املدينــة، أصــحاب النفــوس املريضــة، كــانوا مييّــزون بــني 
م.   سكان الريف وسكان املدينة وكانوا حيتقرو

وُصـــّناع  )263(يف املدينـــة مثـــل احلـــدادين والنجـــارين واحلـــذائني والكندرجيـــة كنـــت أمســـع عـــن الكثـــري مـــن احلـــرف
  البسط. وكنت أمسع أن هناك شيخ احلدادين وشيخ النجارين، وأمسع أن اخلالفات كانت ُحتل عن طريقهم.

، وكـان االشـرتاك الشـهري هـو نصـف لـرية سـورية. 1952انضممت إىل النقابة، أي مجعية النسيج اليدوي، عام 
يف محـاة، وكانـت االجتماعـات تـتم يف بيـوت أعضـاء اجلمعيـة ألنـه  1936سسـت عـام علمت أن هـذه اجلمعيـة أُ  وقد

ل.س، ومت  350مل يكن هلا بناء، وموارد هذه النقابة مـن االشـرتاكات الشـهرية ومـن معونـة الدولـة الـيت كانـت حبـدود 
  .1964بناء االحتاد عام 

، وكانـت عمليـة االنتخابـات تـتم بـاالقرتاع السـري، والـدورة االنتخابيـة 1962وقد اُنتخبت عضواً يف النقابـة عـام 
  سنتني، وكان رئيس اجلمعية املرحوم عبد احلميد العزيز. واجلمعية تضم:

  عبد احلميد العزيز: نّساج، مث موظف يف البلدية. -
  عبد الرمحن رطبة: نّساج، صاحب مشغل. -

                                                                                                                                                                
وهــو شــيوعي مــن محــص وكــان مــديراً للعمــل والشــؤون االجتماعيــة حلمــص ومحــاة. ومــن مراجعــة الصــحف تبــّني يل أنــه يقــف إىل جانــب  )262(

العمــال. وقــد تعرّفــت عليــه يف تســعينيات القــرن العشــرين، ولــه شــقيقني شــيوعيني احــتال مراكــز قياديــة يف احلــزب الشــيوعي، األول كــان طبيبــاً 
 توراه اقتصاد من أملانيا الدميوقراطية.والثاين حائز على دك

  صانعو األحذية  )263(
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  أمحد دالل: غزّال. -
  ي صناعة قماش للفرش.أمحد عرعور: يعمل باخلام أ -
  عبد القادر هنداوي: نّوال، مث أصبح تاجر حبوب يف باب البلد. -
  حممد محيدي: غزّال. -
  خليل حليب: نّوال، مث أصبح موظف يف معمل االمسنت. -

  وكان عدد أعضائها عشرة.

هـــذه لقـــد تركـــز العمـــل النقـــايب يف املؤسســـات احلرفيـــة الصـــغرية واملتوســـطة قبـــل الوحـــدة، ألنـــه كـــان أصـــحاب 
ـــم باألســـاس هـــم عمـــال  ، أي معلمـــني يقومـــون بالعمـــل بأيـــديهم، وألن ]أيضـــاً [املشـــاغل يتعـــاونون مـــع العمـــال، أل

م يف هذه البضاعة.  أصحاب املشاغل الكبرية ينافسو

كــان يوجــد تيــارات سياســية داخــل النقابــة، فــالرئيس كــان ينتمــي إىل حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي، وقســم 
 الوطين. وكان كل منهم يفتخر باحلزب الذي ينتمي إليه. منهم إىل احلزب 

 لنقش األغا والبيك". وكان من الشعارات واألقوال اليت تردد أثناء التظاهرات "هات اجملرفة والكريك

كــان هنــاك وعــي طبقــي داخــل اجلمعيــة وجتّســد ذلــك مــن خــالل رئــيس اجلمعيــة. وكــان صــاحب العمــل أيــام 
ه مث يعطينــا عيديــة لكــل فــرد لــرية ســورية واحــدة. ولكــن غلــب الفكــر احلــريف أحيانــاً مــن األعيــاد يأخــذنا لإلفطــار عنــد

خــــالل بعــــض األعضــــاء، والــــذين هــــم أصــــحاب مشــــاغل. وقــــد كــــان للُصــــّناع واألجــــراء مشــــاركة فّعالــــة يف مقاومــــة 
 . االحتالل الفرنسي، وبعدها التظاهر ضد احلكم الوطين الذي كان برجوازياً ال يهمه مصاحل العمال

ـــا حـــىت اآلن. وأحــب مســـاع أغـــاين حممـــد عبـــد  قــرأت قصـــة الزيـــر ســـامل وأبــو زيـــد اهلـــاليل ومـــا زلــت أحـــب قراء
 الوهاب وأحب مشاهدة أفالم طرزان. أما اجلرائد واجملالت فال أقرأها، إال أنين مرة قرأت جريدة الفداء.

ـــا فهـــي حـــزب البعـــث واحلـــزب الـــوطين وحـــزب الشـــبا ب واحلـــزب القـــومي الســـوري أمـــا األحـــزاب الـــيت مسعـــت 
 واحلزب التعاوين االشرتاكي.

 إناث، وهم: 6ذكور و  9(ستة عشر) ولداً،  16وإنين متزوج من امرأتني ويل 

  ، متزوجة، زوجها يعمل ّحناس مث موظف يف معمل االطارات.1957هند: تولد  -
  ، متزوجة، زوجها موظف يف مديرية الكهرباء.1959فاطمة: تولد  -
  ، متزوج، يعمل دّهان، متعلم صف ثامن.1961فيصل: تولد  -
  ، متزوجة، زوجها يعمل دّهان.1963غادة: تولد  -
  ، متزوجة، زوجها يعمل يف القريشة.1965ميادة: تولد  -
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  ، عازب، دّهان وعسكري حالياً.1967عبد الرمحن: تولد  -
  ، عازب، نّوال وعسكري حالياً.1968مهدي: تولد  -
  رك املدرسة ويعمل نّوال.، عازب، صف سادس ت1973معتز: تولد  -
  ، عازبة ، صف سادس.1974فيحاء: تولد  -
  ، عازب، صف سادس.1975حمسن: تولد  -
 ، عازبة، طالبة صف ثالث.1977وعد: تولد  -

 ، عازبة، طالبة صف ثالث.1978ميساء: تولد  -

 ، عازب، طالب صف أول.1981بشـار: تولد  -

 ، طفل صغري.1984سامر: تولد  -

 ري.، طفل صغ1987عامر: تولد  -

 نّجار عربي من حلب - 30

 .فيوليت كحالة اسم الدارسة وُمجرية اللقاء:

مـن ســــكان حملـة القصـيلة يف حلـب.  .مهنته جنـار. 1920من مواليد حلب  .عبد القادر جنار بن حممود المتحدث:
  .5/5/1986وجرى اللقاء يف حلب بتاريخ 

 قال:

ـــرتيها مــن االقطــاعيني  ،عتيقــة ألنــه فقــري احلــالكــان يعمــل يف بيــع األخشــاب ال  ،لوالــدي امســه صــاحل جــدي يشــ
وقد تزوج وترك من بعده والـدي  ،ال تكفيه للعيــــش اً وكانت أرباحه ضئيلة جد ،املتعهدين الذين جيددون مســـاكنهم

 وعميت.

و نظـــراً للفقـــر واحلاجـــة فقـــد وافـــق جـــدي علـــى زواج عمـــيت مـــن بـــائع خضـــار متجـــول رغـــم كـــرب ســــــنه بـــدراهم 
دة ختلصــاً مــن لقمــة عيشــها، أمــا أنــا فكنــت الوحيــد لوالــدي وكنــت حمرومــاً مــن أبســط مســتلزمات العــيش الــيت معــدو 

حيتاجهــا األطفــال أمثــايل لقلــة مــوارده. ومــا إن بلغــت اخلامســـــة مــن عمــري وضــعين عنــد الشــيخ (يف ُكتّــاب) لــتعلم 
قـراءة يف القـرآن واحلسـاب ومبـادئ اإلمـالء، القراءة والقـرآن ومبـادئ علـم احلسـاب، وبعـد ثـالث ســــنوات تعلمـت ال

بــني زمالئــي بــذكاء حــاد وخاصــة يف حســـــاب الــذهن الســـــريع. ونظــراً حلاجتنــا املاّســة  للمعيشــة وعــدم  اً وكنــت متفوقــ
وكنــت  .قــدرة والــدي علــى إدخــايل إحــدى املــدارس االبتدائيــة، فقــد وضــعين عنــد معلــم جنــار عــريب (أمحــد احلريــري)

اً على األقدام من حملة القصيلة حىت حملة باب النصـر حـايف القـدمني. أذهـب يف الصـباح وأعـود يف أذهب يومياً سري 
ـــد حــاالت التعــب واإلرهــاق ـــمي الضــعيف كــان ال حيتمــل األعمــال الكثــرية الــيت كــان  ،املســاء وأنــا يف أشــ ألن جســ

ــا م يف تنــاول األخشــاب وإعـد ،عمـال الورشــة يكلفـوين  اد الغــراء احلــار ومجـع املســـــامري حســب وذلــك يف مســــاعد
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ــا ـــامري يف أقــدامي ونزفــت منهــا الــدماء وكنــت أبكــي حبرقــة وأمل ،أطواهلــا للعمــل  وكلمــا  ،وكــم مــن مــرة دخلــت املسـ
انتبـــه لعملـــك يـــا جحـــش يـــا محـــار يـــا ابـــن  :اشــــتكيت معانـــايت إىل صـــاحب العمـــل كـــان ينهـــرين ويضـــربين ويقـــول يل

 ألسبوع برغوتني من الفضة أعطيها كل أســـبوع لوالديت لتصرفها على الطعام والكساء.الكلب. وكانت أجريت يف ا

وأصــبح  ،وتــرك العمــل ،مضــت مــدة طويلــة علــى هــذا احلــال وأنــا أعــاين الفقــر و احلرمــان، مــرض خالهلــا والــدي
مــن ســكاكر وحلويــات  يف البيــت. ويف أيــام األعيــاد كــان يرســـــلين رب العمــل إىل بيتــه إلرســال كــل مــا يشــرتيه اً مقعــد

وأكــل طيــب لزوجتــه وأوالده وأنــا حمــروم مــن كــل ذلــك، أمــا زوجتــه فكانــت تــدخلين أرض الــديار وتكلفــين بســـــحب 
ويف كـــل مـــرة ال يقـــل عـــن مئـــة  ،املـــاء مـــن اجلـــب، ونظـــراً لقصـــر قـــاميت كانـــت تعطيـــين كرســـــــي خشــــــب ألقـــف عليـــه

  )265(ماء. )264("قادوس"

ة عشر تويف والدي وحنن يف أســـوا حال، وبقيت مع والديت أعيش معهـا يف بيـت و ملا بلغت من العمر اخلامس
صغري عند اجلريان بدار عربية قدمية كانت تسكنها ســــبع عـائالت، كـل عائلـة يف بيـت واحـد، وكانـت ســــاحة الـدار 

  .بني اجلميع اً واملطبخ مشـــرتك

املهنة وصرت من الصناع املهرة فـرفض، إال أين عدة مرات طلبت من رب عملي زيادة األجرة بعد أن تعلمت 
قلــت لــه ســــــوف أتــرك العمــل لديــه عندئــٍذ زاد يل األجــر مبعــدل مخســة براغيــت يف األســـــبوع، وبعــد ثالثــة ســـــنوات 

ســـبوع جميدين ألنه خـاف مـن تركـي العمـل أصرت معلماً للحرفة، فطالبت بالزيادة يف األجر وأصبح يعطيين يف كل 
لعمل حراً لنفســـــي ومنافســـــته يف تعهداتـه. ومـا أن بلغـت العشـرين مـن عمـري اتفقـت مـع أحـد زمالئـي علـى لديه وا

ترك العمل من عند رب العمل والعمل ســـوية أحراراً بصيغة شــراكة وأصـبحنا نطـرق بـاب العمـل احلـر يف كـل ميـدان 
  ء لقمة العيـــش ولتحقيق املســـتقبل األفضل.من الصباح حىت منتصف الليل وعلى نور الســـراج ســعياً ورا

دخلــت الكهربــاء ميــدان احليــاة يف املنــازل والصــناعة. واســتأجرت داراً عربيــة مؤلفــة مــن غــرفتني  1922ويف عــام 
وســـكنت مع والديت مدة من الزمن، بعدها زوجتين أمي مـن بنـت اجلـريان مبهـر قـدره مخســــة وعشـرون  ،ومطبخ وقبو

ــا مســـــتخدمة ســـــابقٍا يف دار جميــدي فضــة أل ــا كانــت مثلــي فقــرية احلــال وحتســـــن خياطــة األلبســـــة وإدارة املنــزل، أل
  اإلقطاعي صاحل املالح من أهايل حملة اجلميلية حبلب.

ــــنت  ــــتقًال، وبقيـــت وحـــدي يف دكـــان صـــغري إىل أن حتســ ــــريكي العمـــل ليعمـــل مســ بعـــد بضـــع ســـنوات تـــرك شــ
  أملك ورشـــة فيها عدد من العمال للنجارة العربية يف البيوت العربية. األحوال وأصبحت

                                                                                                                                                                
مــن  قــادوس: وعــاء كبــري متعــدد االســتخدامات واألشــكال، منــه شــكل برميــل صــغري مــن اخلشــب، أو برميــل جوانبــه مــن التنــك وأرضــيته )264(

 .( من وضع ح ح ) .اخلشب، أو كله من التنك اخل.
 .زوجة املعلم كان عليه أن يسحب مئة قادوس من ماء البئر أي يف كل مرة يذهب لتوصيل األغراض إىل )265(



 

 

255 
 

خــالل هــذه الفــرتة رزقــت بســتة أطفــال، ثــالث مــن اإلنــاث وثــالث مــن الــذكور وفــتح اهللا أبــواب الــرزق. وحــني 
التعلـيم وضـعت أوالدي كلهـم يف املـدارس ليتعلمـوا حيـث أنـين كنـت حمرومـاً مـن  1930افتتاح املدارس االبتدائية عـام 

وقـــد تعلمـــت البنـــات كلهـــن يف املـــدارس مث  ،وكـــان مـــنهم الطبيـــب واحلـــريف ،وبـــذلك تعويضـــاً عـــن تعليمـــي يف أوالدي
 منهّن يف دارها يف رعاية زوجها. تعلْمَن اخلياطة  والتطريز، وزّوْجَتهنَّ لتسكن كل

  )266(الصناعة الحرفية في يبرود -31
  .عالم صاحلجري اللقاء: اسم الدارس مُ 

جبعدين، واملقيم فيها، ومهنته قصاب ملدة أربعني سنة يف جبعـدين.  1918خطاب محود صاحل. مواليد  تحدث:الم
  .10/6/1989وجرى اللقاء به يف داره بقرية جبعدين بتاريخ 

  عاماً كما رأها أو مسعها من كبار السن، وهي كما يلي: 60 قبلحتدث عن الصناعة احلرفية يف يربود 

، كنـــت آنـــذاك ولـــداً. ألول مـــرة اً عامـــ 60البطاطـــا يف أول بلـــد يف منطقـــة يـــربود بـــالقلمون منـــذ : ُزرعـــْت الزراعـــة
قــروش، إذا كــان الشـــــاري  3-2اشـــــرتوا البطاطــا الــيت مل تكــن معروفــة لــدى أحــد. وكانــت تُبــاع بالرطــل اإلســطنبويل بـــ 

الرطـل بـرطلني. واســـطة ، ني يابـــــس أو الزبيـبمبـواد زراعيـة مثـل تـ }املقايضـة{باملصاري. ومـنهم مـن يشــــرتيها بالبـدل 
  الدواب، وهي واسطة النقل الوحيدة. :النقل

: بيوت الشــــعر، خيـــش، شـــلف، خراج، أكياس، بســـط مشـــغولة من القطاع (من بقايا القطن يـَّلي مـا احلياكة
وهـي خمّيطـة مـن فـرو  ،أكمامها عريضة ،لعبايةيصري غزل منشان القماش حلّىت ما نكبو) والشـــعر. وبوظية (بكســـم ا

ـــواين طويــل مــن نــوع احلريــر البلــدي (كــزا) بـــ  ،مــن جلــد اخلرفــان) وحطــات حريــر بلــدي  ،ق 75وُعــْيب، ومناديــل نســـ
وأقمشـــة نســوانية ورجاليـة بـألوان كثـرية  ،ق 125ُمرّصعة برسومات بشــــكل معني خبيط ُمذُهب (وُتسمى الشـــمالة) بـ 

 .ق 50-30وحطات رجالية (تســـمى املســـرح) من الصوف و من القطن بـ  ،ـــعرها مثل البالش، رخيصة كتريس

  : وكان يوجد خياطني للنســاء والرجال خلياطة: الشــــروال، التنورة، قمباز اخل... اخلياطة

 .ن الربادعيبيعملهن [يصنعهم] حســـ ،وكان كل شي حملي .ق 300: بـ للدواب )267(صناعة جاليل

على املـاء لطحـن القمـح، واحـدة مـنهم إلليـاس كـرم والثانيـة ملرعـي خلـف. وكـان آجـار  طواحنيوكان يف يربود 
 .ومنهم يدفع اآلجار من الطحنة ،طحن املد قرش وربع

                                                                                                                                                                
ا: "احلرف وتطورها يف يربود"، من إعداد الدارس عبد احلكيم الغاوي. 6سبقتها دراسة برقم  )266(   عنوا
  األسرجة ومفردها السرج او اجلالل .اجلاليل:  ) 267(
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يأتون من يربود إىل القرى بوقت متفق عليه من أول الســــنة. واحلالقـة بـاملوس عـالزيرو {قـّص  حالقنيوكان يف 
وأتــذّكر مــن احلالقــني حســني  )268(شــعر الــرأس حــىت اجللــد، والزيــرو يعــين العــدد صــفر}، واألجــرة علــى أيــام الـبيـــدر.

  حجازي، أبو إبراهيم.

والشــــــغل  ،ق مــن جلــد طــري أصــلي 40بـــ  شــواريخ، ق 60صــرامي بـــ ، ق 110: بيشــتغلوا بســطار بـــ الســكافية
املســتهلك للســيارات. وكنــْت يـَّلــي  ل) ُصــِنعت الشــواريخ مــن الكوتشــوكملــيح كتــري. وملـّـا إجــت الســــــيارات (األطمبيــ

  بعرفهم من السكافية ثالثة: جرجس النوري، حممد علي السوقي، مطانيوس جبور.

ــــليم، صـــنديد كـــرم، اليـــاس خمـــول. ويصـــنعون: ســـــكك فالحـــة (ســـعر الواحـــدةاحلـــدادين  :: املعلمـــني: جنيـــب ســ
مــن عنــد  }جنلــب مــن جلــب، ويعــين نشــرتي{ـواكيش، فــاس، مناجــل. ُكنّــا جنيــب جميــدي)، قــدوم، جمرفــة، مطرقــة، شـــــ

 مـن األدوات منشـان }يف األصـل اسـتخدم املتحـدث كلمـة كتـري بالتـاء وهـي الكلمـة العاميـة الدارجـة{احلدادين كثـري 

  .قطع الســـماق) (من أجل

أو نعطـي تـني أخضـر  )271(م مصـارينـدفع مثـنه )270(اً أحيانـ )269( ومن شان الفالحة: ِسَكْك ومناجـل، ونسـقيهم.
   )273(والدفع يوم البيدر. )272(ويابس وزبيب وحب الســـماق

  ويصنعون األدوات التالية:  النجارين

 وكــان  ( الغاليــة الــثمن )  مللبــوس والصــيغة واألواعــي احملــرزةصــناديق مزخرفــة للعرســـــان، بِيحطّــوا فــيهن أواعــي ا
 وجودته.  كربه حسب     ق. 200 -150 -120حق الصندوق  شي 

 275( ومنـو فيـه حجـر حـوران. ،منـو فيـه حجـر صـوان )274(،موارج خشــــب ســـميك إيل الفشــــكة مـا بتفـوت فيـه( 
  )276(واملورج لدراس الزرع ودراس الســـماق.

                                                                                                                                                                
  . أي ُتدفع بعد تذرية القمح على البيادر، إما نقداً أو عيناً  )268(
 .ةأي يطرق احلداد األدوات الزراعية املثلومة املهرتئة من كثرة االستعمال على النار احلامية لتصبح حادة تقطع اخلشب وتشّق األرض بسهول )269(
 استخدم املتحدث كلمة أواقيت. )270(
  نقود. )271(
  وهذه املنتجات الزراعية كانت متوفرة يف قرى جبل قلمون. )272(
  عام عند نضج احملصول.والبيدر تعين بشكل  )273(
  "إيل" تعين "الذي". والفشكة هي رصاصة البندقية اليت ال خترتق خشب املورج بسبب مساكته ومتانته. )274(
  "مّنو" أي من املوارج. وتوضع يف ثقوبه احملفورة أحجار من الصوان أو األحجار الربكانية املستجلبة من سهل خوران الربكاين. )275(
الوجه السفلي للمورج ثقوبـاً صـغرية تناسـب أحجـار الصـوان املتـوفر حمليـاً أو احلجـر الربكـاين املنقـول مـن حـوران، وتـدق كان النجار يثقب   )276(

األحجار يف الثقوب احملفـورة وتصـبح كتـل صـغرية بـارزة تسـّهل عمليـة تقطيـع وتفتيـت الـزرع لفصـل احلـب عـن اجلـذوع، وذلـك عنـدما يتكـرر 
  ي جتره دابة تسري بشكل دائري فوق الزرع.ملئات املرات انزالق املورج الذ
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 .مدراية إهلا ســـبع ســـنان طويلة ومشــــدودة جبلد، يف منها حلد اليوم 

 3الســــكة وبعـض السـنود بـال ســــكة، إيل بالســــكة كـان سـعره بــ  ســند {صند أو صمد} للفالحـة كامـل مـع 
 جميديات. أما النري فثمنه نصف جميدي.

 .دواليب الغزل 

  1899عن حليمة عموش من مواليد  يف استمارة الحقة نقالً  )277(وهذه ســوف أكتب عنها

  سّماق جبعادين إلى دباغات مشغرة ووسائط النقل - 32

  )278(عالم صاحل قاء:اسم الدارس ومجري الل

  يف وقت كان النقد هو جميدي. 1920وتزوج عام  ،1903علي مصطـفـى شـــمعة مواليد جبعدين  المتحدث:

"ُكنّـــا نتـــاجر بالســــــماق مـــع جتـــار مـــن لبنـــان. وكنـــا ُحنّمـــل الســــــماق علـــى البغـــال يف كيســـني  إىل بلـــدة مشـــــــغرة 
عــني الصــاحب إىل ، حلبــون، صــيدنايا، اليــوم األول مــن جـــبعدينأيــام: الســــــفرة ثالثــة  )279(وزحلــة. وكانــت تســـــتحمل

الدمياـس، حيث تُنّزل األمحال، والنوم يتم باخلان إىل صباح اليوم التايل. يـتم التحميـل مـن الـدمياس إىل عيثـا الفخـار 
م البيـع إىل الـدباغني مباشــــرة، ويتم النوم فيها. يف صـباح اليـوم الثالـث يـتم الســــري مـن عيثـا الفخـار إىل مشــــــغرة. ويـت

وهــم التجــار وأصــحاب املــدابغ. أذكــر مــن أســـــمائهم: حنــا كــرم وحنــا ســلمون. وكــل هــذه الســــــفرة  تــتم مشــــــياً علــى 
 األقدام وراء البغال ألنه مل تكن الطنابر موجودة.

وكان ســــعر اللـرية قرش.  300 إىل 250رطل ســـــماق لكل دابة، وكان مثن احلمل  50كان وزن احلمل عبارة عن 
ـــة  ـــة الفرنســـية  131,25الذهبيـــة العثماني ـــة  113,75قـــرش، وســـعر اللـــرية الذهبي قـــرش.  140قـــرش، وســـعر اللـــرية االنكليزي

وعندما تنتهي املهمة يف مشـــغرة، ُكّنا ُحنَّمل علـى البغـال أنـواع مـن اجللـد والفخـار والفحـم إىل دمشـــــق، ونعـود وننـام 
  ات املوجودة على الطريق ملدة ثالثة أيام.يف اخلان

                                                                                                                                                                
  والكالم للدارس النشيط. عالم صاحل، )277(
ـــاً بنفســـه : عـــالم بـــن قاســـم صـــاحل مواليـــد  )278( ــــركة العامـــة للمغـــازل  1942كتـــب ُمعرّف ــــق. مكـــان العمـــل: الشـــــ جبعـــدين، حمافظـــة ريـــف دمشــ

ـركة املذكورة وعملت يف قســــم النســــيج منذ ذلك احلـني إىل اآلن. مارسـت عمـل دخلت العمل يف الشـــ 7/12/1959دمشـــق.  يف -واملناســــج
ـــركة ـــام الشـــ ـــّاج، النســـــيج يف مجيــع أقــ ـــرا، بُعثــت بــدورة تدريبيــة إىل ، نسـ ميكــانيكي وعنــدما بُــدِّلت اآلالت القدميــة بــآالت حديثــة مــن ســويســ

  .العاملية احلديثةــهادة اختصاص على آالت سولزر مدينة ونرتتور بســــويســـرا، وحصلت على شـ
  تستغرق. )279(
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واشـــــرتيت طنـرب لـه دواليـب صـغرية مـن خشـــــب  وملبــــــس  )280(ظهرت الطنابر، 1927يف عام  اً وبعد ذلك، تقريب
وكـان مـن احلجـم الكبـري،  ،صـناعة أملانيـة ،قـرش. وبعـده اشــــــرتيت طنـرب مـن قريـة عـني التينـة 200باحلديد، وكان مثنـه 

قرش. وكان آنذاك أعجوبة يف القرية وغريهـا. وكـان موجـود آنـذاك طنـابر ذات أربـع دواليـب يســــمى  800ــــرتيته بـ اشــ
  )281(."الكميون" جيره زوج من البغال

 دمشق -شركة الصناعات الحديثة  - 33

، ودخـــل املليحـــة مل يتقيـــد باالســـتمارة–نبيـــل الـــنحالوي عامـــل الرتيكـــو يف شـــركة الصـــناعات احلديثـــة بدمشـــق
 )282(.مباشرة يف موضوعه

  :آليتريف دمشق، ا–كتب حتت عنوان: لقاء مع عامل تريكو

+ خــيط ممــزوج مــن األكرليــك  %100صــوف –تنــتج شــركة الصــناعات احلديثــة خــيط صــوف الرتيكــو (أكرليــك 
طـن والنايلون والفسكوز). وقماش اجلوخ أي الصويف أو املمزوج (صـوف + بوليسـرت) أو (صـوف + فسـكوز) أو (ق

+ بوليسرت أو فسكوز). تعمل هذه الشركة يف قسم النسيج بثالث ورديات، وقسم الغزل بورديتني فقط. وسأكتب 
  عن قسم الغزل فقط.

يوجد يف قسم الغزل قسمان: قسم مؤلـف مـن آلتـني فقـط، آلـة امسهـا آلـة الكـرد، وآلـة امسهـا آلـة الغـزل، وتتبـع 
  عمل إلنتاج خيوط للحرامات.هلا آلة امسها املندفة. وهذا القسم قدمي وي

  واملواد األولية من عوادم الشركات اليت تنتج اخليوط الصوفية، وهذا القسم يتوقف أو يعمل حسب توفّر املواد األولية.

ــا اخلــيط ليظهــر بشــكله  أمــا القســم الرئيســي فهــو قســم الغــزل خلــيط الرتيكــو، ويتــألف مــن مخــس مراحــل ميــر 
اليابــان وغريهــا)،  -هــا: الســحب. وهنــا تــأيت املــواد األوليــة مــن الــدول األوروبيــة (فرنســاالنهــائي. املرحلــة األوىل وامس

غرامـــاً تقريبـــاً، وهنـــا جيـــرى علـــى اخلـــيط ثـــالث  20، أي أن كـــل مـــرت منـــه يـــزن 20ويكـــون بشـــكل حبـــل منرتـــه حـــوايل 
ومنتظمــة يف كافــة  عمليــات وامسهــا: تســريح، ومتشــيط، وتنظــيم، أي أن كافــة الشــعريات جيــب أن تكــون إىل األمــام

                                                                                                                                                                
  الطنابر ظهرت قبل ذلك ولكن بالنسبة لقرية جبلية كجبعدين مل تعرف الطنابر إال يف وقت متأخر بسبب صعوبة الطريق. )280(
كانــت العربايــة، إضــافة إىل اجلمــال، مــن   الطنــرب مــن أربــع دواليــب وجيــره بغــالن يســمى عربايــة أو " كميــون ". ومــع بدايــة القــرن العشــرين )281(

وسائل النقل الرئيسية بني دمشق ومحص، ومنها إىل حلب. ومع بنـاء خـط القطـار احلديـدي الواصـل بـني بـريوت وحلـب عـن طريـق محـص، 
اب جترهـا، أخـذ توّقف النقل بالعربات بني محص وحلب. ومع ظهور السيارة يف منتصف عشرينات القرن العشرين، وُمسّيت عرباية بدون دو 

  النقل بالعربات أو عن طريق قوافل اجلمال يرتاجع إىل أن تالشى يف أوائل ثالثينيات القرن العشرين.
عنهــا، مــع إضــافة هامــة تتعلــق باملنــاطق، الــيت أتــى منــه العمــال إىل الشــركة ومعظمهــم مــن  يبــدو أنــه اســتعان بإحــدى نشــرات الشــركة نــاقالً  )282(

  .الغوطة القريبة من املعمل
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غرامـات تقريبـاً يـدخل إىل املرحلـة  5أي يـزن املـرت منـه  5أماكن اخليط، ينتقل هذا احلبل بعد أن يرفـع إىل منـرة حـوايل 
ويعطـى حـوايل برمـة  1,5أو  2الثانية وامسها الربم األوىل. وهنا يدخل احلبل إىل اآللة ليخـرج خـيط ثخـني منرتـه حـوايل 

يبقــى متماســكاً مــع بعضــه بعضــاً، مث يــدخل هــذا اخلــيط إىل املرحلــة الثالثــة وهــذه املرحلــة هــي أو بــرمتني بــاملرت فقــط ل
ــا يتشــكل اخلــيط بشــكل إفــرادي بعــد أن يعطــى بــرم عــايل يصــل إىل   500املرحلــة الرئيســية واهلامــة يف قســم الغــزل، و

 غرامات. 4-2تزن من  100أي كل  44إىل  23برمة باملرت ويصبح منرة اخليط 

÷ منـــرة مرتيـــة. أمـــا النمـــرة املرتيـــة تعـــادل (الطـــول/م)  50 ،44، 33، 25، 24، 23النمـــر املســـتعملة عنـــدنا فهـــي: أمـــا 
(الوزن/غ). بعد أن خيرج اخليط من هـذه املرحلـة يكـون ملفوفـاً علـى ماسـورة. نأخـذ املواسـري املنتجـة وتـدخل مرحلـة 

لــيت عملهــا لــف اخليــوط املوجــودة علــى املواســري علــى  جديــدة امسهــا التــدويرات. وهنــا يوجــد عــدة أنــواع مــن اآلالت ا
وبعـــد أن يصـــبح اخلـــيط علـــى كـــون يلـــف علـــى آلـــة كـــل خيطـــني أو كـــونتني مـــع بعـــض ليصـــبح علـــى املاســـورة  كـــون.

اجلديــدة خيطــني معــاً. وهنــا تنقــل هــذه املواســري إىل مرحلــة أخــرى امسهــا الــزوي. وجيــرى علــى الكــون املوجــود عليــه 
برمـة ليصـبح اخلـيط مشـكًال مـن خيطـني مربومـني معـاً مث يعـاد إىل املرحلـة  400–200وايل خيطني عمليـة بـرم وسـط حـ

الســابقة ونقــوم بلفــه علــى كــون مــرة أخــرى، وجيــرى عليــه عمليــة تبخــري وذلــك حــىت تتماســك الربمــات ويعطــى شــكل 
 أمجل، وحيصل عليه بعض االنكماش، وهذا هو خيط الرتيكو املوجود يف السوق.

عـامًال لكافـة األقسـام. أصـل هـؤالء العمـال األكثريـة مـن  700عمـال، فعمـال هـذه الشـركة حـوايل أما بالنسـبة لل
جرمانـــا والســـويداء مث مـــن الغوطـــة الشـــرقية: زبـــدين، حـــران العواميـــد، عبـــادة، العتيبـــة. أمـــا العمـــال الدمشـــقيون فـــال 

ا وخاصة العامالت.قرى حلب) وفلسطينيون بنسبة  –والباقي من مناطق القطر (سلمية  %5يتجاوزون    البأس 
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العمال والنقابات: - رابعاً   

 أنطون ووالده عامال السكك الحديدية -1

 .مفيد اخلضراء ُمجري اللقاء الدارس:

  باب مصلى.-، دمشق، ميدان1925أنطون مسعان، من مواليد  المتحدث:

إىل دمشـق وسـكن يف   من عشرية بين غسان من اللجـاة ( بـني حـوران وجبلـه. هـرب مـن اللجـاة جد املتحدث
عمـــل أجـــري جنـــار عـــريب يف ورشـــة جنـــارة، وســـاعده رئـــيس الورشـــة  )283(بـــاب مصـــّلى.-حـــي زقـــاق املوصـــلي يف امليـــدان

بسبب صدقه يف العمل، وعّلمه املصلحة. كان حيصـل علـى اخلشـب مـن احلاصـل واملخـازن، ولكـن الُعملـة يف ذلـك 
األمور إال بالتوفري الشديد واالقتصـاد املضـين. كـان يسـكن  الوقت كانت قليلة، ال يستطيع اإلنسان أن يشرتي هذه

باآلجار، وعندما مارس مصلحة النجارة كمعلم، اشرتى البيت الذي كان يسـكنه كمسـتأجر، وتـزوج وأجنـب مخسـة 
  أوالد وبنت.

رغــم األحــداث الــيت ذكــرت عــن كفــاح هــذا اإلنســان، كانــت الظــروف قاســية جــداً أيــام احلكــم الرتكــي، فكــان 
ر واجلوع واملرض واحلرمان، وكان الضـغط الرتكـي ممـارس علـى الشـعب وخاصـة علـى الفقـراء مـنهم، إال أن هنـاك الفق

والشــخص الــذي يرضــى عنــه  )284(بعــض النــاس الــذين كــانوا يتملقــون لألتــراك آنــذاك، ودعيــوا بـــ "لقــاليق الســلطان".
كس صحيح. وكان عامة الشـعب يف حالـة فقـر، االستعمار الرتكي يضعه يف مكان حمرتم، ويوهبه أمالكاً وفرية، والع

  )285(فكان الشخص لو وجد قشر الفول لطبخه وأكله.

كان يزور هذه األحياء الفقرية طبقة حمددة من الشعب، وهم أصحاب النفوذ ضمن املنطقة، ليكسبوا ودهم. 
د الظـــروف وكانـــت العالقـــات االجتماعيـــة جيـــدة، إضـــافة إىل ذلـــك كانـــت طبقـــة الشـــعب متضـــامنة مـــع بعضـــها ضـــ

القاسية املمارسة ضدهم، فكانوا يتعاونون مع بعضـهم بعضـاً وحيبـون بعضـهم حبـاً مجـاً، فيفرحـون لفـرحهم، وحيزنـون 

                                                                                                                                                                
كان املسيحيون يسكنون يف جزء من حـي بـاب مصـلى اجملـاور مشـاًال حلـي امليـدان. وُيشـار إىل أّن مسـيحيي بـاب مصـلى مل يصـابوا بـأذى   )283(

ا. وهـذا برهـان  1860يف أحداث  بعكس األحياء املسيحية يف شرقي دمشق القدمية اليت تعرضت للنهـب واحلـرق وقُتِـل عـدد كبـري مـن سـكا
لــى األحيــاء املســيحية جــرى ألســباب سياســية واقتصــادية واجتماعيــة اســتغلت فيهــا القــوى املناهضــة لإلصــالح يف الدولــة علــى أن اهلجــوم ع

  العثمانية املشاعر الدينية إلجهاض التنظيمات اجلارية يف الدولة العثمانية يف منتصف القرن التاسع عشر.  
وينقـل مـا مسعـه هلـم ولـيس لـه رأي أو مبـدأ. وهنـا أتـت كلمـة "لقـاليق" مبعـىن  مفردها لقلوق، وهو الشخص الـذي يتملـق للكبـار وخيـدمهم )284(

  "أعوان".
  هذه املبالغات جندها عند أكثر من كانوا يتحدثون عن املاضي العثماين. )285(
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م. إضـــــــافة إىل العـــــــذاب والفقـــــــر كانـــــــت يف تلـــــــك الفـــــــرتة التفرقـــــــة موجـــــــودة، حـــــــىت علـــــــى مســـــــتوى األديـــــــان  حلـــــــز
  )286(والشخصيات.

يف أحد املكاتب. فكانوا يعملون لكي حيصلوا على أجـرة هـذه  هو أكرب أوالد اجلد، كان يتعلم والد املتحدث
املكاتب عند أحد األغنياء بكافة األعمال، ويف خمتلف اجملاالت. وكان إذا أراد أن يعمل عند أحد األغنياء، جيلب 
هلــذا الفــىت بعــض النــاس كواســطة لكــي يرضــى أن يشــغل هــذا العامــل. وعمــل الوالــد بعــد هــذه املرحلــة حــداد عــريب، 
فكـــانوا يصـــنعون املِْعـــَول والـــرفش يف منطقـــة زقـــاق "القـــره شـــي" بامليـــدان، وكانـــت أجـــورهم قليلـــة جـــداً. كـــان أخوتـــه 

  يعملون أحدهم أجري خباز، واآلخر أجري خضري، والثالث عند تاجر حبوب.

حـاول   وعندما أصبحوا يف سن الرشد تقريباً، قام احلكم الرتكي بسوق الشباب يف هذا السـن إىل العسـكرية. 
هــؤالء الشــباب اهلــرب، ولكــنهم مل يســتطيعوا، فقــام احلكــم الرتكــي بإلقــاء القــبض علــيهم وربطهــم باحلبــال، وكــان إن 

  نظر أحدهم إىل أحد اجلنود األتراك، يضربونه أشد الضرب.

ـم يف ســاحات القتـال، وبعـد أكثـر مـن عــام  )287(متّكـن إخـوة املتحـدث مـن اهلـرب مــن العسـكرية وظـّن أهلهـم أ
م أن أوالدها اسـتطاعوا اهلـرب والسـفر إىل أمريكـا. وكـان الطريـق عل ى سوق إخوة املتحدث إىل احلرب مسعت والد

م هربوا إىل منطقة الفيجة، مث ذهبـوا عـن طريـق اجلبـال إىل لبنـان. كانـت هـذه الرحلـة جمازفـة،  الذي سلكه األوالد أ
م يف كل احلاالت أموات. عند وصوهلم إىل لبنان (مي نـاء بـريوت) وجـدوا بـاخرة تريـد اإلحبـار، صـعدوا إليهـا دون أل

مــال وأي إثبــات يثبــت شخصــيتهم، فعملــوا ضــمن هــذه البــاخرة برعايــة الــدواب، وبقــوا علــى هــذه البــاخرة دون أن 
م أصبحوا يف أمريكـا الشـمالية، فعـرض علـيهم املسـؤول يف  يعرفوا أين هي متجهة مدة أربعة شهور ونصف، قالوا أ

ـــاخرة ـــم رحلـــوا إىل أمريكـــا  الب أن يعـــودوا إىل بالدهـــم فرفضـــوا، ولكـــن أرســـلوا خـــرب مـــع هـــذا املســـؤول إىل أهلهـــم أ
ـــا خـــارج نطـــاق املدينـــة، دخلـــوا إىل املدينـــة  الشـــمالية. وبعـــد مـــدة مـــن الـــزمن واألعمـــال الصـــعبة الـــيت كـــانوا يعملـــون 

وارع احلاجـات مثـل "البسـطة". وبعـد فـرتة عمـل وتعلموا من بعض الناس اللغة االنكليزية، وأصـبحوا يعرضـون يف الشـ
هؤالء الشباب مع شخص أملاين يسكن يف أمريكا ولديه معمل جلد، وبعد مـدة طويلـة مـن الـزمن تـرك هـذا األملـاين 
م.  م مل يكونوا يعملون بـأجر سـوى أكلهـم وشـر م، وأصبح املعمل ملكاً هلم، أل املعمل هلؤالء الشباب لقاء أتعا

  وا من بنات اجلاليات العربية هناك.وبعدها تزوج

                                                                                                                                                                
  راء.حتاشى املتحدث أو الدارس ناقل اخلرب احلديث عن التفرقة الدينية، وكذلك التفرقة أو الفروق بني األغنياء والفق )286(
  املعروفة حبرب السفر برلك. 1914كان الشباب ُيساقون للحرب إما يف اليمن أو يف حروب البلقان قبل اندالع احلرب العاملية األوىل عام )287(
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بعــــد أكثــــر مــــن ســــنة علــــى ســــوق إخــــوة والــــد املتحــــدث إىل احلــــرب جــــاء دور والــــد املتحــــدث يف الســــوق إىل 
  )288(العسكرية أيام السفر برلك. وسيق الشباب إىل منطقة تدعى "شنا قلعة".

حاليــاً اجملتهــد، وهــرب مــن وجــه  اســتطاع والــد املتحــدث الفــرار إىل بســتان يــدعى "بســتان املــوازيين"، ويــدعى  
األتراك، لكي يعمل يف هذا البستان. كان مالك هذا البستان أحد لقاليق السلطان، وكان بالقرب منـه بسـتان آخـر 
يعمــل بــه يــدعى "بســتان الفــوال". وكــان أجــر هــذا اإلنســان هــو أكلــه وشــربه ومحايتــه والتســرت عليــه، يف أن ال يقــبض 

 عليه من قبل األتراك. 

مصري الشباب الذين مل يهربوا، فكان أغلـبهم مـن مـات مـن التغريـب أو مـات مـن العمـل الـذي أوكلـوا بـه، أما 
ايــة احلــرب العامليــة األوىل، فــأحس بــالفرج. كانــت تركيــا حليفــة أملانيــا.  وبقــي والــد العامــل هربــان عنــد املــوازيين إىل 

عربية الكـربى. يف هـذه الفـرتة أحـس اإلنسـان باالطمئنـان. فعـاد وُهزَِمت تركيا وأملانيا على يد فرنسا وانكلرتا والثورة ال
والد املتحدث على حارتـه يف بـاب مصـلى، وتـزوج واسـتأجر غرفـة، وأصـبح يـزاول عمـل أجـري جنـار. وبعـدها عطـف 

على هذا اإلنسان، وشّغله يف سكة حديد احلجاز الذي كـان قـد بـدأ يف عملهـا  )289(أحد لقاليق االستعمار اجلديد 
الـيت تبعـد  )291(وكان عمله وقّاد يف القطار. كان السـفر مـن احلجـاز إىل درعـا ومـن درعـا إىل مسـخ )290(اك واألملان.األتر 

كان أجره حوايل سبعة عشرة جميـدي أو ثـالث لـريات ذهـب شـهريا، وكانـت سـفرات   )292(كم عن احلمة السورية. 20
رتة أصـيب والـد املتحـدث، الـذي أصـبح مسـؤوًال القطار مركزة على محولة القمح والدواب واألسـلحة.  ويف تلـك الفـ

عن القطار، حبادث أدى إىل كسر ظهره، وأصبح عاجزاً عن العمل ضمن سكة احلديد. وكان هنـاك مشـفى أجنـيب 
يــدعى الطليــاين، فأخــذوه إىل الطليــاين لتلقــي العــالج، وعاجلــه طبيــب أجنــيب إىل ان اصــبح يســتطيع أن يســري علــى 

ذا املبلغ قام العامـل بفـتح دكـان صـغري للبيـع (بقاليـة). عمـل  قدميه، وأعطوه مبلغاً من املال القليل لقاء خدماته. و
  فيها إىل آخر حياته.

كـــان عمـــر املتحـــدث أنطـــون عنـــد وفـــاة والـــده تســـع ســـنوات، وهـــو يـــتعلم يف مدرســـة امسهـــا املعـــارف {كانـــت 
ووزارة الرتبيــة حاليــاً كــان يُطلــق عليهــا: وزارة املــدارس االبتدائيــة الــيت تشــرف عليهــا الدولــة ُتســمى مــدارس املعــارف. 

  املعارف. وتغّري  االسم يف مخسينيات القرن العشرين} وبسبب قلة املال اضطر لرتك املدرسة والنزول على العمل.
                                                                                                                                                                

بــني العثمــانيني واالســطول اإلنكليــزي، الــذي فشــل يف احــتالل جنــا قلعــة مفتــاح  1915اســم مكــان املعركــة يف الــدردنيل، الــيت جــرت عــام (288) 
 .طريق إىل استنبول. وسقط آالف القتلى وبقيت الذاكرة الشعبية حتتفظ باسم هذه املعركةال
  املعروفة حبرب السفر برلك 1914كان الشباب يساقون للحرب إما يف اليمن أو يف حروب البلقان قبل اندالع احلرب العاملية األوىل عام (289)
يار الدولة العثمانية عام  1908ة ّمت بناؤها عام سكة حديد احلجاز اليت تصل دمشق باملدينة املنّور (290) بأموال املسلمني واخلربة األملانية. وبعد ا

باستثمار اخلط احلجازي من دمشق إىل درعا وكذلك اخلط املتفرع عنه والواصل بني درعا وحيفا مرورا  1924قامت شركة فرنسية عام  1918
  بسمخ. وعلى هذا اخلط عمل والد املتحدث انطون  

  ]مسخ: قرية فلسطينية سابقاً، تقع على شاطئ حبرية طربيا. [ )291(
  ]ة: قرية يف اجلوالن السوري احملتل.احلمّ  [ )292(
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كــان أنطــون وحيــداً ولــه أربعــة خــوات وهــو أصــغرهم. وقــد نــال البنــات قســطا مــن التعلــيم قبــل وفــاة والــدهم   
  ه. أما والدته فال عمل هلا سوى رعاية البيت.وتزّوجن بعد وفات

عمل املتحدث أنطون يف دمشق مقابـل أجـر يـومي قـدره ربـع لـرية، كانـت تكفـي العائلـة بأكملهـا. كـان يعمـل 
عند صاحب كراج سيارات للتصليح، امسه عبـد الـرمحن الرحيـاين. كـان سـعر أوقيـة اللحمـة العـريب تعـادل (كلمـة غـري 

بسـبع قـروش سـورية. وكـان  )293(الث قروش سورية. واللرية السورية مائـة قـرش وكـان رطـل اخلبـزمقروءة) حالياً بسعر ث
عمله فك وتركيب الدواليب وتنظيف القطع. كان يقوم جبلب األغراض من السوق وتأمينها ملنزل املعلم. وكـان معـه 

يضـربه علـى وجهـه، والعمـل  هناك العديدين غريه، وكـان أكـربهم مغربيـاً يـدعى "معـالش". كـان إذا أخطـأ أي صـانع
  من الصباح وحىت املساء. 

األحزاب املوجودة: حزب الكتلة الوطنية، يعيه وهو عمره تسع سنوات. ورئيس اجلمهورية الشيخ تـاج موضـوع 
  )294(من قبل فرنسا.

كانت الكتلـة الوطنيـة تعمـل بالسـر ضـد االسـتعمار الفرنسـي، وهلـا جـيش يسـمى القمصـان احلديديـة. اجلريـدة 
ا كانت تكتب ضد االستعمار. امل   وجودة كانت "األلف باء"، جاءت بعدها جريدة القبس، كانت تُغَلق وتُفتح أل

ســنوات يف الكــراج، وكانــت عالقتــه مــع معــالش مباشــرة، وكــان املعلــم يقــوم بعملــه بيــده عنــدما  6 عمــل حــوايل
كــار أكــرب تــاجر يف الســوق، وكــان يتطلــب ذلــك منــه. أمــا معــالش فبقــي صــانعاً طيلــة خدمــة أنطــون. وكــان شــيخ ال

  ميلك أكرب رأس مال. 

عامـــاً، ذهـــب برفقـــة والدتـــه إىل اخلـــط احلديـــدي، ودخـــال إىل املـــدير  16عنـــدما أصـــبح عمـــر املتحـــدث انطـــون  
اإلداري مجيــل بيــك قــدورة، وشــرحت والــدة انطــون وضــع والــده وأنــه كــان يعمــل يف اخلــط احلديــدي، فوافــق علــى أن 

  سنة وحيق له العمل.  18ّمت تكبريه عامني كي يصبخ ابن  )295(م تكبريه سنتني.يعمل ولكن بعد أن يت

تســوية. عملــه كــان مــع حممــود العنــربي  –ودخــل انطــون ســكة احلديــد "احلجــاز" وعمــل بلقــب مســاعد بــراد 
، الــذي أخــذ الصــنعة مــن األتــراك واألملــان، عمــل مســاعدا لــه يف الصــالة الــيت تقســم إىل عــدة أقســام لصــيانة القطــار

  واألقسام هي:

                                                                                                                                                                
  الرطل وزن يعادل اثنني ونصف كيلوغرام  (293)
الـذي وعـى  1925. ومعـىن ذلـك أن انطـون وهـو مـن مواليـد 1941أيلـول عـام  21هو تاج الدين احلسين، الذي اصبح رئيسا للجمهورية يف (294)

  سنة 16الشيخ تاج كان عمره 
  كانت عملية قيام املسؤول عن سجالت النفوس بتغيري عمر الشخض تصغريا أو تكبريا سهلة يف ذلك احلني(295)
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قســم الشــوديري: عبــارة عــن مواســري حلزونيــة حــول القســم احلديــدي وبداخلــه بيــت النــار عنــد اشــتعال الفحــم 
  تسخن املياه ويتشكل البخار ويدور احملرك. الفحم احلجري من بلجيكا "كوك" 

  قسم البيبالت: هو جمموعة احلركة يف القطار

. تدخل املكنة، فيفك كل حسب اختصاصه ويقـوم بـالتنظيف، مث قسم املكانيزم: كان العامل أنطون يعمل به
  املباشرة بالصيانة، مث الرتكيب. عمل أربعة أعوام فيها.

قسم البنداج "الدواليب"، كانت تستورد القطع احلديدية من أملانيا، ألن هـذه اآلالت أملانيـة املنشـأ. اسـتوردت 
 –ريـــاق، ريـــاق  -ل هـــذه القطـــارات علـــى خـــط دمشـــقفرنســـا آالت مـــن نفـــس النـــوع صـــنع فرنســـا وسويســـرا، وتعمـــ

  حلب. –بريوت، رياق 

  كانت عالقته املباشرة مع رئيس القسم حممود العنربي إداريا وفنيا.

كان يف ذلك الوقت بـذور للنقابـات وبـدايات هلـا تابعـة لفرنسـا، وكـان النقـايب شـفيق النحـاس؟ وشـخص آخـر 
ن هدفهم املصلحة الشخصية، جيمعون بعض املال من أجـل مسـاعدة من أسرة األرنؤوطي يعملون باسم النقابة. كا

  بعض األشخاص.

ل.س علـــى أســـرته، والبـــاقي  13ل.س يف بدايـــة األمـــر، كـــان مصـــروفه حـــوايل  25كـــان الراتـــب الشـــهري حـــوايل 
  ل.س، ولكن اختلقوا سببا لكي يرتك عمله وترك العمل.  90يّدخره. عمل مدة أربع سنوات، وصل راتبه إىل 

بايــدي الشــعب، وكــان احلــريف يعمــل بشــكل  –خمــارط  –ميكانيســيان  –ا احلــرف املوجــودة فكانــت: جنــارة أمــ
بســيط بســبب قلــة املــال. أمــا بالنســبة للخــربات، فقــد أخــذت مــن فرنســا، فكانــت تعلّــم كــل إنســان نشــيط ميكــن أن 

واد مـــن فرنســـا، أمـــا مـــن تســـتفيد منـــه. وكانـــت ترســـلهم إىل فرنســـا، وكانـــت احلـــرف يف املـــدن مثـــل دمشـــق وحلـــب مبـــ
  )296(سبقهم كانت املواد من األملان واألتراك واجملر.

ّمت االسـتقالل بشـكل جزئـي، بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة واحـتالل أملانيـا لفرنسـا، وقسـمت فرنســا  1944يف عـام 
حزبـان كمـا إىل حزبني، حزب ديغول وحزب فيشي. وحل مكان الفرنسيني العـرب السـوريني. ويف املسـتعمرات نشـأ 

يف فرنســا، حــزب ديغــول مــوايل للحلــف الغــريب، شــكل فرقــة وذهــب إىل فلســطني ودخــل ضــد احلــزب الفاشــي إىل 
ســوريا مــن درعــا وانتصــر علــيهم ودخــل إىل دمشــق وبقــي مــع جيشــه، إىل أن قامــت حركــة يف فرنســا وهــزم الفاشــيون 

بـدأ االنسـحاب  1946-1944ويف هـذه الفـرتة بـني هناك، وقام احلزب الديغويل يف فرنسـا ضـد األملـان وهزمـت أملانيـا. 

                                                                                                                                                                
فـة مـع كان اخلط احلديدي احلجازي ملكا للوقف العثماين واآلالت واخلربة من املانيا واجملر اليت كانـت جـزءا مـن النمسـا املتحال  1918قبل (296) 

  .املانيا والدولة العثمانية



 

 

265 
 

الفرنسي، وكان رئيس الوزراء مجيل مردم بيـك، وكـان فـارس اخلـوري منـدوب يف هيئـة األمـم. سـاعد االنكليـز احلـزب 
م، بـــني انكلـــرتا ومجيـــل بيـــك، وخرجـــت فرنســـا  الـــديغويل، ومت االتفـــاق، علـــى إخـــراج فرنســـا وإحـــالل االنكليـــز مكـــا

 )297(ومت احتالل الثكنات الفرنسية يف دمشق لتنفيذ االتفاق مع بني انكلرتة ومجيل بيك.مساعدة االنكليز 

ا علـى السـيارات الفرنسـية. وكـان لفـارس اخلــوري  وخـالل هـذه الفـرتة كـان األطفـال جيمعـون األحجــار ويقـذفو
ليـــه املبعـــوث موقفـــا آخـــرا يف هيئـــة األمـــم املتحـــدة، حيـــث جلـــس مكـــان املبعـــوث الفرنســـي علـــى الكرســـي، فهجـــم ع

 25الفرنسي، وعنـدما قـال فـارس: أنـا جلسـت نصـف دقيقـة علـى كرسـي فرنسـا فلـم تتحملـين، أمـا فرنسـا اسـتعمرتنا 
عامــا وأخــذت خرياتنــا، فكيــف نتحملهــا؟ عنــدها اجلميــع أيــد موقــف فــارس ومت التصــويت علــى االنســحاب. وكــان 

، بقـــي اجلميـــع ســـاهرا يغـــين ويـــرقص حـــىت الصـــباح. احتفــاال رائعـــا يف دمشـــق يـــوم اجلـــالء، فقـــد كـــان يومـــا رائعــا جـــدا
 وعندها بدأ العمل واإلنتاج بكل حرية.

عنــدما اســتلم إدارة اخلــط فــؤاد بيــك قاســم، الــذي طلــب مــن  1946تــرك انطــون العمــل يف اخلــط احلديــدي عــام 
اســتقالته، ونــال  انطــون االســتقالة وهــدده بالقتــل إذا مل يــرتك العامــل أنطــون عملــه، ممــا اضــطره لــرتك العمــل وتقــدمي

 نصف استحقاقاته ألنه هو الذي قدم االستقالة. بعدها حاول العمل بشكل حر، إال أنه مل يفلح بذلك.

كــان لفرنســا بعــض املصــاحل ( اســتثمارات ) فعمــل لــدى الشــركة الفرنســية يف املطــار ملــدة عــام كعامــل خراطــة 
حيـث عمـل يف معمـل لتوليـد الـديزل يف  1946ر" عـام وتسوية. وبعـد تركـه شـركة املطـار عمـل يف شـركة " اجلـر والتنـوي

دمشــق ملــدة مثانيــة أعــوام. كــان املســؤول بلجيكيــا حتــت ســيطرة فرنســية. يف هــذه الفــرتة بــدأ تشــكيل النقابــات، وأول 
بعــد ســنة اســتلم زكــي الصــواف. كــان عمــل النقابــة هــو حــل مشــاكل  –رئــيس نقــايب كــان امســه أبــو صــياح املهــايين 

املراضــاة ألصــحاب املراكــز، وكانــت اآلالت فرنســية بلجيكيــة. كانــت تشــكل جلنــة مــن قبــل فرنســا العمــال بــالرتجي و 
م، وحتديــد أجــر كــل مــنهم حســب كفاءتــه. كانــت أجــرة العامــل العــادي  ق.س يف  38النتقــاء العمــال حســب خــرب

حسـب نشـاطه.  ساعة ق.س يف ال 65 -55ق.س يف الساعة، العامل املهين يرتاوح بني  42الساعة الواحدة، األنشط 
 ق.س بعد إجراء الفحص له.  65 كان أجر العامل أنطون

ســاعات إال ربــع، يتقاضــى أجــر تســع ســاعات كاملــة وحتســب ســاعة اإلضــايف بســاعة وربــع  9ســاعات العمــل 
حــىت الســاعة الســابعة، ومــن الســاعة الســابعة حــىت الثانيــة عشــرة الســاعة بســاعة ونصــف، ومــن الثانيــة عشــرة حــىت 

الســاعة بســاعتني، وكانــت وجبــة عشــاء بعــد الســاعة الثامنــة علــى حســاب الشــركة، وإذا اســتمر العمــل حــىت الرابعــة، 
الصباح ينتهي العمل السـاعة الثامنـة. املهندسـون العـرب كـانوا قالئـل، كـان مهنـدس أرمـين سـركيس مردروسـيان، مـن 

 أسرة غنية. 

                                                                                                                                                                

ايـة احلـرب العامليـة الثانيـة تسـعى (297)  هو مجيل بك مردم بك كان يومها رئيسا للوزراء ورئيس اجلمهورية شكري القوتلي. وكانـت بريطانيـا يف 
  .إلزاحة النفوذ الفرنسي الضعيف واحللول حمله مبوافقة ضمنية من احلكم الوطين
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   واألموال واألرباح من شركة اجلر والتنوير تعود إىل فرنسا.

يف حـال حصــول خـالف بــني الـرئيس واملــرؤوس يـتم حســم أيـام عمــل، ويؤخـذ هــذا احلسـم لصــندوق املســاعدة 
االجتماعيــة، بعــد أن يــتم التحقيــق بشــكل جــدي. كانــت الزيــادة مــن الــرئيس املباشــر، حيــث كانــت إضــبارة العامــل، 

كل ثالث أشهر مرة ومقدارها من وما قام به كل يوم يف هذه اإلضبارة. كانت الزيادة حسب عمله ونشاطه، تقدر  
قــروش. وهنــاك زيــادة دوريــة كــل عــام مــن قرشــني وحــىت ســبعة قــروش. ويف حــال حصــل خــالف يف الزيــادات،  5 -2

  يشتكي العامل إىل النقابة وتقوم برتجي صاحب املسؤولية، فإما يتم احلصول على شئ أو ال. 

رة، ممــا يدفعــه للعمــل بشــكل أفضــل وأســرع. كــان العامــل أنطــون كلمــا قــام بعمــل جيــد، يقــبض مكافــأة مباشــ
كيلــوواط، طلــب منــه إجنازهــا بأســرع وقــت. كــان   200فعلــى ســبيل املثــال، مكنــة توليــد قــام بإصــالحها، واســتطاعتها 

يتطلــب إصــالحها مثانيــة ســاعات عمــل، ومت إصــالحها خــالل ثــالث ســاعات فقــط، حيــث تقاضــى مكافــأة قــدرها 
  كامل. ل.س وهي تعادل راتبه ملدة شهر   130

وكانـت يف هـذه املرحلــة العـادات والتقاليــد واحـدة، مل تتغــري يف ذلـك احلـي الشــعيب القـدمي، فكــان الفـرح واحلــزن 
واحــد. وكــانوا يســمعون عــن األريــاف بــأن الريــف يعتمــد علــى الزراعــة، وكــانوا ينزلــون حماصــيلهم إىل املدينــة، وكانــت 

  قة كبرية بينهم.املعاملة جيدة بني املزارعني واملدنيني وكانت الث

ـا علـى املسـاكني والفقـراء،  كان بعض الناس امليسورين يف ذلك احلي القـدمي يقومـون بطـبخ املـأكوالت ويوزعو
وكان بعضهم يساعد العائالت املستورة دون أن يعرف اآلخرون عن هذه املساعدات. وكان هناك بعض اجلمعيات 

  والطعام، وكل إنسان حسب عدد أفراد األسرة الفقرية.اخلريية تساعد العائالت الفقرية باملال واللباس 

، واســتلم بعــد الفرنســيني هــذه املؤسســة الســوريون، 1951ظــل الفرنســيون مســتلمني مؤسســة الكهربــاء حــىت عــام 
ا "وجيـه السـمان" وبعـده اسـتلم عبـد الـرمحن احلمـوي، وأقـيم فيهـا صـناديق تعـاون ونقابـة، وبقـي النظـام  واستلم إدار

  ئما حىت فرتة ما بعد هذا الوضع، ولكن جرت بعض التعديالت على هذا النظام.الفرنسي قا

كــان النقــابيون يف هــذه الفــرتة جيتهــدون أكثــر، وكــان هــدفهم حتصــيل حقــوق العامــل، وأصــبحت حريــة عامــة 
للعمال يف احلـديث والقـول وشـرح أوضـاعهم، وأصـبح يسـتطيع العامـل أن يـدخل إىل مكتـب املـدير إذا تعـرض ألي 

ايقة، دون خـــوف أو إحـــراج، وكانـــت النقابـــة تســـاعد الكثـــري مـــن العمـــال علـــى مجيـــع األصـــعدة، وإمنـــا كانـــت مضـــ
  احملسوبيات هلا وضع معني يف هذه املرحلة.

وكانـــت االنتخابـــات النقابيـــة يلعـــب فيهـــا دورا كبـــريا بعـــض األشـــخاص عـــن طريـــق أهـــل منطقـــتهم وأصـــدقائهم 
مـل كـذا وكـذا. كـانوا يقطعـون مـن راتـب العمـال مبلـغ لـرية سـورية واحـدة وزمالئهم، يف أنه إذا صـرت نقـايب بـدي أع

  فقط لصاحل النقابة وكانت بشكل حر.
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يف مرحلة الوحدة بـني سـوريا ومصـر، فرحـت النـاس واستبشـرت بـاخلري، وأتـت بعـض الزيـادات للعمـال يف هـذه 
مــن الرجــال "زملــه"، وكانــت هنــاك املرحلــة، وبقــي الوضــع النقــايب علــى حالــه، وكــان لكــل نقــايب جمموعــة خاصــة بــه 

مصــاحل شخصــية. وعنــد االنفصــال َكثـُــَرْت احملســوبيات كثــريا بــني العمــال، وأصــبحت املشــاكل كبــرية، إىل أن صـــار 
انقالب واستلم نظام جديد يؤيد االشرتاكية، مـع العلـم أنـه يف املراحـل املاضـية كـان هنـاك وعـي بـني العمـال، وكـانوا 

  إلقطاع والرأمسالية وكانوا يتمنون تغيري الوضع السيء. يتناقشون فيما بينهم ضد ا

م على الشكل التايل:   استطاع العامل أنطون أن يريب أطفاله وعددهم مخسة، وكانت شهادا

الولــد الرابـــع  -الثالثــة مهندســة إلكــرتون –البنــت الثانيــة حماســبة جامعــة  –البنــت اآلوىل ليســانس أدب عــريب 
  س بكالوريا. والولد اخلام –علوم حيوية 

   )298(والعامل أنطون ما زال على رأس عمله وبصحة جيدة، يف املخرب املركزي بعدرا.

  وعامل في شركة نسيجصانع األحذية من دمشق  - 2

وهــو عضــو نقابــة عمــال  )299(دمشــق. يــروي ســرية والــده وســريته 1936حممــد منــري األمشــر مــن مواليــد   الــدارس: 
  االمسنت ومواد البناء

، وعندما وعيـت علـى الـدنيا، أعـرف بـأن والـدي يعمـل مبهنـة  األحذيـة بصـفته (صـانع 1909مواليد : من الوالد
ــا تــدرجييا، وكــان هــذا الســؤال عــام  حبيــث كنــت أنــا يف  1948ســكني). وقــد ســألته عــن هــذه املهنــة وكيفيــة العمــل 

  ألنه قليل. املدرسة االبتدائية، وكان الوضع املادي وسط، حبيث مل يتوفر شيء من أجر والدي 

ذه املهنة هو عمل األجري، وهو عبارة عن جتليس مسامري دبوس، حبيث كانـت غاليـة الـثمن وغـري  أول عمل 
متـــوفرة، ويعمـــل أيضـــا بنقـــع النعـــل يف ســـطل املـــاء، وجيهـــز بعـــض األحيـــان اخليطـــان مـــن أجـــل خياطـــة النعـــل، ويقـــوم 

  ق.س. 25بتنظيف الورشة، وأجره اليومي 

يطان، أي ترويسة اخليط، يبدأ بتعلم اخلياطة ويسمى عامـل اخلياطـة: وهـو يعمـل خبياطـة عندما يتعلم عمل اخل
الدردلــة بعــد وضــع الوجــه مــن قبــل صــانع الســكني علــى القالــب، وعنــد انتهــاء خياطــة الدردلــة يقــوم خبياطــة النعــل 

خلشـب مـن احلـذاء. وكـان السفلي، وبعدها يقوم بعملية الكوي إىل كنار احلذاء والكعب، وبعدها يقوم خبلع قالب ا
ق.س. مث ينتقــل إىل صــانع الســكني، وعملــه هــو وضــع الوجــه علــى القالــب  150أجــر العامــل باخلياطــة مــا يقــارب 

                                                                                                                                                                

  1988و  1987الدارس به بني عامي وذلك بتاريخ لقاء (298) 
عمـل يف مثّ  ) مع األسف فُقدت الورقة األخرية من هذه السرية الواقعية دون مبالغة أو تزينات. ويبدو أن الدارس عمل حّذاًء ( كنـدرجي(299) 

  .الشركة احلماسية للنسيج
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وشده مبلقط امسه "الدشلي"، وعند انتهاء الشـد حيّولـه إىل عامـل اخلياطـة، وبعـدها يضـع النعـل الـالزم لـه وحيولـه مـرة 
لية وضع الكعـب املناسـب لـه وحيولـه مـرة ثالثـة لعامـل اخلياطـة مـن أجـل الكـوي ثانية إىل عامل اخلياطة، مث يقوم بعم

  ق.س.  300والتلميع. وأجرة صانع السكني 

عــامال، يقــوم بتهييئــة لــوازم صــناع الســكني مــن  30أصــبح والــدي مشــرفا علــى عمــال ورشــة فيهــا  1949يف عــام 
ده، يسـتلمه ويقـوم أيضـا بتسـليم املنـتج إىل املعلـم هيارات (أي الوجوه مع النعل الالزم له). كل عامل خسكاره لوح
  ق.س.   400صاحب الورشة، الذي عنده حمل لبيع املنتج، وارتفعت أجرته إىل 

أصــبح والــدي معلمــا. بــدأ يشــرتي املــواد األوليــة مــن عنــد جتــار اجللــود، ويف ذلــك احلــني كــان ســعر  1950عــام 
سم. وعنـدما بـدأ بالعمـل بعـد فـرتة قصـرية صـاروا املاكنجيـة  24ق.س، وقياس القدم  100القدم من اجللد ما بقارب 

ـاء دراسـيت يف املرحلـة االبتدائيـة بعـد أخـذ الشـهادة، ووضـعين  يعذبوا خبياطة الوجـوه يف الوقـت احملـدد. فاضـطر إىل إ
سـري عند معلم ماكنجي مـن أجـل أن أتعلـم وأقـوم خبياطـة الوجـوه لـه. وفعـال قعـدت يف ورشـة املطـرب سـابقا امسـه (

طنبـــورجي)، وكـــان مطـــرب مثـــل وديـــع الصـــايف. وإن مهنـــة املـــاكنجي تبـــدأ أوال أجـــري، وعملـــه دهـــن سرســـيون للقطـــع 
ل.س يف األسـبوع، مث انتقلـت إىل عمـل  15املطرشة، ويقص اجللود الزائدة مع اخليطان بعد اخلياطة، وأجـريت كانـت 

أطرافهـــا، بعـــد دهنهـــا بالسرســـيون، مث يطبقهـــا صـــانع مـــاكنجي، وعملـــه تطـــريش قطـــع اجللـــود املـــراد كفهـــا، اي ثـــين 
ل.س يف األســـبوع. وبعـــد أن تعلمـــت،  25ويعطيهـــا إىل املعلـــم مـــن أجـــل اخلياطـــة، اي درزة الوجـــه، وكانـــت أجـــريت 

اشـــرتيت مكنـــة وبـــدأت بعمـــل أجـــري وصـــانع ومعلـــم معـــا، وبـــدأت أشـــتغل لغـــري والـــدي ايضـــا. ولكـــن معاملـــة جتـــار 
 50اكنجي، سيئة مـن جهـة دفـع األجـور، حبيـث كانـت أجـرة خياطـة اجلـوز النسـائي األحذية ملعلمي اخلياطة، أي امل

 100ق.س وصــباط مشــاخيي مطــاط مــن الطــرفني  150ق.س وبــوط املطــاط  40ق.س والــوالدي  75ق.س والرجــايل 
  ساعة يومياً.  12ق.س، وكان دوام العمل 

قـبض األجـرة، وكـان لـه حليـة كبـرية،  وقد حدثت نكتة من إحدى النساء، وكنت موجودا عند التاجر من أجـل
وقالت له: عمي اهللا خيليك، اعطيين كندرة قوية وحلوة مثل حليـة احللـوة، وصـارت تكررهـا أكثـر مـن مـرة، فقـال هلـا: 

  بدك كندرة مثل دقين، فقالت له: ايوه حلوة.

إىل الشـركة ومن عذاب التجار تركت الصـنعة، ووضـعت املكنـة يف البيـت وصـرت أدرز لوالـدي فقـط، وذهبـت 
ا سنة   1960–1959. وكان يوجد ضـمن الشـركة نقابـة مـن قبـل أربـاب العمـل. وخـالل عـام 1954اخلماسية وعملت 

بدأ العمال ضمن الشركة بتنظيم سري فيما بينهم، ونعمل االجتماعات يف احتاد دمشق يف شارع خالـد بـن الوليـد. 
رأســها العامــل حممــود خليفــة مبســاعدة رئــيس االحتــاد وبــدأت الصــدامات مــع أربــاب العمــل، ويف حينهــا كــان علــى 

خالـــد احلكـــيم، واألخ نـــذير نابلســـي، فقـــاموا مبســـاعدتنا حبـــل النقابـــة الســـابقة وانتخبنـــا نقابـــة جديـــدة، وقـــد صـــارت 
  صدامات كثرية ووضعنا يف السجون على أثرها.
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حبيـــث كـــان الـــربح فـــردة  عنـــدها بـــدأ والـــدي يشـــعر مبقـــدار اســـتغالل رب العمـــل للعمـــال، وعـــرف مقـــدار الـــربح
ل.س  4ل.س، جوز النسائي يكلـف  11ل.س يباع  5,50بفردة، أي جوز الصباط النوع األول الرجايل كان يكلف 

  ل.س. 15ل.س ويباع بـ  8ل.س والوالدي يكلف  8ويباع 

أن مل تقــع خالفــات بيــنهم إال خبصــوص دفــع األجرـــ إذ أن أغلبيــة التجــار مل يــدفعوا األجــر كامــل، خوفــا مــن 
يهرب الصانع من عندهم لعند تاجر آخـر ويـتم الوفـاق بيـنهم عـن طريـق التجـار انفسـهم. وكـان يف ذلـك الوقـت ال 

  يوجد نقابة هلذه املهنة.

. وقــد قمنــا يف حينهــا باإلضــراب النصــفي، وهــو إضــراب العامــل الــذي يعمــل علــى عشــر أنــوال، يوقــف مخســة 
اجلمعــة كامــل. كمــا تـََوقـّْفنــا ( اعتقلنــا ) مــن قبــل شــخص كــان  ويشــغل مخســة، حــىت أخــذنا مطالبنــا، وهــو أجــرة يــوم

برتبــة مــالزم أول تــابع ألربــاب العمــل، امســه حممــد اجلزمــايت، طعمونــا ( يف الســجن )  ُجمَــّدَرة ماحلــة مــع خملــل وقطعــوا 
  )300.(املاء عنا

معلومات غنّية عن لعامل النسيج ومن ثّم السكك الحديدية مع  الدارسة هيفاء برشة تسّجل حديثا شّيقا -3
  حلب وريفها

  )301(هيفاء زياد برشة: ُمجرية اللقاء الدارسة

 –، وهـــو مـــن نقابـــة عمـــال الســـكك احلديديـــة، ومقـــيم يف حلـــب 1927 : حممـــد املـــال خلـــف مـــن مواليـــدالمتحـــدث
  5/4/1988املساكن الشعبية. وجرى اللقاء به يف 

 كتبت الدارسة:

شخصية، استقبلته يف بييت وحاولت قـدر اإلمكـان عـدم مقاطعتـه يف  " ألنين أعرف هذا العامل املتقاعد معرفة 
كلماته. كما أنين ابتعـدت عـن أسـلوب السـؤال واجلـواب حـىت ال يطغـى علـى اجلـو امللـل والرقابـة، وبالتـايل ال يكـون 

 حلديثي جدوى.

والسياسـية) ومـا  طرحت عليه سؤاال واحدا وهو: تكلم ما تعرفه عن احليـاة السـابقة (االقتصـادية، واالجتماعيـة
  مر يف هذه احلياة، خاصة حياة العمال.

                                                                                                                                                                

  انقطعت السرية بسبب ضياع أربع صفحات (300) 
خلارجيــة للمــواد النســيجية (أفتــوتكس).. نقابــة عمــال املصــارف والتجــارة والتــأمني.. الثقافــة : بكالوريــا. وهــي حماســبة يف مؤسســة التجــارة ا(301) 

مقيمة يف امليدان / حلـب. ووضـعت للقـاء العنـوان التـايل : " لقـاء مـع عامـل يف السـكك احلديديـة مـن حلـب ونبـذة عـن بعـض أوجـه احليـاة 
  يام اإلنتداب الفرنسي وما بعده "ا
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  :م وبدأ يتحدث عن ماضيه وحاضره "وتركت له حرية الكال 

سـنوات  8سنوات وعمي وعمـره  10، وعندما توفيا كانا قد تركا والدي وعمره كان جدي وجديت تركيا األصل
ض الرجال العبوا والـدي بالقمـار وكـان بيت). لكن بع -أرض-فقط. وقد ترك جدي  لوالدي بعض األرزاق (مال

طفال، فخسر كل الرزق الذي تركه والـده. وعنـدما جـاءت سـفر برلـك حتضـرت القافلـة لتهـرب إىل حلـب وقـد جـاء 
        مع اإلسالم مجاعة أيضا من األرمن.

  فجــاء والــدي وعّمــي بالقافلــة علــى أســاس أن يعيشــوا يف حلــب ملــدة ســنة أو ســنتني، حــىت تنتهــي احلــرب، وقــد
سنوات. ويف ذلك الوقت حضر من الـدول األجنبيـة طبيبـان لدراسـة صـحة النـاس. وكنـا نسـّميهم  10كان عمر أيب 

م إىل فلســـطني. ولكـــن هنـــاك منـــع األمـــن العـــام البـــوليس  "مطهـــرين"، فـــذهب والـــدي معهـــم علـــى أســـاس مســـاعد
ني إىل بـريوت ومنهـا إىل حلـب. االنكليزي والدي من الدخول إىل فلسـطني وأجـربوه علـى العـودة، فرجـع مـن فلسـط

  سنة تزوج أمي وهي أيضا تركت  وهاجرت إىل حلب.  17وعندما أصبح عمره ) 302(

أما عمـي، فقـد تعلـم السـواقة مـن شـوفور فرنسـي وحصـل علـى شـهادة "سـائق"، مث تطـوع عسـكري فرنسـي يف 
  ويف السنة املاضية تويف.  اجليش الفرنسي. وبعد خروج الفرنسيني توظف يف اإلطفائية حىت بلغ سن التقاعد،

م مــن تركيــا، عاشــا يف غرفــة واحــدة. وكنــا  ما بعــد هجــر عنــد زواج والــدي وعمــي ونتيجــة للفقــر الــذي أصــا
 نسكن يف حارة اليهود، وقد حصل خالف بني أمي وزوجة عمي، فافرتقنا كل منهما يف بيت.

كـــان يعمـــل أحيانـــا (مـــزرق) وأحيانـــا كـــان والـــدي عـــامال عاديـــا يعمـــل أعمـــاال مؤقتـــة يوميـــة (عامـــل مطلـــق) ف
وحبثـــا عـــن الـــرزق، رحـــل بنـــا والـــدي إىل بـــريوت  1937وأوائـــل  1936(مكســـر حبـــص) واحيانـــا محّـــال أمتعـــة. ويف ســـنة 

ـا أيضـا.  ـا إىل العمـل وننـام  وسكّنا يف ممر مقسم ألربع عائالت بالشراشف، وكانت الثياب الـيت نلبسـها نـذهب 
وكــانوا يســموين  1937ســنوات، وكــان ذلــك عــام  10مســان) يبيــع خضــرة وكــان عمــري يف بــادئ األمــر وضــعوين عنــد (

(صانع مسان). أمـا أيب فكـان يعمـل يف خمـزن حيـث يقـوم ببيـع اخلشـب ونقلـه مـن املخـزن إىل السـيارة. بقينـا سـنة يف 
ـ ا حسب ادعائـه (أ ا بـالد الفسـق بريوت، وما لبث والدي أن أصّر على العودة إىل حلب ألنه مل حيب بريوت أل

والبنات فيها ال دين هلّن). وكـان والـدي يعـود مـن عملـه يف بـريوت يف السـاعة الثالثـة ظهـرا، وبـاقي اليـوم يقضـيه مـع 
  رفاقه لألحاديث العادية واألقاصيص ولعب الورق والطاولة والتفكري بكيفية التخلص من واقعهم الفقري واملؤمل.

ا يف بيت عمي، وقد طبخت لنا زوجته حلمة بالفرن حيث كان عمـي ونزلنا مبدئي 1938ورجعنا إىل حلب عام 
ل.س، وهــذا مبلـــغ كبــري يف ذلــك الوقــت حيـــث كانــت اللــرية الذهبيـــة  70–60يعمــل موظفــا باالطفائيــة، وكـــان راتبــه 

                                                                                                                                                                

عنـدما رافـق الربيطـانيون اجلـيش العـريب بقيـادة  1919يرنا أّن هذا السرد حلياة املتحدث فيما يتعلق بعمله مع الطبيبني جرى يف سـنة يف تقد(302) 
  .بعد موقعة ميسلون 1920الشريف فيصل بن احلسني وذلك قبل دخول الفرنسيني واحتالهلم حللب يف آب 
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ان (النـول احليـاكي) وكـ وحطّـين والـدي عنـد النـّوال العـريبل.س. مث انتقلنا إىل منزل نسكن فيه لوحدنا،  5.5تساوي 
) وكــان عملــي ال يتعــدى تلبيــة احلاجــات اخلاصــة للصــانع واملعلــم 1938أنــوال (عــام  3يف الــدكان الــذي أعمــل فيــه 

روح جيـــب قــادوس مـــي مـــن اجلــب). كـــان صـــاحب  –روح لعنــد معلمتـــك شـــوف شــو بـــدها  –(روح جيــب غـــدا 
وكـــان امســـي (أجـــري). ســـنوات) 10-5الـــدكان (حممـــد زنبلكجـــي). لقـــد كانـــت أصـــول احلرفـــة أن أعمـــل خـــادم ملـــدة (

وعملت ملدة سنة يف دكان النول ومل أعرف كيف يعملون على النول، بل مل أعرف مما تتـألف. واعرتضـت للصـانع، 
حيــث مل يكــن يســمح يل بــالتكلم مــع املعلــم، واملعلــم نكــاد أن نــراه، فهــو يــذهب إىل معلــم املدينــة (تــاجر) ليأخــذ 

إمـا بواسـطة معلمـني آخـرين يسـافرون إىل دول أوروبـا هلـذه الغايـة، وأغلـب املواد األولية منه، وهذا حيصل على املواد 
  أرمن)،  –يهود  –هؤالء املعلمني كانوا (مسيحية 

وإمـا بواســطة مكاتــب السماســرة الــذين يعرفــون لغــة أجنبيـة، فكــانوا يومنــون وحيصــلون علــى البضــائع عــن طريــق 
ركــز األساســي للشــرق األوســط هــو بــريوت. فكــان طلبهــا باهلــاتف. حيــث كــان اهلــاتف يف حلــب يــدوي، وكــان امل

السمســـار يهتـــف إىل بـــريوت وبـــريوت تتصـــل إىل اخلـــارج لتـــأمني مـــا مت طلبـــه عـــن طريـــق مينائهـــا، فكانـــت البضـــائع 
تســتلمها الدولــة والتجــار. وكــان التجــار علــى مســتوى مجلــة ومفــرق. وعنــدما اعرتضــت للصــانع علــى تفاهــة عملــي 

فيد، أوعز يل الصانع بأن وقته سـيذهب يف تعليمـي، باإلضـافة إىل أنـين كنـت أشـعر أنـه وأنين ال أعمل شيئا وال أست
يريــد الصــنعة لنفســه. املهــم بعــد إحلــاح متكــرر مــين قــال يل: "يــوم اجلمعــة بعلمــك". وأول عمــل قمــت بــه هــو أنــين  

احلبــل كســرت املكــوك. وكــان املكــوك مصــنوع مــن خشــب اجلــوز وكــان ســعره آنــذاك مخــس قــروش. فــذهب ليــأيت ب
ليكبلـــين ويـــرقعين فلقـــة ألنـــين كســـرت املكـــوك، وكـــان الضـــرب إحـــدى الوســـائل املهمـــة لـــتعلم املهنـــة، وعنـــدما ذهـــب 
ليحضـــر احلبـــل هربـــت إىل املنـــزل فلحـــق يب الصـــانع، فعـــوض والـــدي اخلســـارة للصـــانع. ومل أعـــد أرغـــب بـــالعودة إىل 

عنـده نـول وحيـد وكـان هـو يعمـل عليـه ويعمـل العمل، فوضعين والدي عند معلم آخر (عبد السالم بارودي) وكـان 
  وبدأ يعلمين وقد تعلم الصنعة يف الشام. –لوحده دون استخدام أحد لديه 

وأيضــا مل خيــل األمــر مــن تــأمني حاجيــات املعلــم اخلاصــة وزوجتــه، وقــد كنــت ســعيدا بعــض الشــيء، فقــد كنــت 
تعلمــت مــن املعلــم بعــض الشــئ، فكانــت املهنــة  أرى زوجــة املعلــم وهــي امــرأة مجيلــة وكانــت تتــزين كثــريا. املهــم أنــين

صناعة األقمشة من احلرير. ويف إحدى املـرات نزعـت احلريـر املركـب علـى اآللـة، فأغلقـت الـدكان وذهبـت إىل منـزل 
املعلــم ودسســت لــه مفتــاح الــدكان مــن أســفل البــاب وذهبــت إىل منزلنــا. ولكــن جــاء املعلــم وســاحمين وعلمــت فيمــا 

حمبة يب، ولكن ألنين كنـت نشـيطا باإلضـافة وهـذا األهـم أن أجـريت مل تكـن تتعـدى الفـرنكني بعد، أنه ساحمين ليس 
يف اجلمعــة، مــع العلــم أن رفــاقي كــانوا يعملــون عنــد معلــم آخــر بــأجرة لريتــني يف اجلمعــة، ألن هــذا املعلــم كــان ميلــك 

ملعلــم عبــد الســالم ســنة، وتركــت أنــواال عديــدة، باإلضــافة إىل أنــه ميــارس أعمــاال أخــرى غــري النســيج. وعملــت عنــد ا
ألنه مل يـزد يل أجـريت. وذهبـت أعمـل عنـد املعلـم (أمحـد اخلضـري) وأصـبحت أجـريت لريتـني يف اجلمعـة. وكـان املعلـم 
السابق يسال عين ألنين تركته وهـو الـذي علمـين الصـنعة. ولكـن اعرتاضـه مل يـؤثر يب أو مل يكـن هنـاك قـانون جيـربين 

  استمريت أعمل عند املعلم أمحد اخلضري.على العودة إىل املعلم. و 
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وعنــدما جــاءت احلــرب العامليــة الثانيــة، جــاء جتــار عراقيــون وأخــذوا كــل أقمشــة احلريــر والغــزل والشراشــف مــن 
حلــب ونقلوهــا إىل العــراق، ألنــه مل يكــن عنــدهم صــناعة النســيج، حيــث كانــت حلــب تعتــرب املركــز األول لصــناعة 

ا قريبة من  تركية، كما أن حلب أقدم مدينة. كما أن معلمو النسيج فيها ورثوا صـناعة النسـيج أبـا النسيج باعتبار أ
. وبعـد مـدة مـن عملـي أنزلـت أخـي األصـغر مـين معـي كان نصـف سـكان حلـب يعملـون يف النـولعن جد، وأيضا  

ا نطلــق ســنوات. كــان ملعلمــي صــنعة أخــرى وهــي صــنعة الداللــة (دالل أو مسســار) وهــو مــ 9يف املعمــل، وكــان عمــره 
عليه قدميا (كمسيوجني). فعندما ينزل الفالح رزقه مـن الضـيعة إىل املدينـة، فهـو حيتـاج إىل خـان يضـع فيـه مجالـه أو 
بغالــه أو محــريه وأيضــا إنتاجــه، فكــان معلمــي هــو صــاحب اخلــان وكــان معلمــي يبيــع األقمشــة مباشــرة حيــث يــذهب 

علــم ال يعمــل ولكنــه يشــرف علــى العمــل ويــديره، ويف حــال يوميــا ملــدة ســاعتني إىل الســوق ليبيــع األقمشــة. وكــان امل
غياب معلمي كنت أحـل حملـه، فكـان يعطيـين أجـرة برانيـة (إضـافية) جـزاء ذلـك. عملـت عنـد املعلـم أمحـد اخلضـري 

  ثالثة سنوات وكان العمل يف النول متعب جدا وخاصة اجللوس ىف الدفة امسها (الزيركونة) أمام النول. 

معمل النسيج يف حلب وكان املعمل شركة مسامهة أهلية للمواطنني ويعترب أول معمل يف  تأسس 1935يف عام 
ساعات. كنت أذهـب كـل يـوم سـبت  8عامل يعملون على ثالثة أجواق، كل جوق  3000سوريا. كان عدد عماله 

. وكـان السـيد إىل معمل النسـيج لكـي أسـتطيع العمـل بـه. يف هـذه األثنـاء كنـت مـا أزال أعمـل عنـد املعلـم اخلضـري
هانك األملاين هو مستلم املعمل وهو املسؤول عنه، وهو الـذي خيتـار العمـال الـذين يـأتون ليعملـون يف املعمـل. لقـد  
ــو املعمــل وحنــن مــن وراء ســور املعمــل، نقــف  كــان املســيو هانــك ينتقــي العمــال مــن خــالل النظــر، فكــان يقــف يف 

كــل مـرة يتزايــد ليصــل إىل املئــات مـن الــراغبني يف احلصــول علــى   متـزامحني نريــد احلصــول علــى عمـل، وكــان عــددنا يف
عمل. وكان املسيو هانـك خيتـار منـا مخـس أو سـت عمـال والبـاقي "يكشـنا". ويف خـامس أو سـادس سـبت ذهبـت 

سـنة، حيـث مسـكين مـن كتفـي وأقحمـين داخـل املعمـل. كـان قـانون  13به إىل املعمل اختارين للعمل، وكان عمـري 
العامــل عنــد أول دخولــه للمعمــل أول أســبوع باجملــان، وثــاين أســبوع تبقــى األجــرة رهنيــة حيــث ال  العمــل أن يعمــل

ا من قبل العامل، أمـا األسـبوع الثالـث يأخـذ  يعطون األجرة للعامل للتعويض عن السرقة أو اإلمهال يف حال ارتكا
كـن جنـرؤ علـى السـؤال علـى قيمـة األجـرة العامل أجرته. وقد كنا نعمل أول ثالثة أسابيع دون أن نعرف األجر ومل ن

فــال حيــق لنــا ذلــك (شــحاد ومشــورط ). كــان العمــل يف املعمــل يــتم علــى عــدة مراحــل وســري العمــل كمــا يلــي: تــأيت 
جوزة القطن على احمللجة فتنظف من القطن عجوته (بذرته) والقشـرة، مث يبقـى القطـن خالصـا وكانـت هـذه العمليـة 

عملها بسيط. مث يـأيت العمـل الصـعب حيـث يـتم غـزل الغـزل وجعلـه خيوطـا مث صـبغه أغلب عماهلا من الفتيان ألن 
مث جعله نسيجا. مل يكن هناك قانون عمـل وال تعـويض للعامـل، فقـد تتـوفر حريـة العامـل يف العمـل أو تـرك العمـل.  

حة غـري مـأجور، كانت األجرة كل يوم مخيس وأجريت كانت يف اليوم عشرين قرشا. أما يوم اجلمعـة فكـان يـوم اسـرتا
وكــان احلضــور واالنصــراف بــالكرت، فــالكرت حيــدد يف أيــة ســاعة جئــت وانصــرفت، وكــان دوام العمــل مــن الســاعة 
السادســة صــباحا حــىت الثانيــة بعــد الظهــر، ولكــن غالبــا كنــا نــأيت قبــل الســاعة السادســة خوفــا مــن التــأخري بالدرجــة 
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ق كمــا أننــا أكثــر مــن ذلــك لنســلم اآللــة للعامــل الالحــق. لقــد  األوىل، كمــا أننــا لنســتلم اآللــة مــن عامــل الفــوج الســاب
  كانت ساعات العمل مثانية ساعات متواصلة خالية من أي اسرتاحة أو ساعة طعام. 

  لقد كان التأخري عن العمل قاسيا كاآليت:

  دقائق، أي احلضور الساعة السادسة ومخس دقائق معاف يف حال تأخر ملرة أو مرتني  5تأخر 

  دقائق، حرمان أجرة ربع يوم ويدق التأخري باخلط األمحر لينتبه إليه احملاسب مباشرة. 10دقائق إىل  5ر من تأخر أكث

ار.   تأخر ربع ساعة، حرمان أجرة نصف 

  مل يكن هناك قانون عمل حيمي العمال. ومل يكن حىت العمال يفكرون لسن مثل هذا القانون.

ير الشــركة (حممــد خليــل املــدرس)، وهــو وايل حلــب بالوكالــة نظــرا ونظــرا ألن عمــي كــان شــوفور الــوايل وكــان مــد
ملــرض وايل حلــب األساســي (نبيــه مــارديين)، والــوايل يعــين احملــافظ، لــذلك زودويل أجــريت مخســة قــروش، فأصــبحت 

قرشــــــا يف اليــــــوم، وبــــــذلك أصــــــبحت مثــــــل زمالئــــــي بــــــاألجرة الــــــذين ســــــبقوين يف الــــــدخول إىل املعمــــــل  25أجــــــريت 
كنــا نــذهب إىل املعمــل ونعــود منــه ســريا علــى األقــدام ألنــه مل يكــن هنــاك مواصــالت. وللوصــول إىل   األشهرالســابقة.

  املعمل كان ال بد  أن متر على منطقة كان يسكنها األرمن. وكانوا يتعرضون لنا وهم حبماية فرنسا

فقة حراس املعمـل مـع فبدأنا نتحد عشرة أو عشرين عامال، خنرج سوية إىل املعمل، مث جاء أمر من الشرطة ملرا
أســلحتهم حلمايــة العمــال مــن اعتــداءات األرمــن. أذكــر يومــا جــاء ولــد مســلم ينظــر مــن ثقــب بــاب مســبح "فــاروق" 
علــى األرمــن املوجــودين داخــل املســبح، ألنــه مســع أصــوات غنــائهم، فــرأوه ورمــوه حبجــر كبــري مــن الســطح، فانكســر 

عمــل فركضــوا ورأوا الولــد واقــع علــى األرض متــأمل، فنــادوا ظهــره فصــرخ. وكــان عمــال معمــل النســيج مصــروفني مــن امل
عامــل وضــربوا األرمــن الــذين كــانوا يف املســبح. وبعــد انســحاب فرنســا،  700بعضــهم الــبعض حــىت وصــل عــددهم إىل 

  بدأنا حنن نتعرض لألرمن  ونؤذيهم (كان الطابع الديين هو الغالب الرتباط العمال).

ـــز بـــالبون صـــار غـــالء وقـــت احلـــرب 1939ويف عـــام  ـــة الفرنســـية ختبـــئ حمصـــول البلـــد وصـــار اخلب ، وكانـــت الدول
(البطاقة)، يذهب كل عامل إل السرايا ليعطوه خبزا حسب عدد أفراد عائلته وكان اخلبز سيئ جدا، كان خيلط فيـه 

ـارا، لقـد كـان الوضـع  ال بطاطا وعدس وذرة وشعري. لقد كنـا جوعـانني يف ذلـك الوقـت ونعـيش علـى العتمـة لـيال و
يبشــر بــاخلري، عمــل قليــل وأجــر قليــل ومــواد قليلـــة. كانــت فرنســا تصــادر الراديوهــات والقــداحات وكنــا نــدفع علـــى 

  ل.س يف السنة. كنا خنتبئ  من  12الراديو ضريبة 

  أجل أن نسمع أخبار. ومل يكن للعمال أي رأي عن احلرب ومل يكن هناك تنظيم نقايب يرشدنا إىل الصواب.  
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، حيــث وضــعوا يف التــابوت مكوكــا وقــادوه، وكــان خــرج العمــال ونظمــوا جنــازة الشــيخ مكــوكويف نفــس العــام 
عبــارة عــن إضــراب لزيــادة األجــور وغــالء األســعار والتعهــد بعــدم العمــل بالصــنعة. وأثنــاء تشــييع اجلنــازة كنــا جــائعني 

العمــال منــا مــا أن يســدوا وبــدأنا نأكــل الطعــام الــذي نــراه ســواء علــى العربيــات أو يف الــدكاكني (هنــاك الــبعض مــن 
جوعهم أثناء اإلضراب حىت يعودوا إىل منازهلم دون أن يستمروا مع رفاقهم). كان كيلو اخلبز بفرنك وزودوه قرشني 

غليــت اخلبــز قرشــني) فعــاد كيلــو اخلبــز بفرنــك  –قــروش. فبــدأنا نصــرخ باإلضــراب (يــا وايل يــا بــو خبشــني  7فأصــبح 
ضــرابات مل تكــن علــى مســتوى مــن اجلّديــة.  وكــان العمــال يرفضــون متديــد امليــاه (الشــعارات الــيت كانــت تطلــق يف اإل

م حىت ال يدفعوا تعويض التمديد واآلج وجاءت الشـرطة فهـرب  )303(ار. ووصلنا باجلنازة إىل السفطيةوالكهرباء لبيو
ني قســرا لالســتيالء الــبعض واســتمر الــبعض وكنــت انــا مــن بــني األربعــني. كــان العمــال أثنــاء اجلنــازة يفتحــون الــدكاك

خـــّف املـــازوت نتيجـــة احلـــرب ومل تعـــد تســـد كميـــة  1941علـــى الغـــذاء الـــذي فيهـــا ويوزعونـــه علـــى الشـــعب. ويف عـــام 
املازوت املتوفرة حاجة املوتور الذي يستنري املعمل به، فخفض أصحاب املعمل أجواق العمل من ثالثة  أجواق إىل 

، فطالـــب العمـــال بزيـــادة األجـــرة ألن ســـاعات العمـــل زادت ســـاعات كـــل جـــوق 10جـــوقني وزودوا ســـاعات العمـــل 
م الضـرورية، فأضـرب العمـال وكـان عـددهم يتجـاوز الــ   2500باإلضافة إىل عدم تأمني قيمة األجرة ملستلزمات حيـا

وقــد اتفــق أغلــب العمــال الــذين كــان   %.. 50يــوم عــن العمــل، وكــان املطلــب األساســي زيــادة األجــرة  40عامــل مــدة 
سنة أن يشكلوا مناوبـة فيمـا بيـنهم، علـى أن يرصـدوا العمـال الـذين يـأتون إىل العمـل لالسـتمرار يف  20فوق عمرهم 

العمل، خاصة أولئك العمال الغري موافقني علـى اإلضـراب والـذين ينـافقون ألربـاب العمـل مـن أجـل حصـوهلم علـى 
 يقفـــون علـــى طـــول الطريـــق ويرمـــون مرتبـــة وأجـــرة أكثـــر مـــن رفـــاقهم. فكـــان كـــل أربـــع أو مخـــس عمـــال مـــن املضـــربني

باحلجـــارة أي عامـــل يـــأيت للمعمـــل وجيربونـــه علـــى العـــودة إىل بيتـــه. هـــذا اإلضـــراب مت عنـــدما مل يكـــن مـــدير املعمـــل 
األساسي موجودا، فقد كان يف إحدى الدول األجنبية. املهم بإيعاز من منظمي اإلضراب (مل يكن العمـال يعرفـون 

كــانوا عنــدما يســمعون بأنــه جيــب أن يضــربوا يشــرتكون باإلضــراب بعفويــة دون أيــة   املــنظم احلقيقــي لإلضــراب، فقــد
  استفسارات عن منظمه وهدفه، كما كان بشكل عفوي ارجتايل بعيدا عن كل تنظيم أو تذكري مسبق). 

 قمنا مبظاهرة عند عودة املدير من اخلارج، فخرجنا متظاهرين من املعمـل حـىت بيـت املـدير "نُفيشـه"؟ ؟ ونـدعو
له "طيلة العمر" حىت يزود لنا األجـرة، فوافـق علـى الزيـادة وطلـب منـا العـودة إىل العمـل فعـدنا. لقـد عـاش أغلبنـا يف 
فرتة اإلضراب مما كان خيزّنه يف بيتـه (مؤونـة) مـن غـذاء، والـبعض اآلخـر بـاع حاجيـات بيتـه. وبعـد العـودة إىل العمـل 

اإلدارة، علـم جملـس اإلدارة بأمسـاء منظمـي اإلضـراب وبـدأ  وبعد ستة أشهر وعن طريق جواسيس من العمال لطرف
بتسريح العمال منظمي اإلضراب، كل مرة اثنني أو ثالثة منهم وعلى مراحل، وعلى فرتة ستة أشهر كانوا قـد انتهـوا 

 من مجيع منظمي اإلضراب. 

                                                                                                                                                                
 علـي تلجبيـين، الــذي حتـدث بدقـة عـن جنــازة الشـيخ مكـوك واألهــازيج الـيت رُفعـت. كمــا وبـني وثـائقي يف دمشــق لقـاء مـع النقـايب احللــيب (303)

    .وجدت إثباتا هلذه اجلنازة يف الصحف اليومية... ويبدو أّن اجلنازة اليت حتدث عنها تلبجيين هي غري اجلنازة املذكورة هنا
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ذا حبرمانـه أجـرة نصـف مث تركت العمل يف املعمل، ألن أحد رفـاقي أطـال لسـانه علـى مراقـب الـدوام، فعاقبـه هـ
ــار، فعنــدما خــرج رفيقــي رأى عقوبتــه معلقــة علــى جــدار املعمــل فخــزق العقوبــة، وقــال يل:: أنــا مل أعــد أشــتغل، 
فلحقنا به أنا وأربعـة مـن رفـاقي، فنادانـا مراقـب الـدوام وطلـب منـا أن نسـتمر يف العمـل، أمـا رفيقنـا املعاقـب فسـيبت 

العــودة إىل العمــل إال إذا عــاد معنــا رفيقنــا، فــرفض املراقــب فرتكنــا العمــل. يف عــام بــأمره جملــس اإلدارة. ولكننــا رفضــنا 
وأهــم مــا جــاء يف هــذا القــانون اإلجــازة و األجــرة يــوم  1945أصــدر قــانون العمــل ولكــن مل يعمــل بــه حــىت عــام  1942

عمــل، إذا مل ينفــذ اجلمعــة مث تعــدل هــذا القــانون نتيجــة نضــال العمــال وكــان العمــال يهــددون بعــد صــدور قــانون ال
م ســيلجؤون إىل القضــاء. وكانــت معاملــة رفــع الــدعوى قيمتهــا  فرنكــات  7صــاحب العمــل مــا جــاء يف القــانون بــأ

 وكان يُبتُّ يف أمر الدعوى خالل شهر من تقدميها ودون حمامي.

ب ضــد كانــت الكتلــة الوطنيــة مقرهــا يف ســوق العتمــة (منطقــة العوميــد) حيــث جيتمــع زعمــاء حلــ  1942يف عــام 
فرنســــا، وقــــت خــــروج فرنســــا بقيــــت الكتلــــة الوطنيــــة. وحصــــل خــــالف بــــني أعضــــائها حــــول األهــــداف واملناصــــب، 
فانشقت الكتلة إىل قسمني: مجاعة راشد بن كيخيا ومسيت حزب املعارضة، مـن مث حـزب الشـعب وكانـت األغلبيـة 

زب الوطين. علـى كـل مـا شـفنا خـري معه ومجاعة اجلابري والكيايل واملدرس (وهم من أرذال أهل حلب)  ومسيت احل
 من كل األحزاب بس مصاحلهم اخلاصة. 

جـــاؤوا وقـــالوا لنـــا: اليـــوم يف مقـــر نقابـــة الســـائقني يف بســـتان "كليـــب" (كـــالب) ســـيايت خالـــد  1942أذكـــر عـــام 
ــى اال خالــد جتمــاع وُهــزِمض بكــداش ليلقــي كلمتــه، ويف املوعــد احملــدد امــتأل املكــان بالنــاس، ولكــن جــاء البــوليس و

  خارج االجتماع. بكداش

 أكثر من عدد األحزاب ال يوجد ! ومع ذلك كله حرب على ورق. 

حــزب القــومي الســوري يف عهــد الشيشــكلي وحــزب الشــيوعي وحــزب األخــوان املســلمني وحــزب البعــث. جــاء 
 8000–7000 والدي يوما وقال لنا أن (عمال السـكك احلديديـة) أضـربوا ونـاموا علـى جسـر الشـيخ طـه، وكـانوا حـوايل

دف زيادة الرواتب، فجاء البوليس الفرنسي ليقبضوا على العمال املضربني. فقام العمال وذهبوا طواعيـة إىل  عامل 
الســجن. فمــا كــان مــن أحــد النقــابيني الفرنســيني إال أن خطــب  بالفرنســية لتهدئــة العمــال، وكــان النقــايب الســوري 

لسوري للعمال أن يرفضوا اقرتاحات الفرنسـي، كمـا غمـز لسـائق القطـار يرتجم  ما يقول الفرنسي. مثّ غمز املرتجم ا
ــا أبــيض، ممــا أثــار منظــره  ليكــبس الزمــور، فكبســه، فخــرج شــحوار (فحــم) فاســودت بدلــة النقــايب الفرنســي وكــان لو

  ضحك العمال، فكان ذلك تعبريا عن رفضهم هلدنته وخطاباته.

يف هـــذه األثنـــاء وأصـــبح للمعمـــل (نســـيج حلـــب)  مي).عملـــت يف معمـــل (شـــبارق ومحـــا 1943يف أواخـــر عـــام 
نقابة. وكان من بني أعضاء هذه النقابة عدد من أعضاء جملس اإلدارة باإلضافة إىل أعضاء انتقـاهم جملـس اإلدارة، 
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حيث كان اجمللس هو املسيطر على النقابة يف املعمل (كان أكثر أعضاء النقابة هم من مسـاندي أربـاب العمـل يف 
  لذي تنشأ فيه النقابة).املعمل ا

وكـــان معمـــل (شـــبارق ومحـــامي) للغـــزل والنســـيج، ولقـــد شـــّغْلت األخ الثـــاين يل يف املعمـــل. وكانـــت أجـــريت يف 
ســاعة مــن الســاعة  12ق.س يوميــا بعــد أن كنــت أقــبض يف املعمــل الســابق لــرية وربــع يوميــا. وكــان العمــل  65املعمــل 

سـاعة عمـل دون أكـل وهـي  12سـاعات. و  8ان العمـل السـابق السادسة  صباحا حىت السادسة مسـاء، بعـد أن كـ
ســاعات متواصــلة، وعنــدما اعرتضــت علــى أجــريت قــال يل محــامي: أنــت ابــن جارتنــا والزم تعمــل معنــا، فنحنــا أحــق 
ا مخـس قـروش  ببعضنا من الغريب، وقريبا سنزود لك األجرة. فقبلت وكنت كل ما أعرتض على األجرة كانوا يزيدو

يف شـركة الكهربـاء بالواسـطة (بواسـطة عمـي) وقـد عملـت  1944بعـد سـنة تركـت العمـل وعملـت يف عـام أسـبوعيا. و 
بصفة مؤقتة كل ثالثة اشهر، أوقع على عقد جديد حىت نسعة أشهر. كانت وظيفيت يف شركة الكهرباء هي مـدهن 

ن عمـــال وطلبـــة (مل تكـــن ترومايــات (حـــامالت)، وأثنـــاء وظيفـــيت يف شــركة الكهربـــاء بـــدأت املشـــاكل واملظــاهرات مـــ
هناك إضرابات عمالية حبتة بل سرعان ما يؤيد هذا اإلضراب الطـالب والعكـس صـحيح) ضـد فرنسـا، ممـا أدى إىل 
أن امتنعت الشركة عن العمل. فكـان العامـل املثبـت يف عملـه يأخـذ راتبـه وهـو قاعـد يف بيتـه. أمـا حنـن العمـال الغـري 

أعطونا شـهادة مـن خالهلـا ميكـن أن نتوظـف يف شـركة الكهربـاء مـن جديـد مثبتني، فلم حنصل على الراتب ولكنهم 
عندما يعود عمل الشركة. مما جعلـين أعمـل يف معمـل (حـاج وهـيب احلريـري) وحاليـا نطلـق عليـه بعـد تأميمـه (معمـل 

افة إىل شركة الشهباء). كان هذا املعمل قـد فـتح حـديثا، فطلـب منـا احلـاج وهـيب أن نركـب املاكينـات القدميـة باإلضـ
املاكينات العتيقة اليت جلبها من هنغاريا لتلهية العمال، حىت تأيت اآلالت احلديثة (املاكينات) من انكلرتة. لقد فتح 
احلاج وهيب املعمل ليس ألنه من راغـيب أن يكـون مـن أصـحاب الشـركات، بـل كـان عملـه تـاجرا مسسـارا (هـل ميكـن 

صناعية؟) ولكنه فتح املعمل حتديا لشركة الغزل والنسيج ألنه عندما كان  أن تتحول الربجوازية التجارية إىل برجوازية
تــاجرا اشــرتى مــنهم كميــة مــن القمــاش، علــى أن يســتلمها بعــد ســتة أشــهر ولكــن بعــد هــذه املــدة ارتفعــت األســعار 

ة، وأثنـاء بشـكل كبـري فـامتنعوا عـن تسـليمه البضـاعة وطـالبوا بإلغـاء الصـفقة، فأقـام احلـاج وهـيب علـيهم دعـوى قضـائي
  الدعوى قام بتأسيس معمله للمضاربة على شركة الغزل والنسيج. 

كان احلاج وهيب أفضل من غريه من املعلمني، حيث كان بني حني   –وعندما ربح الدعوى أقام للعمال حفلة 
ضـان كغ رز باجملـان، كمـا أنـه فّصـل لنـا بـدالت عمـل علـى حسـابه، وكـان يف شـهر رم  50 – 25وآخر يوزع علينا من 

ُيســحِّرُنا علــى حســابه للجــوق الــذي يصــادف عملــه يف ســاعة الســحوَر. وأثنــاء عرســي تــربع يل بقيمــة بدلــة العــرس، 
ولكين كنت قد فصلت البدلة سلفا، فاشرتيت بدال عنها سـت أسـاور ذهـب لعروسـي، وقـد طلبـت مـن الصـائغ أن 

إىل عبــد الكــرمي بــوادقجي، وهــو الرجــل الــذي يســجل علــى الفــاتورة قيمــة األســاور ليــدفعها املعلــم وأعطيــت الفــاتورة 
يعترب صلة الوصل بيننا كعمال وبني احلاج وهيب، وقد ألف كتابا عن صناعة الغزل والنسيج. وهو الذي شـجعين أن 
أشرتي األساور وقد دفع احلاج وهيب قيمتها إىل الصائغ. وكان األجر نقدي، وكان يوجد إكراميـة ولكنهـا ال تعطـى 

  عامل يكون من رؤساء الورشات أو رؤساء الصاالت. 50أو  40لـ لكل العمال بل 
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  وما بعد اجلالء عمل احلاج وهيب يف جمال السياسة 1946ويف عام 

(أكثــر رجــال السياســة آنــذاك كــانوا مــن أصــحاب العمــل) فأصــبح عضــوا يف جملــس النــواب يف حكــم حســين 
وري. وعنـدما قُتـل حسـين الـزعيم هـرب احلـاج وهـيب إىل الزعيم وتعـاون معـه فأصـبح وزيـر املاليـة، وهـو أمـم النقـد السـ

ـــب أقربـــاؤه أموالـــه، ولكـــن عنـــدما جـــاء الشيشـــكلي عـــام  رجـــع احلـــاج وهـــيب إىل ســـوريا وتعامـــل مـــع  1954تركيـــا، و
الشيشكلي حىت جاء التأميم. وحنن نعمل يف معمل احلاج وهيب تكونت نقابة معمل الغزل والنسيج،  وكان أعضاء 

مل الغزل والنسيج  مأسورين (أسرى) جمللس اإلدارة. وعنـدما أردنـا االنتسـاب إليهـا رفضـوا ذلـك حبجـة النقابة يف مع
ا. فشكلنا جلنة وذهبنا إىل الشام لنقابل وزير الداخلية، وكان هو نفسه وزير الشؤون  أن كل نقابة للمعمل اخلاص 

حلــاج وهــيب، أو أن يــأمروا يف انتســابنا إىل نقابــة االجتماعيــة والعمــل ليمنحنــا إمــا موافقــة لتشــكيل نقابــة يف معمــل ا
معمـــــل شـــــركة الغـــــزل والنســـــيج. وبـــــدأ العـــــاملون يف الـــــوزارة "يشـــــلفونا" مـــــن وزيـــــر إىل وزيـــــر، فقـــــالوا لنـــــا مجاعـــــة مـــــن 

  االشرتاكيني: اذهبوا إىل أكرم حوراين.

يف شـركة الغـزل والنسـيج  فذهبنا إليه ووعدنا خريا ولكن مل يطلع معه حل وال جواب. وأذكـر أن جملـس اإلدارة
سهم عندما زار الشـركة، وقـد خرجـت هـذه األسـهم مـن جيـب الشـعب  400إىل  300قد أهدوا شكري القوتلي من 

اية كل سنة يـدفعون للعمـال إكراميـة وجـزء مـن األربـاح فيـدعون املسـامهني ويـتم أمـامهم  املساهم للشركة. كانوا يف 
لــس اإلدارة وحســب األســهم وطبعــا كــان للمســامهني الكبــار مــنهم احلصــة التوزيــع وكانــت األربــاح تــوزع علــى رأي جم

  عبد الرمحن كيايل...) –خضري  -أمحد مدرس –األكرب (حممد خليل املدرس 

لقـــد كنـــا وحنـــن نعمـــل يف معمـــل احلـــاج وهـــيب نطالـــب بزيـــادة األجـــر عنـــدما تكـــون حركتـــه نشـــيطة يف الســـوق،   
وكــان اإلضــراب يــتم بــأن يطلــب املعلمــون يف املعمــل مــن العمــال أننــا بــدنا وعنــدما تقــف احلركــة ال نطالــب بالزيــادة. 

نقوم بتكسري الزجاج ونسب احلاج وهيب ويسبنا ونبقـى علـى  –"زود" ويف الساعة الفالنية كل واحد يوقف ماكينته 
  هذه احلالة حىت يليب زيادة األجور.

شـرة دون حاجـة األخـذ والعطـاء، طاملـا بالنهايـة تلـيب زوجة احلاج وهيب سألته يوما: ملاذا ال يعطيهم الزيادة مبا 
ذه القوة ومـع ذلـك  ذا العدد و هلم الزيادة؟ فقال هلا: وكيف أزيد وأري كل املعلمني الكبار أن عمال احلاج وهيب 

  أستطيع السيطرة عليهم ؟

ان يتــألف حــزب الشــعب مــن أقــوى األحــزاب، وكــان يســمى حــزب املعارضــة وكــ 1952كــان يف هــذه الفــرتة أي 
مــن حــزب الشــعب هــو أقــوى األحــزاب. وإىل جانبــه  مجاعــة كيــايل (احلــزب الــوطين). وعنــدما جــاء الشيشــكلي عــام 

  ألغى كل األحزاب وشكل حركة التحرير وتزعمها. 1954
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، وكان رئيس نقابة السـكك (فـؤاد الرفـاعي)، وكـان هـو واملديريـة ضـد عملت يف السكة احلديدية 1956يف عام 
مــد العــامل) وكــان هــذا ال يوافــق علــى مطالــب فــؤاد، وفــؤاد يعتــرب حبــق خملصــا، أمــا الــذين جــاؤوا بعــده كلهــم املـدير (حم

  يعملون ملصاحلهم اخلاصة.

أذكر يومـا أن فـاخر صـامي الـدهر، وكـان  يعمـل علـى أسـاس موظـف بكالوريـا، مث حصـل علـى شـهادة هندسـة 
مهندســا يف الســكك احلديديــة، ضــرب فــؤاد الرفــاعي كفـــني، ألن بــالتزوير مــن أملانيــا بواســطة زوجتــه األملانيــة. ُعــّني 

املـدير العـام "دز" عليـه وأعطــاه صـالحية ذلـك ليكسـر شــوكة فـؤاد أمـام العمـال. مل يكــن هنـاك خـالف بـني أعضــاء 
النقابــة، وبعــد فـــؤاد أصــبحت النقابـــة "مثــل قلتهـــا"، فالنقــابيون ال يســـألون علينــا، جيمعـــون االشــرتاكات ليـــذهبوا إىل 

شــام حبجــة تــأمني مطاليبنــا، فيــأكلون ويشــربون ويعــودون خبفــي حنــني. إن حيــاة النقــايب نفــاق و"كولكــة" وعنــدما ال
  يصل إىل فوق ينسى عماله.

قدميا كان العامل يكفيه وأسرته يوميا مـن ربـع لـرية إىل سـبع فرنكـات إذا كـان عـدد أفـراد أسـرته مخـس أو سـت 
  أفراد. ولكن اليوم ؟! 

ــذه املنا ســبة تقــاطيق ســالمة األغــواين، حيــث كــان يغــين يف فــرتة أواخــر الثالثينــات ومــن مجلــة مــا كــان وأذكــر 
  يغين:

  بال نسبك  " بال حسبك

  ما بتحكي"  غري اللريات

  وأيضا:

  ألخرب بيت العامل"  " يا ريتين نائب بعرف شو بعمل

  اصب العليا يف الدولة ؟!بدأ الزحف الفالحي على املدينة من زمن البعث وقد تسلم أهل القرى والريف املن

  أهم اجلرائد: 

  الشباب ويصدرها حزب الشعب

  الرأي العام ومتوهلا دولة أوروبية

  أهم اجملالت:

  الكواكب،كانت ذات طابع مصري مثل : املصّور، آخر ساعة

  أهم الكتب:
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ماليــة كانــت كتــب أدبيــة وروايــات بوليســية وكتــب علميــة وكتــب متنوعــة. طبعــا مل نكــن نطلــع علــى الكتــب الع
والنقابية لعدم توفرها من جهة باإلضافة إىل أن حالتنـا املاديـة كـان يرثـى هلـا حيـث كنـا نعمـل عمـال إضـافيا ومل يكـن 

ظهــرا،  2.5صــباحا وحــىت  6لــدينا وقــت فــراغ ملناقشــة وضــع النقابــة أو العمــال. فكــان دوامنــا الصــباحي مــن الســاعة 
  الدهان.مساء حيث كنت أعمل يف  9ظهرا حىت  3ومن الساعة 

  أهم احلرف:

  حدادة يدوية

  الدق على النحاس (يف سوق النحاسني)

 جنارة

 صناعة النسيج

 اخلط العريب

 التجارة (يف سوق العطارين) ويغلب عليها العطور والصابون واألقمشة 

  اخلراطة

  من النقابيني:

  خالد داده  –عبد الرمحن أبو شعر  –وديع فوال  –زكي نعيمة  –عمر حمروم 

 زهران (كان رئيس النقابة) عدنان 

 أبو علي اجلاطي (رجل أمي، خرج من النقابة بسبب قرار منع األميني من تسلم املناصب النقابية)  

 علي شاليش (رجل فهمان ومتعلم)

 بصيل الشبارق (رجل متعلم وفهمان ومن طرف العمال) 

وكــان ميلــك عــدة أنــوال مث  وهــو أساســه عامــل نســيج البعــث علــي تلجيــين (دخيــل علــى الســكة بواســطة حــزب
تسلم "رئيس نقابة"، مث رئيس احتاد، مث وزير، مث عضـو جملـس الشـعب. علـى فكـرة كـان ميلـك األنـوال بواسـطة أمـه، 

ا له باعتباره وحيدا هلا وكانت تعمل قابلة قانونية.  فهي اشرت
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 وضع النقابة:

شكيل احتاد هلم....ناس تطلـع ونـاس تنـزل أيام فرنسا: كان قانون العمل مل يصدر بعد، وكان هدف العمال ت
 من أجل إقرار تشكيل اإلحتاد.

أيـــام احلكـــم الـــوطين: أصـــبح للعمـــال أحتـــاد ونقابـــات، واعـــرتف اجلميـــع بالعمـــال. وكـــان يف كـــل مـــدة يناضـــلون 
  ويبدلون القوانني لصاحل العمال.

  أيام الوحدة: ذات النضال يف أيام احلكم الوطين

عمــال. واألحــزاب مجيعــا مســؤولة عــن فصــل الوحــدة وهــم مــن قــاموا بــذلك. فقــد قــام أيــام االنفصــال: ظلمــوا ال
الضباط السوريون حبركة احتجاج على الضباط املصـريني، فاسـتغل االقطـاعيون هـذه املناسـبة ودعمـوهم باملـال فقتلـوا 

ثنـاء التظـاهر.  الوحدة، وقد خـرج العمـال والطـالب متظـاهرين ضـد االنفصـال وقـد استشـهد عـدد مـن املـواطنني يف أ
ـــاء االســـتعمار الفرنســـي، وبعـــد عهـــد اجلـــالء واحلكـــم الـــوطين أصـــبح العمـــال  كـــان النضـــال الـــوطين هـــو األقـــوى أثن

  يناضلون اجتماعيا يف سبيل حتقيق أهدافهم.

 أهم األعمال النقابية:

  أيام 5أيام وعيد األضحى  4إجازات األعياد مجيعها. كان عيد الفطر 

سـاعات، وختفـيض  7باستثناء الدوام الصيفي، فكان لعمال السكك احلديديـة  ظلت ساعات العمل كما هي
  ساعة ونصف يف رمضان لكافة العمال.

  قانون العمل وبدء العمل به بعد أن كنا ناخذ حقنا إما باإلضراب أو بالعرف والرتاضي

  تشكيل النقابات:

  األحذية، النجارة، امليكانيك جاء بعد نقابة الغزل والنسيج ، نقابة الكهرباء، السكك احلديدية،

  وكانت النقابات تشكل على مستوى ورشات كبرية وصغرية 

  :األوالد

  :11ولد، تويف ستة يف سن الطفولة بقي  17أجنبت 

  بنات أغلبهن متزوجات و ثالثة تعملن مبهنة ممرضة، خياطة يف معمل، معلمة بالوكالة. 7
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سافر إىل السعودية وعمـل مخـس سـنوات حـىت اسـتطاع تـأمني  ذكور: األول سائق سيارة والسيارة ملكه ألنه 4
 بيت وسيارة يف حلب.

 الثاين عامل ميكانيكي يف اإلسكان العسكري

 الثالث ّجنار موظف باإلسكان

  الرابع طالب

  مجيعهم متزوجون: األخوة:

ا 3   إناث متزوجات وال يعملن وإحداهن استشهدت يف حرب لبنان حيث كانت تقطن هناك مع أسر

ذكور: األول ال يعمل عمال ثابتا، جتول ما بني لبنـان وأملانيـا والكويـت. الثـاين سـائق سـيارة والسـيارة ملكـه.  4
  الثالث موظف يف اخلطوط احلديدية السورية. الرابع موظف يف شركة التعمري السورية

..مل حيققــوا شــيئا : أنــا لســت راضــيا علــى األمــة العربيــة ووضــعها ألننــا ال نســمع ســوى الكــالم.آخــر كلمــة لــك
ألنه ال حياسـب املسـيء....من عهـد فرنسـا وحـىت اآلن. وحنـن العمـال نكـافح حـىت نعـيش وال أحـد يسـمع لنـا. فـال 

  نضال وال نقابة وال قانون عمل "مصوا دمنا".

 يف غري دولة يعرتفون حبق العامل (طبابة وتقاعد)، أما هنا فـال خدمـة وال راحـة للعامـل، وحنـن ال نقـدر العامـل
  وأذكر يوما كرموا أحد العمال املتفوقني بشعار حديدي فقال هلم: "وين بنصرف هذا؟"

  نريد أن نعيش وحان الوقت كي نعيش ؟!

  )304(إعداد الدارس مفلح شحادةدرعا  -فرنسية ابراهيم الجهماني حياة النقابي المثقف المتقن لل -4

ونشـأ يف وسـط عمـايل فالحـي  1916ظـة حـوران، سـنة ولد النقايب ابـراهيم اجلهمـاين يف مدينـة درعـا، مركـز حماف
هجــني، حيــث تعــرف علــى املعانــاة احلــاّدة الــيت كــان يعيشــها الفالحــون يف تلــك األيــام، مــن شــظف العــيش والفقــر 
واحلرمان، من خالل الظروف احلياتية القاسية اليت كان يعيشها هو وأسرته واليت كانـت تسـوقه باعتبـاره األخ األكـرب 

انــب والدتــه يف األراضــي الزراعيــة وخاصــة يف مواســم الزراعــة واحلصــاد. كمــا أنــه عــايش القهــر والعــذاب للعمــل إىل ج
الذي كان حييط بالطبقة العاملة واليت أخذت طريقها بالتكون يف تلك األيام، ناشـئة مـن أولئـك الفالحـني البواطيـل  

م، وال جيدون فرصة للعمل الشريف، إضافة إىل بعض  التجمعات املتكونـة مـن عمـال السـخرة يف كما كانوا يسمو
                                                                                                                                                                

سـليمة مفهومة.فلـه الشـكر ولـو بعـد أكثـر مـن ربـع قـرن. آمـال ان التقـي بـه  أنشأ هذه اللمحة التارخييـة الرائعـة عـن ابـراهيم اجلهمـاين بلغـة (304) 
  عندما تستقيم األمور، وبقينا على قيد احلياة
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ورشات العمل العمومي، الذي كانت حتدثـه سـلطات االنتـداب الفرنسـي يف الـبالد بصـورة عمـل إجبـاري أو بـأجور 
  زهيدة لتنفيذ أعمال الطرقات واجلسور وبعض اإلنشاءات خلدمة مصاحلها ولتنفيذ أغراضها االستعمارية يف الوطن.

نشأته وانتمائه احلقيقي إىل الطبقـة العاملـة، حيـث كـان عـامال يف قطـاع البنـاء والتشـييد لقد بادر النقايب حبكم 
بالتحديد، عامال ميارس صنعة التلييس والبالط والدهان. وحبكم وعيه ومؤهالته الشخصية والثقافية املتميـزة، حيـث 

نسـية قـراءة وكتابـة، حيـث سـاعده علـى شـهادة الدراسـة االبتدائيـة، وكـان متمكنـا مـن اللغـة الفر  1930حصل يف عام 
ذلك على زيادة ثقافتـه وإطالعـه علـى أحـدث التطـورات اجلاريـة يف صـفوف احلركـات العماليـة يف العـامل. وقـد متكـن 
من خالل تنقله بالعمل بني كل من سوريا وفلسطني واألردن واتصاله باحلركات العمالية هناك، واليت كانت شـديدة 

  اومة االستعمار الربيطاين يف كل من فلسطني واألردن واالستعمار الفرنسي يف سوريا. الصلة باحلركة الوطنية ملق

هذه العالقات واإلتصاالت مع احلركات العمالية والوطنيـة يف البلـدان العربيـة اجملـاورة لسـوريا والـيت كانـت تعـاين 
ا فيهــا العمــال الــزراعيني يف حمافظتــه أوال، ظروفــا مماثلــة، مّكنتــه ليلعــب دورا متميــزا يف قيــادة وتوجيــه احلركــة العماليــة مبــ

عامــا. عنــدما ســلم هــؤالء الــرواد  40وبالتعــاون واملشــاركة مــع رفاقــه الــذين شــاركوه درب النضــال فيمــا بعــد ألكثــر مــن 
االوائل راية النضال السليب ضد القهر واالسـتغالل واملتمثـل بالرجعيـة بأشـكاهلا وصـورها املتعـددة إىل األيـادي األميـة 

  .1963د قيام ثورة العمال والفالحني يف الثامن من آذار يف سوريا عام بع

ظــل النقــايب ابــراهيم اجلهمــاين يعمــل مــع رفاقــه يف الوســط العمــايل يف حمافظــة حــوران بصــورة نشــيطة وســرية يف 
ة احملليــة املرحلــة الســابقة لإلنتــداب الفرنســي، للــدفاع عــن حقــوق ومصــاحل العمــال بالتنســيق مــع قيــادة احلركــة الوطنيــ

واملركزيــة يف العاصــمة، إىل أن هيــأت املرحلــة الوطنيــة بعــد االســتقالل وقيــام حكــم دســتوري يف الــبالد، املنــاخ املالئــم 
لبــدايات حقيقيــة يف تشــكيل مجعيــات منظمــة للعمــال وأربــاب العمــل. وتشــكلت أول مجعيــة لعمــال مصــاحل الدولــة 

و ابــراهيم اجلهمــاين. وقــد شــارك جمموعــة مــن زمالئــه الــذين قــادوا تقريبــا، وكــان أول رئــيس هلــذه اجلمعيــة هــ 1948عــام 
جـابر دلـوع  –أمحـد املرشـد احملاميـد  –النضال النقـايب يف مرحلـة مـا قبـل االسـتقالل ومـنهم (حممـد قاسـم الصياصـنة 

كبـرية شحادة األكراد) وجل هـؤالء كـانوا مـن مدينـة درعـا وقـد رفـدهم جمموعـة   –باير القطيفان  –تركي األبازيد  –
غباغـب. وكـان تشـكيل هـذه  –الصـنمني  –نـوى  – إزرع –من النقـابيني يف ريـف احملافظـة وخاصـة مـن منـاطق بصـرى

اجلمعيـــة يف البدايـــة قـــد واجـــه مقاومـــة شرســـة مـــن املتعهـــدين الكبـــار ومـــن بعـــض األجهـــزة املســـيطرة علـــى األعمـــال 
ا تعرف هذه التشكيلة من املناضلني يف  مواقفها اليت ال تقبل املسـاومة علـى مصـاحل الطبقـة واألشغال احلكومية، أل

العاملــة، وقــد حاولــت بعـــض األجهــزة التــدخل والضـــغط علــى الســلطات احملليــة لتزويـــر االنتخابــات وإفشــال إجنـــاح 
القائمة التقدمية للطبقة العاملة ولكنها فشلت فشال ذريعـا، وأعلـن الشـرفاء مـن العـاملني يف مديريـة العمـل والشـؤون 

 عية املشرفون على االنتخابات جناح قائمة اجلهماين ورفاقه العمال باألغلبية املطلقة.االجتما

وقد كان يف طليعة األهداف احمللية هلـذه اجلمعيـة كسـب السـلطات القضـائية إىل جانبهـا يف املعركـة الـيت شـنتها 
قــوق العمــال والعمــل. وكانــت علــى املتعهــدين  الكبــار وأربــاب العمــل وعلــى األنظمــة احلكوميــة الســائدة اجلــائرة حب
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املواجهة اآلوىل ناجحة، فكان القضاء إىل جانب الدعاوي العمالية احملقة، حيث جنحت عشرات الـدعاوي بتثبيـت 
العمــال وإعطــائهم بعــض حقــوقهم يف العطلــة األســبوعية املــأجورة وإعطــائهم إجــازات األعيــاد الرمسيــة باإلضــافة إىل 

ايــة ا خلدمــة. ومل يكــن النجــاح ليتحقــق يف هــذا االجتــاه بــني ســاعة وضــحاها، بــل كــان التعــويض العــائلي ومكافــأة 
النضال مستمرا واملالحقة مستمرة، فتعرض املناضلون من العمال إىل التهديد والوعيد واملالحقـة والتسـريح والسـجن 

 أحيانا.

ـــا كانـــت معاديـــة للحركـــة العماليـــة وملطاليبهـــا،  ولكـــن للحقيقـــة فـــإن صـــحيح أن الســـلطة الفوقيـــة وبعـــض أجهز
النقابيني يف حمافظة درعا وبقيادة رئيسهم اجلهماين متكنـوا مـن خـالل مبـادئهم الصـادقة أن يكسـبوا عطـف كثـري مـن 

  العاملني يف أجهزة الدولة يف أماكن متعددة، مما ساعد حركتهم على النشاط والتوسع واالزدهار.

ضــــمون تقــــدمي وقفــــت بصــــالبة ضــــد كــــل أشــــكال أمــــا علــــى الصــــعيد الشــــعيب، وألن احلركــــة العماليــــة ذات م
االســتغالل والقهــر، فقــد وجــدت بوابــة مفتوحــة بينهــا و بــني احلركــات الثوريــة التقدميــة الناشــئة يف احملافظــة، ووجــدت 
عونا وجتاوبا كبـريا، فكانـت الوجـه العمـايل هلـذه احلركـات الثوريـة باعتبارهـا كانـت مـا تـزال تنشـط يف أوسـاط املثقفـني 

 والطلبـــة. لقـــد كانـــت نقابـــة عمـــال مســـتخدمي مصـــاحل الدولـــة وإنتمـــاء عمـــال احملافظـــة برئاســـة النقـــايب مـــن املعلمـــني
حيــث كــان حــائزا علــى ثقــة الطبقــة العاملــة يف  1963ابــراهيم اجلهمــاين ولفــرتات مســتمرة وحــىت الثــامن مــن آذار عــام 

صــلة حيــة حبــزب البعــث العــريب االشــرتاكي القطــاع العــام واخلــاص. نقــول أن هــذه النقابــات واالحتــاد العــام كانــا علــى 
وكــان ينســق معــه يف كافــة امليــادين ويشــارك يف النــدوات والــرأي. وكــان يقــف إىل جانبــه يف املظــاهرات ضــد الســلطة 
الرجعية واملنظومة العسـكرية الـيت تعاقبـت علـى الـبالد. وحبكـم هيكليـة احلركـة العماليـة يف احملافظـة وتـوزع بـني عشـائر 

ا الطليعيــني كــان هــذا الواقــع ســياجا ســاهم يف دعــم ومحايــة نضــال البعيثيــني وقبائــل احملاف ظــة  واختيــار أفضــل شــبا
عنــدما كــانوا يواجهــون تعنــت وصــلف الرجعيــة والعشــائرية يف املدينــة، باعتبــار أن الشــرحية املثقفــة مــن البعثيــني والــيت  

ــا مواقــع محايــة يف املدينــة، إال مــن كانــت تســاهم يف النضــال الســليب، ترتكــز يف معظمهــا يف ريــف احملافظــة  ولــيس 
  بعض التقدميني ومن احلركة العمالية.

ــا علــى مصــراعيها الســتقبال  وحبكــم عالقــة احلركــة العماليــة الوطيــدة مــع األحــزاب التقدميــة، فقــد فتحــت أبوا
ملثــال: علــي مناضــلني مــن هــذه األحــزاب. وقــد انتســب إىل هــذه احلركــة عمــال بعثيــون وشــيوعيون مــنهم علــى ســبيل ا

  األسود وشحادة ملية وأمحد حريري ومصطفى احلاج علي ومن الشيوعيني أمحد امليمة احملاميد. 

وأصــبحت احلركــة العماليــة يف حمافظــة حــوران يف طليعــة احلركــة العماليــة بــالقطر بفضــل جتربتهــا الرائــدة وتنظيمهــا 
ا الغيورة على م صاحلها واملتفانية يف خدمتها، حيـث أصـبحت قيـادة الواعي والدقيق وانتشارها الواسع وبفضل قياد

هــذه احلركــة ذات موقــع قــوي حيســب هلــا ألــف حســاب وخيشــى مــن مواجهتهــا، حيــث أصــبحت متلــك بعــدا خــارج 
ــــا علــــى القــــوى السياســــية الوطنيــــة والتقدميــــة ومــــع كافــــة الفئــــات واألحــــزاب  إطــــار احملافظــــة حيــــث توضــــعت عالقا

  السياسية.
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 يكتـــب بامســـه وباســـم حركتـــه العماليـــة يف معظـــم الصـــحف الســـورية، موضـــحا األدوار وأصـــبح ممثلهـــا اجلهمـــاين
املخزيــة لــبعض خصــوم احلركــة العماليــة مــن القــوى الرجعيــة بشــكل جــريء، ولكــم تعــرض إىل غطرســتهم ومالحقــتهم 

  نتيجة هذه املواقف.

لتقـدميني والـوطنيني يف اجمللـس وكانت احلركـة العماليـة يف حمافظـة درعـا علـى صـلة وطيـدة مـع النـواب البعثيـني وا
النيايب. وكانوا يسامهون مسـامهة جديـة يف تسـليط األضـواء علـى املتاعـب يف القـوانني النافـذة والـيت حتـول دون حتقيـق 
حيــاة أفضــل للطبقــة العاملــة حيــث أن مــن خــالل هــذا الفهــم متــت املســامهة يف وضــع اللمســات علــى إصــدار قــانون 

عية وقانون تنظيم مهن نقابات العمال. وقد متيزت هذه القوانني املعدلة باحتوائها على العمل وقانون العالقات الزرا
  جمموعة من املكاسب لصاحل العمال وصغار احلرفيني والعمال الزراعيني.

ـــة يف حمافظـــة حـــوران، فقـــد اختـــري اجلهمـــاين بصـــورة مســـتمرة ويف كـــل دورة  نظـــرا للـــوزن املتزايـــد للحركـــة العمالي
ز رئيسي يف االحتاد العـام لنقابـات عمـال ومسـتخدمي مصـاحل الدولـة يف سـوريا وملنصـب رئـيس أو أمـني انتخابية ملرك

سر االحتاد العام لنقابـات العمـال يف سـوريا حيـث انتقلـت احلركـة العماليـة يف احملافظـة لتأخـذ دورا أساسـيا متميـزا يف 
  قلب احلركة العمالية يف القطر.

العماليــة يف حمافظــة حــوران رفاقــه مــن القــادة النقــابيني القــدامى يف إطــار جملــس والتقــى اجلهمــاين، ممثــل احلركــة 
االحتــاد العــام لنقابــات العمــال يف ســوريا، وليكــون مــع الــوطنيني والتقــدميني تيــارا قويــا يــدعم موقــف القــوى الوطنيــة 

ة العاملـة، ونتيجـة هـذا املوقـع يف والتقدمية يف اجمللس النيايب ويف السلطة التنفيذية والقضايا ملزيد من املكاسب للطبق
االحتاد العام لنقابات العمـال سـاهم السـيد اجلهمـاين  يف املـؤمترات والنـدوات الـيت كانـت تعقـد علـى مسـتوى الـوطن 
العـــريب، وخاصـــة احتـــاد نقابـــات العمـــال العـــرب يف القـــاهرة وكانـــت لـــه مواقـــف مشـــهودة جلرأتـــه املتناهيـــة يف تســـليط 

الحنرافات القاتلة اليت كانت ترتكبها بعض األجهزة يف عملية اإلساءة على وحدة القطـرين األضواء على األخطاء وا
الشــقيقني مصــر وســوريا وإن كانــت أقوالــه تســمع، لكــن االمتعــاض كــان يظهــر الحقــا عنــدما يعــود للقطــر ملمارســة 

 عمله النقايب. 

ة يف البلــدان االشــرتاكية وبصــورة خاصــة لقــد ســاهم الســيد اجلهمــاين أكثــر مــن مــرة يف املــؤمترات العماليــة الدوليــ
االحتاد السوفيييت الصديق وبلغاريا وأملانيا الدميقراطية وتشيكوسلوفاكيا، وكانت مسامهته فعالة ومتميـزة وقـد سـجلت 
ارتياحــا لــدى قيــادات احلركــات العماليــة يف هــذه الــدول، ومــا زالــت النشــرات واجملــالت والصــحف تصــله مــن تلــك 

ا حىت بعد وفاته. وقد ساهم من خالل الوفد العمايل املتشكل من االحتاد العـام لنقابـات العمـال النقابات إىل سوري
قبــل الوحــدة بزيــارة بريطانيــا بنــاء علــى دعــوة مــن حــزب العمــال الربيطــاين الــذي كــان حيكــم بريطانيــا يف تلــك األيــام. 

 جملــس العمــوم الربيطــاين أن قضــية ومســع العمــال يف كــل مكــان ومــن إذاعــة لنــدن صــوت النقــايب اجلهمــاين يقــول يف
فلســطني ومســؤولية طــرد الشــعب العــريب الفلســطيين مــن أرضــه يقــع علــى عــاتق احلكومــة الربيطانيــة وإحــالل شــذاذ 
آلفــاق مـــن دعـــاة العرقيـــة والصـــهيونية بـــديال عـــنهم، ومسعـــوه يقــول لـــيس هنـــاك مـــن جـــل تفعلـــوه أنـــتم إال أن تســـامهوا 
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ب عــن املئذنـة الـيت رفعتمــوه إليهـا، واملسـؤولية األوىل واألهــم تبقـى مسـؤوليتنا حنــن بـالتكفري عـن أخطــائكم بـإنزال الـد
  الشعب العريب يف حترير األرض والعودة.

لقد كان رفاق اجلهماين خملصني وطيبني وصادقني وظلوا أوفيـاء لبعضـهم الـبعض وأكثـرهم فـارق احليـاة قبلـه أو 
ديــب ابــو خضــور  -حممــود احلامــد -علــي احملاميــد -الــدراجي بعــده، وبعضــهم مــا زال حيــا، ويــذكر مــنهم عبــد اهللا

وكثريون غريهم، زمن رفاقه النقابيني القدامى صبحي اخلطيـب وسـعيد السـواس وعلـي تلجيـين وخالـد احلكـم وحسـن 
  صاصيلة وغريهم. 

شـّيعه رفاقـه يف مدينة درعـا وعـاش فقـريا ومـات فقـريا،  1973نيسان  17تويف النقايب املرحوم ابراهيم اجلهماين يف 
  بعد أن قضى يف خدمة احلركة العمالية ما ينيف عن األربعني عاما.

  حول لقائه مع ثالثة نقابيين من إدلب )305(مقدمة الدارس عماد الدين نعمة -5

عنـــد تكليفـــي مبهمـــة البحـــث عـــن بـــدايات التنظـــيم النقـــايب يف إدلـــب مـــن قبـــل الـــدكتور الباحـــث عبـــداهللا حنـــا، 
رأيت أن أبدأ مع العمال النقابيني الـذين مل يثـروا س عشر من تشرين الثاين للثقافة العمالية، احملاضر يف معهد الساد

والعمال والنقـابيني الـذين صـنعوا تـاريخ نضـال الطبقـة العاملـة (أو كـانوا عـامال مهمـا يف  على حساب الطبقة العاملة
عملـون بيـدهم وعـرق جبيـنهم دون كلـل أو تاريخ نضاهلا)، دون أي رجاء يف كسب مـادي، العمـال الـذين مـا زالـوا ي

  ملل، فمنهم من عجز صحيا ومنهم من ما زال يعيش حىت اآلن على جهده اليدوي.

لقـــد بـــدأت الدراســـة مـــع بـــدايات صـــناعة حلـــج القطـــن، فمـــن الصـــانع علـــى دوالب احللـــج اليـــدوي إىل صـــانع 
، إىل عامل نقايب عتـال يف احملـاجل اخلاصـة الدوالب نفسه (وهي واردة كصناعة دون وجود آثار تذكر للعمل النقايب)

وغريهــا، مستعرضــا يف نفــس الوقــت ملهنــة ظهــرت وانــدثرت قبــل أن حيــدث هلــا نقابــة وهــي صــناعة املراكيــب احلمــر. 
   وكانت الدراسة على شكل دراسة من خالل مقابلة بيين وبني املذكورين.

  زل وما زال يعمل عتاالنقايب وعامل يف العتالة يف حملج الغ -النقايب حممود طباع 

صـانع املراكيـب احلمـر باإلضـافة إىل أعمـال أخـرى. وحـني تلمسـت أن عمـل اجلـد كـان  –العامل حيـي دردورة 
على احلالجات اليدوية ومل تكن لديه معلومات، جلست إىل عمـه أمحـد وأخـذت منـه بعـض املعلومـات رغـم حالتـه 

 الصحية السيئة (االثنان عاجزان) 

  جنار عريب يعمل بيده حىت اآلن. -وع العامل حممد نعن

                                                                                                                                                                

  احتاد عمال حمافظة إدلب -الدارس عماد الدين نعمة : عامل يف شركة إدلب للغزل التابعة لنقابة عمال الغزل والنسيج بإدلب (305) 
 



 

 

286 
 

وقــد حّولــت هــذه املقابلــة إىل موضــوع متكامــل قــدر اإلمكــان. وســأحاول متابعــة الدراســة عــن بــدايات العمــل 
 النقايب بإدلب قدر اإلمكان.

  8/2/1988 – 6إدلب  

  عّتال من إدلب  وعضو حزب البعث -6

  عماد الدين نعمة ُمجري اللقاء الدارس:

عضــو  –.. نقابــة الصــناعات الغذائيــة حاليــا  1931مكــان وتــاريخ الــوالدة إدلــب عــام  –د طبــاع حممــو  المتحــدث:
 عضو مؤمتر احتاد عمال حمافظة إدلب حاليا. –عضو جلنة نقابية  –مكتب نقابة 

  كتب الدارس:

مــن واليــة حلــب إىل ســنجق  –يتــاجر مــع تركيــة  –عملــه (مكــاري)  –إدلــب  –: حممــد طبــاع جــد املتحــدث
ينقـل جتـارة مـن إدلـب إىل لـواء اسـكندرون زيـت وصـابون  )306( ولـد (مكاريـة) 12كان له   –ثقافته أمي  –ون  اسكندر 

 .1910تويف عام  –العملة السائدة جميديات فضة ولريات الذهب العثمانية  –

مشـبك)  –حـالوة  –دبـس  –مهنتـه مبيـع حلويـات (نـاطف  – 1890مواليـد  –: حممد ديـب طبـاع والد املتحدث
سنوات، وبعد رجوعه  4-3احلرب العاملية األوىل، مث ذهب إىل سفر برلك مع الدولة العثمانية  وبقي يف السفر  حىت

عاد إىل نفس املهنة (حلوجني مشبك وحالوة وغريها). كان يعيش على دخله اليومي مع أسرة والده يف منزل واحد 
معنـا غـري عسـري، وهـو أمـي وأخوتـه كـذلك. عمـل أوالده (املنزل صغري وفيه دواب). كانـت تربيتـه لنـا يسـرية وتعاملـه 

وأحدهم درس حىت الصف الرابع وعمل بعد أن تعلـم اخلياطـة  -املتحدث الذي سنأيت على ذكره -سائق -(حذاء
  الرجالية).

قـرش فضـة عـن مخـس لـريات ذهـب يف ذلـك الوقـت. جهـاز الوالـدة كـان صــندوق  500عنـدما تـزوج كـان النقـد 
وطبــاق قــش (ومل  -بــابور كــاز -طنجــرة حنــاس وصــحون ومعــالق حنــاس -رواب -ملحفــة -مناشــف -خشــيب عــادي

  .1956يكن عندها أواين بلور). عاش الوالد يف إدلب قرب جامع األقرعي وتويف عام 

  املتحدث: حممود طباع:

يـــق كنـــت عضـــو يف الفريـــق الرياضـــي ألعـــب مصـــارعة، واملســـؤول عنـــا الرف  1949يف البدايـــة كنـــت أميـــاً، ويف عـــام 
وأعطونـــا هوياتنـــا  1949وحيـــد قبـــاين (صـــاحب مكتبـــة حاليـــا). انتســـبت إىل حـــزب البعـــث العـــريب قبـــل الـــدمج عـــام 

                                                                                                                                                                
   . أن بعض اوالد اجلد مل يعملوا مكارية يف النقل على اجلمال، ومنهم والد املتحدثمن خالل كالم املتحدث يتبني(306)
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وأقســمونا اليمــني. يف نفــس العــام نّســبين للحــزب الرفيــق وحيــد قبــاين ومســجل اهلويــة الرفيــق عــارف دريــدري وحلفــين 
يف بداية انتسابنا سألوا عن األميني يف احلـزب اليمني الرفيق عدنان شكري دريدري بوجود الدكتور أديب أصفري. و 

م بأين أمي. فنظمـوا لنـا دورات للتعلـيم، حيـث قـام بتعليمنـا يف نفـس شـعبة احلـزب الرفيـق عـارف دريـدري وعـوين  وأخرب
تابـة. مت القـراءة والكرنة ورضا مارتيين. وعندما كثر عددنا أخذوا لنا غرفة يف مدرسة اخلنساء، وأعطونا كتبا ودفاتر وتعل

   هذه املعلومات إلظهار كيفية تعليمه ومستوى ثقافته وارتباط عمله احلزيب بالعمل النقايب).)  307(( أوردتُ 

املطالعة: قراءة املنشورات واملناشري اليت يصدرها احلزب، حيث كنا نوزعها بالشارع سراً، ونطالع كتـب املدرسـة 
علــى قــدر متكننــا مــن القــراءة ومطالعــة مطبوعــات حزبيــة  ونطــالع كتــب توجيهيــة عــن حماربــة اإلقطــاع، وكتــب وطنيــة

  خمتلفة. 

احلـزب  –األحزاب املوجودة: يف اخلمسينات وبداية الستينات: حزب الشعب (علين) بزعامة رشدي الكيخيـا 
احلـزب القـومي  -حـزب اإلخـوان (علـين) بزعامـة الشـيخ مصـطفى سـباعي -الوطين (علين) بزعامة عبد الرمحن كيـايل

حـزب البعـث (وأنـا فيـه)  -احلـزب الشـيوعي (علـين) بزعامـة خالـد بكـداش –علين) بزعامـة أنطـون سـعادة السوري (
احلـــزب العـــريب االشـــرتاكي (علـــين)  -بزعامـــة ميشـــيل عفلـــق وصـــالح البيطـــار وجـــالل الســـيد وشـــاكر الفحـــام (علـــين)

  بزعامة أكرم احلوراين ومصطفى محدون وخليل كالس.

ــــا أحــــز  اب برجوازيــــة وكانــــت ضــــدنا (اي ضــــد حــــزب البعــــث). أمــــا رأي النــــاس يف رأيــــي يف األحــــزاب هــــو أ
األحـــزاب، كـــان العمـــال والفالحـــون واحلرفيـــون متفـــاعلني مـــع حـــزب البعـــث ومتعـــاطفني معـــه وكلمـــا طلـــب احلـــزب 
إضــراب، يقــوم اجلميــع مــع احلــزب وينفــذون اإلضــراب تعاطفــا معــه. أمــا الربجوازيــون، أصــحاب الشــركات واملعامــل 

عاطفون مع حزب الشعب واحلزب الوطين، أما الشيوعيون فكانوا أقلية وحزبا ضـعيفا (كـانوا خيـافون املشـي فكانوا يت
  يف املظاهرة ضد حلف بغداد مثال).

بــدأت عملــي قّصــابا عنــد أخــوايل، يعطــوين يف النهــار ربــع لــرية وأرعــى هلــم الغــنم واملــاعز، وكنــت أعمــل عشــرين 
، حيث بدأت ممارسة مهنة العتالة: 1948سنوات واستمريت حىت عام  9ي ساعة وأرتاح أربع ساعات بدءا من عمر 

أمحل شلول القطن باحمللج أيام املوسم ويف الصيف والربيع أعمل عتـال يف حلـب يف عتالـة احلنطـة والشـعري. األجـور  
خـد كـل قروش كمجموعة مؤلفة من مخس عتالني. كنا حنمل مائة طن بـاليوم ونا 8كانت على طن احلنطة والشعري 

وكل يوم عمل نتقاضـى عشـر لـريات. إال أنـه كـان ميـر علينـا عـدة ايـام  1.25واحد لريتني. يف احمللج على الطن ناخد 
 1965بــدون عمــل، فأصــرف كــل مــا لــدي وأبقــى بــدون طعــام. وبقيــت أعمــل يف العتالــة حــىت قــرار التــأميم عــام 

حيث أن املدراء أصبحوا بعثيني وأصبحوا يشـعرون حيث حتسنت أجورنا وأصبحنا نطالع باليوم عشرين لرية سورية، 
بتعبنــا وآالمنــا. كنــا نعمــل مــن الســاعة السادســة صــباحاً حــىت السادســة مســاًء عنــد املتعهــدين حبلــب بنقــل احلبــوب 
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كـان صـاحبه عبـدالرمحن   1965 –1948وتفريغ سيارات وحتميلها عند أرباب العمل. عملـي بالنسـبة للمحلـج مـن عـام 
ج تابع للشركة اخلماسـية بدمشـق حيـث كـانوا يشـحنون القطـن، بعضـه إىل الشـركة اخلماسـية والبـاقي غزال. كان احملل

بقيت يف نفس احمللج حيث انتقلت من احمللج ملكتـب احلبـوب. اسـتمريت مـن عـام  1968 –1965للتصدير. من عام 
  عتال طحني للمخابز. 1988 –1984باحلبوب ومن عام  1984حىت عام  1968

قطــن كــان رب العمــل يتفــق مــع القباجنيــة ليســرقوا بالقبــان مــن املــزارع، حيــث أن املــزارع يبيــع ويســلم بالنســبة لل
كــغ. فالسماســرة كانــت تشــرتي مــن املــزارع وصــاحب   165كــغ يقّبنــوه   180القطــن مــن أرضــه مــثال الشــل الــذي وزنــه 

تفــــاق ســــرا بــــني السماســــرة القطـــن وتبيعــــه للمحلــــج ويأخــــذون مسســـرة مــــن البــــائع واملشــــرتي. والسمســــرة كانـــت باال
ل.س النــوع اجليــد مــع التســليم  100وأصــحاب احملــاجل وبالنســبة للحبــوب نفــس األســلوب. وكــان يُبــاع طــن الشــعري بـــ 

ل.س مــع التســليم  160 – 150(يقــبض املــزارع قيمــة حمصــوله قبــل املوســم ويســلم عنــد احلصــاد) وكــان طــن احلنطــة بـــ 
  ارة كانت جمهولة.باخلمسينات وأول الستينات، وأرباح التج

اخلالفــات كانــت دائمــة بــني رب العمــل والعمــال حيــث كــان يشــّغلهم ســت ســاعات بالليــل وســت ســاعات 
ل.س. كان رب العمل عنـد  2.5بالنهار من الساعة الثانية عشر ليال حىت الثانية عشر ظهرا ويعطي العامل باليوم 

ين حولــه، حيــث كــان لديــه مــن أربــع إىل مخــس وجــود خــالف مــع العامــل يطــرده مــن املعمــل بواســطة احلواشــي الــذ
مرتزقة يأخذون رواتـب ويعملـون زمل لصـاحب املعمـل. أمـا بالنسـبة لعالقـة املنتجـني فيمـا بيـنهم كـانوا متفقـني، فحـني 
ــا كــل رتبــة مــن رتــب  أوان حصــاد القطــن كــانوا يتفقــون مــع بعضــم علــى األســعار مســبقا، األســعار الــيت سيشــرتون 

ـــة صــاحب العمــل خوفــا مـــن القطــن مــن املــزارع و  بالنســـبة للعمــال كــانوا يقبلــون بـــاألجر علــى مضــض وخيــافون جما
  طردهم وحرصا على لقمة العيش.

بالنسبة للوضع باحلي: العالقات بني الناس كانت جيدة والناس كانوا بسطاء، يسـهرون عنـد بعضـهم الـبعض، 
حيث يتسلوا مـع بعضـهم أيضـا. ويف الشـتاء يتسـامرون ويف الصيف يضمنوا الكروم فيرتكوا املنزل ويعيشوا يف الكروم 

  مع بعضهم، الفقري يعيش لوحده والغين يعيش لوحده.

مشــاكل الريــف: كــان الريـــف يقســم إىل حلفــني مـــن أجــل املخــرتة (منصــب املختـــار)، وأغلــب مشــاكلهم مـــن 
  رعت يف أرض اآلخر). سيكون املختار. وهنالك مشاكل متعلقة بالعرض. ومشاكل متعلقة بالزراعة ( دابة فالن

ا كانــت عــام  حيــث مل يكــن هنــاك مراســيم أو قــوانني تنظــيم  1925مــا مسعتــه عــن التنظيمــات النقابيــة: فبــدايا
رفعــت مــذكرات للمجلــس النيــايب إلصــدار مرســوم تشــريعي  1935نقــايب. كــان هنــاك شــيخ كــار بالنســبة للمهــن عــام،

كـــان التنظـــيم خمـــتلط   1935عـــام  125ر أول مرســـوم رقـــم يســـمح بتشـــكيل نقابـــات وتأسيســـها للطبقـــة العاملـــة، وصـــد
تأسس االحتاد  1938(عمال وأرباب العمل). كانت الرؤساء واألعضاء من أرباب العمل وقليل من العمال. يف عام 

ارتفعـت مـذكرات مـن العمـال إىل اجمللـس  1948العام لنقابات العمال يف سورية، كان املستلمون أرباب العمـل. عـام 
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لفصل العمال عن أرباب العمل، بأن يصبح العمال تنظيما مستقال عن أرباب العمل. وفعال أصـدر املرسـوم  النيايب
حيث متت الوحدة بني  1959 – 1948حيث تشكلت االحتادات املهنية. هذا املرسوم استمر من  1948عام  279رقم 

صيات لتحسني معيشـة العمـال وتقلـيص وتشكل اجمللس النيايب أيضا من العمال ورفعت تو  1959مصر وسورية عام 
الـذي مسـح مبوجبـه تشـكيل جلـان نقابيـة واسـتمر  1959لعـام  91باملرسـوم  279عدد سـاعات العمـل. مث ألغـي املرسـوم 

املرســوم مــن عهــد الوحــدة إىل عهــد االنفصــال حيــث طالبــت النقابــات بإصــدار تشــريع لصــاحل الطبقــة العاملــة بعهــد 
، وخــالل املناقشــات يف اجمللــس النيــايب اســتبدل 1961عــام  135وأصــدر املرســوم رقــم  91االنفصــال وألغــي مرســوم رقــم 

الذي حـددت فيـه املهـن واسـتمر حـىت الشـهر الرابـع عـام  50صدر املرسوم رقم  1962. يف عام 1961لعام  8باملرسوم 
، حيث أعطى احلق ، وهو مرسوم جيد إال أنه يوجد فيه بعض الثغرات31، حيث صدر املرسوم التشريعي رقم 1964

، وهــو مرســوم 84، حيــث صــدر املرســوم  رقــم 1968للقيــادات العليــا بتشــكيل القيــادات الســفلى واســتمر حــىت عــام 
  جيد حبق الطبقة العاملة يف القطر.

حيــث قمــت باملشــاركة باهليئــة العامــة لتشــكيل نقابــة عمــال احلمــالني والعتــالني  1956بــدأت عملــي النقــايب عــام 
كنــت أعمــل ثالثــة أشــهر يف الربيــع و ثالثــة أشــهر يف الصــيف حبلــب.   1956 شــهر حزيــران عــام حبلــب بالصــيف، ويف

يت عالقيت حبلب بعد أن شكلنا نقابة احلمالني والعتالني حبلب (أذكـر يف ذلـك الوقـت  ويف أيلول فتحت احملاجل فأ
ضـاء أيضـا واحـد مـن بيـت أع 7من املؤسسني معي حممد ديب فتان استلم رئـيس والرفيـق بكـري عنجـريين عضـو و 

اجلزمــايت وواحــد مــن بيــت كعكــة) ومجيعنــا عتــالني نعمــل بالكراجــات واحملــاجل. ويف ايلــول عنــدما أنتهــى املوســم حبلــب 
دعوين ملكتب النقابة وطلبوا مين أن أنشط بإدلب وأسعى لتشـكيل جلنـة نقابيـة يف كـل مـن حملجـي عبـدالرمحن غـزال 

غزال التابع لرودلف سعادة من الالذقية. وفعال عندما فُتحت املعامل يف أيلول  التابع للشركة اخلماسية وحملج سعيد
بـــدأت أنشـــط يف صـــفوف العمـــال وانتهـــزت فرصـــة مناســبة حيـــث أن العمـــال كـــانوا جمتمعـــني فيمـــا بيـــنهم  1956عــام 

محولـة  (اجتماع عادي) وكنـا نسـتعرض األجـور الـيت كنـا نتقاضـاها مـن أربـاب العمـل حيـث أن األجـرة كانـت حبلـب
ل.س، وصــرت أســتثري ســخطهم مث عرضــت علــيهم حماســن التنظــيم النقــايب  1.05ل.س بينمــا يف إدلــب  1.25الطــن 

ودفاعــه عــن حقــوق العمــال. وأقنعــتهم بــأن خالصــنا الوحيــد مــن اســتبداد رب العمــل هــو تشــكيل جلنــة نقابيــة لكــل 
هم وتتفــــاوض مــــع أربــــاب العمــــل معمــــل وشــــرحت هلــــم بــــأن النقابــــة ســــرتعى حقــــوقهم وتــــدافع عــــنهم وتــــتكلم بــــامس

وتواجههم حىت يتم الوصـول إىل األجـر العـادل. وفعـال اقتنـع معـي العمـال بضـرورة تشـكيل جلنـة نقابيـة وفـورا طلبـت 
مــنهم صــورتني وهويــة شخصــية ولريتــني رســم انتســاب واشــرتاك. وبعــد اســتالم الثبوتيــات املــذكورة مــن العمــال ذهبــت 

بة فأخذوها مين وقالوا يل ارجع يعد يومني لتأخذ اهلويات للعمال، ولكي حندد إىل حلب وسلمتها إىل مكتب النقا
اجتماعا للعمال يف إدلب ليتم إرسال جلنة من حلب إلدلب حلضور االنتخابـات. وعنـدما رجعـت إلدلـب أعلمـت 

رفيــق العمــال حيــث اتفقنــا مــع بعضــنا وحــددنا يــوم ومكــان االجتمــاع حيــث حــددنا الســاعة السادســة مســاء بــدار ال
حممــد أمــني هــالل حمــرك. وفعــال اجتمعنــا وقبــل حضــور اللجنــة مــن حلــب اجتمــع معنــا الرفيــق عبــد الكــرمي خربطلــي 
وشــرح عــن أهــداف احلــزب ودور العمــل النقــايب يف اجملتمــع ضــد الربجوازيــة، وكــان شــرحا مطــوال، وحــني انتهائــه مــن 
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وجودين، وبالرتاضي فيما بيننا حنن العمـال احلديث طلب من العمال أن يرشحوا أنفسهم ورشح مخس عمال من امل
مت انتخــاب اللجنــة برئاســـة حممــود طبــاع رئيســـا، وعضــوية كــل مـــن األخــوة عبــدالرزاق عزالـــدين (رئــيس احتــاد عمـــال 
حمافظة إدلب حاليا) وأمني هالل حمرك وحممد قداح وواحـد نسـيته، وهـذا كـان انتخـاب أويل حيـث عنـدما حضـرت 

اعــا آخــر يف منــزيل مقابــل شــعبة حــزب البعــث االشــرتاكي آنــذاك، وجــاء مــع اللجنــة اللجنــة مــن حلــب عملنــا اجتم
أديـب النحـوي) وقـد هنؤونـا بفوزنـا ووزعـوا الوظـائف فيمـا بيننـا  –رفاقنا البعثيون فرع حلـب (الرفـاق عبـدالفتاح زلـط 

اكات إىل حلـــب بالرتاضـــي فصـــرت أنـــا رئـــيس وعبـــدالرزاق عزالـــدين أمـــني ســـر والبـــاقي أعضـــاء. صـــرنا ناخـــد االشـــرت 
ملكتب النقابة الذي يقوم بدوره بالتفاوض مع أرباب العمل يف إدلب وهكذا أصبحت جلنتنـا نـواة العمـل النقـايب يف 

مسيــت نقابتنــا "نقابــة عمــال املنشــآت التجاريــة والصــناعية" يف إدلــب، حيــث صــارت  20/5/1964احملافظــة. وبتــاريخ 
بة، وانفصلت عن حلب، حيث جلبنـا مـن حلـب املطبوعـات الـيت عندنا االنتخابات، وجنحت أنا رئيس مكتب نقا

ــذا االســم مث  1968حيتاجهـا مكتــب النقابـة كإيصــاالت االشــرتاكات ودفـاتر حماضــر اجللسـات واســتمرت حــىت عـام 
أصــــبح امسهــــا "نقابــــة عمــــال املصــــارف والتجــــارة والتــــأمني" حيــــث صــــرت عضــــو يف املكتــــب، حيــــث تفــــرغ الرفيــــق 

س للمكتــب حبلــب باعتبــاره موظــف يتقاضــى راتبــا مــن دائرتــه، أمــا أنــا فتــابع للقطــاع اخلــاص، ومل عبــدالقادر رنــة كــرئي
انتقلــت إىل نقابــة عمــال الصــناعات الغذائيــة لكــوين عامــل  1978تكــن للنقابــة امكانيــات لــدفع راتــب التفريــغ. عــام 

ضـو مكتـب وعضـو جلنـة مـن عّتال يف مكتب احلبوب حسب قرار االحتـاد العـام وجـدول حتديـد املهـن، واسـتلمت ع
  حىت تارخيه. 1978عام 

كانـــت االجتماعـــات ســـرية حيـــث كـــان ال يســـمح بـــإجراء االجتمـــاع إال بوجـــود   1956يف فـــرتة التأســـيس عـــام 
مندوب من األمن حيث نتهرب من االجتماع بالنقابة ونذهب إىل االجتماع يف حمالت سـرية حـىت ثـورة الثـامن مـن 

  .1963آذار 

النفقــات واالشــرتاكات كانــت كــل شــهر لــرية ســورية واحــدة للعامــل. وللمصــاريف كــان يف أمــا عــن الــواردات و 
حلـــب مفرغــــا واحــــدا باعتبـــار دخــــل النقابــــة حبلـــب جيــــد. أمــــا يف إدلـــب فلــــم نســــتطع تفريـــغ أحــــد بســــبب ضــــعف 
 الـــواردات، واملصـــاريف كانـــت عبـــارة عـــن قيمـــة مطبوعـــات وآجـــار مقـــر وميـــاه وكهربـــاء. أمـــا أذون الســـفر واملهمـــات

ا كانت على نفقاتنا اخلاصة.    ونفقا

أمــا عــن دور النقابــة، فــنحن عنــدما ذهبنــا للعمــل النقــايب كنــا نعــرف أننــا ســنجابه الصــعاب ونتحمــل اإلهانــات 
ونواجه أرباب العمل ونتعرض للطرد ونتعرض ملواجهة احلكومة. فقد اعتقلت مرتان، مرة بسبب العمـل احلـزيب ومـرة 

عن سبب اعتقـايل بسـبب العمـل النقـايب فقـد طلبـت يف عهـد االنفصـال مـن عبـد الـرمحن بسبب العمل النقايب. أما 
تــه عــدة  غــزال (صــاحب احمللــج) أن خيصــص أجــور أو مكافــأة للعمــال الــذين يســحبون خلدمــة العلــم فــرفض، فجا

لـــوين مـــرات ممـــا أدى إىل اعتقـــايل وبقيـــت يف الشـــعبة السياســـية ليلتـــني يف حلـــب وقـــد عـــذبوين بشـــدة وهـــددوين وأذ
  مبختلف األساليب الوحشية وقد ساعدين كمال محادة بإخالء سبيلي آنذاك وأخلوا سبيلي. 
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وبالنسبة للتفاعل مـع العمـل النقـايب كنـت أنـا والرفيـق عبـد الـرزاق عـز الـدين نتلقـى األوامـر مـن حلـب وننفـذها 
يف قســم العتالــة، وعبــد  حبــذافريها وبشــكل ســري، حيــث كــان عملنــا ميــدانيا بــني صــفوف العمــال. كنــت أنــا أعمــل

الـــرزاق عـــز الـــدين بقســـم احللـــج، وأمـــني هـــالل حمـــرك بقســـم الشـــودير (البخـــار)، وحممـــد قـــداح كـــان بقســـم الصـــيانة 
للحالجـــات،  وكنـــا نتعـــاون يف العمـــل النقـــايب ونلتقـــي مـــع بعـــض يوميـــا وبشـــكل ســـري. وبالنســـبة لرفـــاقي يف العمـــل 

أن رب العمــــل أصــــبح يتســــلل إىل أصــــحاب النفــــوس الضــــعيفة  النقــــايب بشــــكل عــــام النقــــابيون أغلــــبهم جيــــدون إال
م إليـه ويعـرض علـيهم خمتلـف أنـواع املسـاعدات حـىت  م كانوا قليلـني جـدا، فقـد كـان يقـر ويّسخرهم لصاحله، إال أ
ال ينشــطوا ضــده، فيــوفر هلــم عمــال مرحيــا ويرفــع هلــم األجــرة. منــذ قــدومنا للعمــل النقــايب كنــا نعــرف بأننــا سنناضــل 

ها وكنـا علـى أمت االسـتعداد وحـىت اآلن حنـن جـاهزون لتلقـي وتنفيـذ األوامـر مـن القيـادات وسنت لقى الصعوبات وجنا
  حبذافريها. 

أنــا وبإســم رفـــاقي النقــابيني والعمــال القـــدامى األحيــاء واألمــوات، نشـــكر الرفيــق القائــد حـــافظ األســد لرعايتـــه 
العاملــة منــذ بدايــة احلركــة التصــحيحة املباركــة. حنــن معــه مــدى  الطبقــة العاملــة وإعطائــه املكاســب املتســارعة للطبقــة

احلياة، فهو الراعي األكرب للطبقة العاملة وحنن معه على الطريق مسـتمرين معـه بالنضـال حـىت آخـر قطـرة مـن دمائنـا 
م العمــال، فاآلمــا ل كبــرية فـداًء للــوطن، ويل رجــاء مــن قيــادة االحتـاد العــام أن يكونــوا عنــد حســن ظـن رفــاقهم وأخــو

ــم وحنــن معهــم وال نتخلــى عــنهم وعــن العمــل النقــايب وحنــن مــع املســرية مــن املهــد وحــىت اللحــد، وأرجــو مــنهم أال 
ينسوا رفاقهم القدامى الذين فرشوا هلـم الطرقـات الـوعرة املليئـة بالشـوك، فرشـوها هلـم بـالورود والزهـور، رفـاقهم الـذين 

م بــدون أي مق لرفيــق عــز ابــل أو دومنــا أي طمــع يف مكســب مــادي، ويف طليعــتهم اعــانوا وناضــلوا طــول فــرتة حيــا
   )308(الدين ناصر (أبو أديب).

يف حمافظــة إدلــب مل تســبقنا أي نقابــة، فلجنتنــا كانــت الوحيــدة والســباقة وكانــت نــواة العمــل النقــايب يف حمافظــة 
ت وكنــت أنــا عضــو مكتــب إدلــب واســتمرت حــىت قيــام ثــورة الثــامن مــن أذار اجمليــدة، حيــث مت تشــكيل عــدة نقابــا

  العمال الفرعي بالفرع، وقد تعاونا من خالل توجيهات قيادة الفرع يف تأسيس احلركة النقابية يف حمافظة إدلب.

بالنســـبة للتيـــارات واخلالفـــات داخـــل العمـــل النقـــايب: يف اخلمســـينات نـــادرا مـــا كـــان يوجـــد نقـــابيون شـــيوعيون 
ون من أرباب العمل وهم أقلية. مل يكن هنالك من خالف فيما بـني والغالب بعثيون، ويوجد حياديون ويوجد مقرب

األعضاء وكان حزب البعث يتابع احلركة النقابية ويقودها ويوجهها آنذاك سرا (مثال عندما يكلـف واحـد منـا مبهمـة 
  ويعتقل فيتوجه احلزب جلمع التربعات ويرعى عائلته.

                                                                                                                                                                
ــا. وكاتــب هــذه (308)  .كــالم العّتــال ســابقا،الذي تســّنم منصــبا نقابيــا مرحيــا ومرحبــا، مل يكــن وحيــدا يف كيــل املــديح للســلطة ومــن يســري يف ركا

طر حضر العديد من املؤمترات النقابية على خمتلف املستويات وكان كيل املـديح للسـلطة والقيـادة النقابيـة شـبيه بكـالم هـذا " العتّـال "، األس
  .الذي قادته الظروف ليصبح " نقابيا ". وملن يريد املزيد يُرجى الرجوع إىل ما كتبته يف املقدمات
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تخلفـــون وكانـــت األفكـــار متوجهـــة خلدمـــة احلـــزب، وكـــان أمـــا بالنســـبة للـــوعي الطبقـــي: كـــان هنـــاك الواعـــون وامل
احلــزب يســيطر علــى الشــارع وهــو ســيد املوقــف. فكنــا نوجــه األفكــار خلدمــة مبــادئ وأهــداف احلــزب. كــان أربــاب 
العمل ال يقدمون أية هدايا أو عيديات إال للحواشي أم بقية العمال فال يقدمون هلم شيئا، إال أن رب العمـل كـان 

ذه األساليب,يعطي عيديات    أو بإسم هدية أو زكاة ملن يعرف أنه ميكن شراءه 

كــان رب العمــل حيــاول شــق صــفوف العمــال بسياســة فــرق تســد! وكــان يســتعمل هلــذه الغايــة احلواشــي. أمــا 
بالنســبة لالنتخابــات فقــد كانــت علنيــة حيــث حيضــر منــدوب عــن وزارة العــدل وعــن الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، 

النقابة بيد وزير الشؤون االجتماعية والعمل. وكان يوجد بعض االقليمية يف االنتخابات وقـد  حيث كانت صالحية
ا من خالل أعضائه و جهازه.  وجدت بعض الطائفية وكان احلزب حيار

أمـــا عـــن مراحـــل العمـــل النقـــايب: قبـــل االنتـــداب الفرنســـي وخـــالل االنتـــداب كـــان التنظـــيم خمـــتلط بـــني العمـــال 
نت السيطرة ألرباب العمل مالكي رؤوس األموال. خالل احلكم الوطين كان العمل النقايب صعبا وأرباب العمل وكا

جــدا، وقليلــون الــذين يســتمرون فيــه حيــث كــان ال يوجــد للعمــال أي ذكــر أو صــوت مرفــوع، فــاحلكم للربملــان فهــو 
  حيرك العمال كما يريد وال ميكن ألحد أن يعرتض.

مـــال نضـــاليا، فصـــراعنا مســـتمر. كنـــا جنابـــه أربـــاب العمـــل فلـــم يتغـــري مـــن خـــالل الوحـــدة كـــان العمـــل النقـــايب ع
م، مل يفــرق معنــا مهــد الوحــدة مــع مــا قبــل خاصــة بعــد احنــالل احلــزب حيــث صــرنا جنابــه كــل  أســلوبنا أو مــن أســلو

ون كل شئ.    واحد حسب طاقته وحسب إمكانياته، وكان البعثيون ال يهابون شيئا وجيا

هــا ونطالــب مبطالــب العمــال.   يف عهــد االنفصــال كانــت م، وكنــا جنا ــة العمــال وإضــرابا احلكومــة ختشــى جما
كنت أناضل نضالني، نضال يف احلزب (نضال سياسي)، ونضال يف النقابـة وكنـت أنفـذ وأوفـق بـني النضـالني بكـل 

ــ 1963عقيــدة وتفــاين (مجيــع الوثــائق املوجــودة لديــه بعــد الثــامن مــن آذار عــام  ة عــن مجيــع مراحــل ولديــه وثــائق كامل
  )309(وذلك فيما خيص بالعمل النقايب). النضال ملا بعد الثورة

عن الوضع املادي حاليا: يسكن يف بيت عادي وفرش بسيط جدا): وضعي ضعيف ماديا، فأنا معيل لثمانية 
 وعندما أعمل بالعتالة آكل وعندما ال أعمل ال أجد لدي دخال. والعمل حسب حاليت الصحية وحسب ما أقـوى

عليــه. وأمتــىن مــن رفــاقي يف االحتــاد العــام مســاعديت إن أمكــن، فلــيس يل مــوردا آخــرا ســوى عملــي بالعتالــة، والعتالــة 
سنة، وال أستطيع العتالة كالسـابق. وأملـي يف رفـاقي أن يشـعروا  60تتطلب الصحة والقوة والشباب وأنا اآلن عمري 

االحتـاد العـام  تكـرمي النقـابيني القـدامى ولـو بشـكل رمـزي، بآالمي وشقائي ولـو بـأي لفتـة. ورجـائي أيضـا مـن قيـادة 
للمناضلني الذين مروا بالعهد السليب. أخريا كل هذا النضال واجب من الواجبات القوميـة امللقـاة علـى عاتقنـا، حنـن 

                                                                                                                                                                

  .ضع الدارساجلملة األخرية بني معرتضتني هي من و (309) 
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وطن املعطاء الذين قلنا بأننا الشعلة املضيئة اليت حترتق يف سبيل إنارة الطريق لآلخرين وليس لنا أي فضل مع هذا ال
  وحنن مستمرون يف النضال حىت نزولنا إىل القرب.

  بعثي يرتقي في السّلم النقابي البيروقراطي -7

  )310(الدارس خالد سالم ناقل اللقاء:

التابعــــة حملافظــــة إدلــــب، ويقــــيم يف ادلــــب. مكــــان أخــــذ  1921حممــــود احلــــاج أمحــــد املولــــود يف حفرجــــه  المتحــــدث:
. مهنـة املتحـدث احلاليـة: عضـو جملـس شـعب 3/2/1988االشرتاكي بإدلب بتـاريخ  احلديث: فرع حزب البعث العريب

أول نقايب يف ادلب ومؤسس لنقابـة عمـال الدولـة والبلـديات. وكـان رئـيس االحتـاد املهـين لعمـال اخلـدمات العامـة  –
  .1964بالقطر 

  كتب املتحدث:

  ع مع اإلقطاعيني. فالح اقتصر عمله باألرض والصرا  –" جدي رمحه اهللا إمام وخطيب  

                                                                                                                                                                
  مل يكن للدارس أي دور يف اللقاء سوى نقل الورقة اليت كتبها " معلمه " حممود احلاج أمحد (310)

 اســتهّل الــدارس حالــد ســالم مهمتــه مبــا يلــي :  و لنــا كلمــة يف احلقيقــة أنــه لــدينا عــزم أكيــد ورغبــة وافــرة يف تقــدمي كــل مســامهة ممكنــة مــن أجــل
هـذا القطــر. هـذه احلركــة الـيت لنــا فخـر االنتمــاء إليهـا. ورغــم ضـيق الوقــت ومهـوم احليــاة قمـت بســرب وتقصــي تـدوين تــاريخ احلركـة العماليــة يف 

عـام  مواطن ينابيع النضال النقايب يف حمافظة إدلب. هذه احملافظة اليت اندمج تارخيها بتاريخ حمافظة حلـب، إذ مل يطلـق عليهـا حمافظـة إال يف
ـــاريخ  34/15/ب/12زراء الـــبالغ رقـــم بعـــد أن أصـــدرت رئاســـة جملـــس الـــو  1961 ـــه وفـــق القـــانون رقـــم  5/4/1961ت /تـــاريخ 468حيـــث تقـــرر في

عــرة) تســمى حمافظــة إدلــب -أرحيــا -ســلقني -حــارم-جسرالشــغور-املتضــمن إحــداث حمافظــة يف أقضــية حلــب الغربيــة (إدلــب 18/11/1957
  صيص ميزانية خاصة هلا اعتبارا من ذلك التاريخ. وذلك بتخ 1961مركزها مدينة إدلب موضع التنفيذ اعتبارا من بداية عام 

، حيــث كانـت العالقـات السـائدة هـي العالقــات 1961لـذلك كـان يطلـق علـى هـذه احملافظــة اسـم أقضـية حلـب الغربيـة طيلــة فـرتة مـا قبـل عـام 
  اإلقطاعية. 
حللـج األقطـان يعمـل يف موسـم القطـن فقـط ال يوجد فيها أي معمل أو مؤسسة أو شركة أو أي جتمع عمايل سوى معمل  1958إذ حىت عام 

ومالكه احلاج أمحد غزال وحملـج آخـر ال يزيـد عـدد العمـال يف كليهمـا عـن ثالثـني عامـل. وقـد كـان نضـال الفالحـني يف هـذه املنطقـة متميـزا 
هول حــارم عــام حيــث قــدموا أول شــهيد يف القطــر يف النضــال ضــد اإلقطــاع وهــذا الشــهيد هــو الفــالح حممــد ديــب قريــع الــذي ســقط يف ســ

1930.  
ومع ذلك التقيت برفيقني نقابيني، األول هو أول مؤسس ورئيس نقابة عمال الدولـة والبلـديات بإدلـب والثـاين هـو أول مؤسـس ورئـيس لنقابـة 

  نفصال. حرف البناء وأول رئيس الحتاد عمال إدلب. وهاتان النقابتان مها أول نقابتني يف التنظيم النقايب حيدث يف إدلب، يف عهد اال
  هذا ونطمح بتقدمي مسامهات أكثر فائدة وفعالة مستقبال.

  شكرا واخللود لنضالنا العمايل !
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وأيب أيضــا كــان فالحــا بــنفس مهنــة جــدي، وجــدي وأيب عاصــرا عهــد اإلقطــاع والعثمــانيني بأبشــع صــوره. يف 
مطلـــع شـــبايب وضـــعين والـــدي باملدرســـة االبتدائيـــة، وكانـــت إدلـــب آنـــذاك تتبـــع حللـــب. وتقـــدمت لفحـــص الشـــهادة 

  ي وأساعده.، وعدت لقرييت لكي أعمل مع والد1937االبتدائية حبلب وجنحت 

يف بدايـــة األربعينـــات بـــدأت التجمعـــات الطبقيـــة عنـــدنا يف إدلـــب مـــا بـــني الفالحـــني الفقـــراء واإلقطـــاعيني. ويف 
  تعّينت يف مديرية الزراعة رئيسا لقسم أمالك الدولة.  1945بداية 

استفســرت مسعنــا أن هنــاك نقابــة لعمــال الدولــة حبلــب يرأســها الرفيــق حممــد خــاجني أبــو عبــدو، فــذهبت لعنــده و 
. قـام رفيقـي النقـايب خالـد عصـفور بإحـداث 1959عن هذا التنظيم، وعدنا فشكلنا جلنة نقابية يف إدلب بنهايـة عـام 

نقابـــة حـــرف البنـــاء بعـــد أن جلـــب معلومـــات مـــن الرفيـــق علـــي الشـــوك، رئـــيس نقابـــة حـــرف البنـــاء حبلـــب، وهاتـــان 
  النقابتان مها أول نقابتني ُأحدثتا بإدلب. 

ّمت إحــداث احتــاد مهــين لعمــال اخلــدمات العامــة بــالقطر وكنــت أنــا رئيســه. كمــا أحــدثت أحتــاد  1964ويف عــام 
  عمال حمافظة إدلب حيث أخذت قطعة ارض وشيدنا عليها احتاد عمال حمافظة إدلب احلايل. 

  والنقابات املوجودة آنذاك كانت:

  مثل كهرباء إخل... نقابة عمال الدولة ويتبع هلا كل عمال ومستخدمي دوائر الدولة بإدلب

  نقابة حرف البناء

  نقابة عمال النجارين

  نقابة عمال األفران

   31/1963مجيع هذه النقابات أحدثت وفق املرسوم  

أمــا يف إدلــب مل تســتطع التنظيمــات العاديــة آنــذاك مــن دخــول تنظيمنــا النقــايب، ألن كــل قــادة ومؤسســي هــذا 
  التنظيم بإدلب هم رفاق بعثيون. 

يكـن للمشــاعر العائليــة والقبليـة وغريهــا أي دور يف العمـل النقــايب آنــذاك. ويف بدايـة شــبايب مسعــت كمـا أنــه مل 
جبريدة احلوادث والرأي العـام يف كـل مـن حلـب ودمشـق،ومبجلة الرابطـة اإلسـالمية الـيت تصـدر يف ديـر الـزور، إضـافة 

  لقصص أبو زيد اهلاليل.

يل احلــزيب والنقــايب يف املراحــل الســلبية ُكلفــت بعــدة مهــام نقابيــة ) وتقــديرا مــن الثــورة لنضــا1963بعــد ثــورة آذار (
  وسياسية. وحاليا ُجدد انتخايب لدورتني متتاليتني عضوا يف جملس الشعب.
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 واخللود لنضالنا العمايل !

 )311(حممود احلاج أمحد (أبو شاهر) -عبعضو جملس الش

 لبإد  - نموذج لعامل ارتقى إلى نقابي مسؤول في عهد البعث  -8

  خالد سالم ناقل اللقاء:

  1933خالد بن حممد عصفوراملولود يف إدلب  المتحدث:

. 4/5/1988مكـــان أخـــذ احلـــديث وزمانـــه:  مكتـــب الرفيـــق خالـــد عصـــفور باحتـــاد عمـــال حمافظـــة ادلـــب بتـــاريخ  
نائــب رئــيس احتــاد عمــال إدلــب). أول مؤســس ورئــيس  –مهنتــه: عضــو مكتــب تنفيــذي (أمــني الشــؤون التنظيميــة 

  قابة حرف البناء بإدلب.ن

  )312(كتب عصفور:

  جدي ووالدي وأنا وكل عائلتنا يعملون مبهنة البناء وعانينا األمرين من ظلم أرباب العمل. 

ــا بنصــف جميــدي، وكــان هنــاك أنــاس جيلبــون احلجــارة علــى  جــدي كــان يعمــل مــن مطلــع الشــمس حــىت غيا
وعنـدما نتعطـل نسـتدين مـن اآلخـرين. كنـا أميـني ال  ظهور الدواب من اجلبل بـأجر خبـس جـدا. عنـدما نعمـل نأكـل

  نعرف القراءة والكتابة لعدم وجود املدار س.

والــدي يعمــل يف مهنــة احلجــارة، وتــأيت املــواد األوليــة عــن طريــق عمــال قطّــاعي األحجــار يف اجلبــل وتــورد علــى 
  الدواب. كنا نشرتي األحجار حسب تسميتها ونوعها:

  قروش 10اللنب الصغري، سعر الواحدة 

  قرش 50السلب للتنحيت، سعر الواحدة 

  قرش 75القطران، سعر الواحدة 

  حجر التختيم والزوايا وغريها من أمساء أخرى كالقالب بني ختتيم النوافذ.

                                                                                                                                                                

أذرع أبو شاهر هذا منوذج للقيادة البيوقراطية النقابية، وهي كما كتبنا يف املقـدمات ذيـل وخـدم للبورجوازيـة البريوقراطيـة والطفيليـة وإحـدى (311) 
  .الدولة األمنية

  رس خالد سالم سوى ساعي بريد لنقل ما كتبه  خالد عصفور من القيادة النقابية يف إدلب يف مثانينيات القرن العشرينمل يكن الدا(312)
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ا بأجر  لريات عند متعهد، علما بأننا ننتج مخسة أضعاف ما نأخذه مـن  3نعمل من طلعة الشمس حىت غيا
املراقبـــة الشـــديدة مـــن رب العمـــل. وعنـــد تقصـــري أي عامـــل وألتفـــه ســـبب يُفصـــل هـــذا  األجـــرة اليوميـــة. نعمـــل حتـــت

العامــل وال جيــد مــن يشــّغله مــن أربــاب العمــل اآلخــرين، فــإذا مــا طــرد عامــل ال يشــغله أي رب عمــل آخــر وذلــك 
  إلحكام السيطرة على العمال.

لـيت حيملهـا علـى ظهـره ويصـعد السـلم ومنـاول األحجـار ا –كان عامل الزرتيـا يأخـذ بـاليوم لـرية سـورية واحـدة 
لريات سورية. عامل جبل الطني (تراب وكلـس)  3ليناوهلا للبناء بثالثة أرباع اللرية، أما البّناء يأخذ باليوم أجرا قدره 

  ق.س. 120ساعة  مببلغ  12يعمل طيلة النهار اي 

يعــة، فهــي علــى حســابه. وعنــدما الُعطَــل علــى حســاب العامــل عنــدما يعطّــل ســواء كــان لقلــة املــواد أو مــن الطب
  ُيصاب العامل فال يكرتث به أحد ويعاجل نفسه بنفسه. 

مرت فننقلها علـى ظهرنـا. وعنـدما  /100 –50/وإذا احتاج رب العمل أن ينقل احلجارة من مكان إىل آخر قريب 
خـــر بـــدون أجـــر يعطّـــل العامـــل علـــى حســـابه، يأخـــذه رب العمـــل ليشـــغله يف حقلـــه أو حيفـــر لـــه  بئـــرا أو أي عمـــل آ

ويسميها رب العمل (مساعدة). ويستمر بتشغيله ولو استمرت هذه العطلة عشرين يوما حيث يعتربعبد، وهو جمرب 
، الـذي  ال نعلـم مـاهي احلـدود الفاصـلة بـني احلقيقـة، ومـا وصـفه املتحـدث {ليذهب معه إىل املساعدة شـاء أم أىب. 

  }كما ارى يبالغ فيما يقوله

طائلـة حيـث حيصـل علـى ربـح يقـدر بعشـرة أضـعاف أجـور العمـال الـذين عنـده، ويف  كانت أرباح رب العمـل
  مدة ال تتجاوز العامني جند أن رب العمل أصبح رأمساليا كبريا.

إذا أراد العامــل أن يســرتيح لســبب صــحي وكــان غيــاب هــذا العامــل حبســب دوره يف الورشــة تتــأثر بــه إنتاجيــة 
  للعمل.  الورشة جيلبه رب العمل من بيته مرغما

كنا نقطن يف حي شعيب قدمي بناؤه من احلجر والطني. يف الصيف يهر مـن سـقف البيـت الـرتاب والنمـل، ويف 
الشتاء يزرب السقف  من املاء فوق األطفال وحصرية القش. كان أهايل احلي يسهرون مع بعض، نسـتمع لقصـص 

  بين هالل وأحيانا يغنون ويلعبون.

ُيجلــب املــاء علــى رؤوس النســوة أو علــى الــدواب مــن آبــار خــارج املدينــة، كمــا كنــا نفتقــر للمــاء والكهربــاء، ف
  حيّضرون (اجلباب) جلمع مياه الشتاء ولغسيل األواين. 

  ويف األسبوع كان بازاران 

األول بـازار (احلــافر) الـدواب ويتعهــد البـازار شــخص يأخـذ علــى كـل رأس يبــاع فيـه لريتــني أو ثالثـة، ويــتم هــذا 
  يوم ثالثاء من كل أسبوع. البازار يف كل 
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الثــاين بــازار الســلع واحلاجيــات وكــان يــتم يــوم األربعــاء مــن كــل أســبوع فيــأيت أهــل الريــف ومعهــم اللــنب واجلــنب 
  ويبيعونه باسعار زهيدة، ويشرتون خمتلف احلاجات من مأكل وملبس. 

ينـة إدلـب. لقـد كـان يوجـد يف مد 1958هذه هي األحوال األوضاع املعيشية اليت كانت سـائدة مـا قبـل الوحـدة 
م من أجل احلصـول  يف مدينتنا إدلب لكل مهنة شيخ الكار هلا ويكون عميال لإلقطاع ويتصرف مبعرفتهم وإرشادا
علــى اإلنتــاج بســعر رخــيص ويبيعــه مــن قبــل اإلقطــاع والرأمســاليني بــأعلى األســعار كــي ال يــتمكن احلــريف مــن تطــوير 

وأعوانـه. وإذا خـالف احلـريف رأي شـيخ الكـار بـأمر مـا (ألنـه اآلمـر والنـاهي)   حياته، ليبقى حباجة ماسة لشيخ الكار
مل شكاويه ضم حقوقه و   .كانت 

ولكــوين كنـــت طالبـــا يف املدرســـة وبعـــد حصـــويل علـــى الشـــهادة االبتدائيـــة، مل أمتكـــن مـــن متابعـــة الدراســـة لفقـــر 
عـــت أن يف حلـــب تنظـــيم نقـــايب للعمـــال والـــدي لـــذلك علمـــين مهنـــة النحـــت. ونظـــرا ملـــا عانيتـــه مـــن رب العمـــل، مس

ذا النبأ فذهبت إىل حلب وقابلت احلاج علي الشوك، رئـيس نقابـة عمـال البنـاء حبلـب آنـذاك. واطّلعـت  فابتهجنا 
ــذا التنظــيم، الــذي ُوِجــد إلنصــاف العمــال. فأســرعت إىل مــدينيت  علــى نظــام النقابــة ومهامهــا وأهــدافها، فُأعجبــت 

مال مهنة البناء وأطلعتهم على ما جلبت معي من حلـب ففرحـوا كثـريا، وكـان ذلـك هـو واجتمعت بعدد كبري من ع
أول يــوم تــدخل فيــه التعــاليم النقابيــة ملدينــة إدلــب. كــان يومهــا يف إدلــب (شــعبة شــؤون اجتماعيــة وعمــل) يرأســها 

  األستاذ عبد الكرمي اجلاسم، فساعد كثريا ملا ملس مين من حتمس واندفاع لقضايا العمال. 

ل.س شــهريا، واشــرتينا  25أحــدثت نقابــة حيــث اســتأجرنا دار وحيــد الشــيخ فتــوح مببلــغ  1962يف أواخــر عــام 
ـــذا  حصـــري مـــن القـــش وفرشـــناه يف هـــذه الـــدار للجلـــوس عليهـــا لإلجتماعـــات الـــيت نعقـــدها شـــبه يوميـــا مـــن فرحتنـــا 

  أعضاء هم: 7ومها مؤلف من التنظيم النقايب اجلديد وكانت اجتماعاتنا شبه سرية. وكان مكتب النقابة ي

  خالد عصفور، رئيسا للنقابة

  عبد الرمحن محصي، نائبا لرئيس النقابة

  مصطفى غرير، أمني تنظيم

  حممد عبد الرؤوف عصفور، أمني سر

  عثمان محصي، أمني اقتصاد

  عمرو حنني، امني صندوق

 أمحد غرير، أمني خدمات
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  قابة وأحدثوا نقابات مماثلة وهي:موا منا كيفية إحداث نوبعد حوايل سبعة أشهر َوِعَيْت بقية املهن فتعل

 نقابة العتالة ورئيسها حممود طباع

 نقابة عمال الغزل رئيسها أمحد ربوع 

 نقابة عمال األفران رئيسها يوسف مرعيايت

أحــدث احتــاد عمــال حمافظــة إدلــب وانتخــب الرفيــق خالــد عصــفور رئيســا هلــذا االحتــاد. ال يوجــد  1964يف عــام 
ســـات أو شـــركات ومعامـــل يف حمافظـــة إدلـــب ســـوى حملـــج أقطـــان للحـــاج أمحـــد غـــزال، ومعمـــل ســـعادة حللـــج مؤس

 األقطان، وكان جمموع العمال يف كال املعملني ال يتجاوز ثالثني عامال يف موسم القطن فقط. 

ل سـجاد وجـد فيهـا أنـوا –اجلديـدة  –اليعقوبيـة  –وكان هناك ثالث قرى يف منطقة جسر الشغور هـي القنيـة 
 لدى أرباب عمل ويعمل يف هذه األنوال النسوة.

ولكوننـــا كنـــا نقـــابيني يف تلـــك الفـــرتة، مسعنـــا عـــن ممارســـات جشـــعة مـــن قبـــل أربـــاب العمـــل لـــدى هـــذه األنـــوال 
للعــامالت يف الســجاد، فتوجهنــا إىل هنــاك ووجــدنا مــا مسعنــاه صــحيحا فرفعنــا مــذكرة تفصــيلية مبعانــاة النســوة للســيد 

ــا، وهــن حمــافظ إدلــب و  اقرتحنــا يف هــذه املــذكرة مصــادرة هــذه األنــوال مــن رب العمــل وجعــل ملكيتهــا ملــن يعمــل 
النســوة الكادحــات. فكــان حــدثا نضــاليا تارخييــا يف تلــك املنطقــة، ويف تلــك االونــة حيــث قمنــا بإحــداث جلنــة نقابــة 

ياديـــة اآلتيـــة يف التنظـــيم النقـــايب للعـــامالت تابعـــة لنقابـــة عمـــال الغـــزل والنســـيج بإدلـــب. هـــذا وقـــد شـــغلت املهـــام الق
 بإدلب.

 كنت أول مؤسس ورئيس لنقابة عمال حرف البناء  بإدلب 

  كنت أول رئيس الحتاد عمال حمافظة إدلب عند إحداثه

   1966انتخبت أمينا للسر لالحتاد املهين لعمال حرف البناء يف القطر العريب السوري عام 

مديريـــــة الشـــــؤون االجتماعيـــــة والعمـــــل وعضـــــوا يف جلنـــــة حتديـــــد انتخبـــــت عضـــــوا يف جلنـــــة تســـــريح العمـــــال يف 
  األجورملدينة إدلب 

 سنوات 8انتخبت عضوا يف اجمللس البلدي ملدة 

  انتخبت عضوا يف اللجنة التحكيمية العليا يف االحتاد العام لنقابات العمال بإدلب
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ــا وأنــا عامــل بنــاء لــدى القطــاع اخلــ اص. حيــث ُعّينــت بعــدها يف بلديــة كــل هــذا واملهــام النقابيــة الــيت قمــت 
بصفة مناظر رئيسـي أول وبعـدها اصـبحت مـن قطـاع عمـل نقابـة عمـال الدولـة والبلـديات، حيـث  1968إدلب عام 

  انتخبت رئيسا لنقابة عمال الدولة والبلديات لدورتني انتخابيتني متتاليتني. 

مـا زالـت حـىت اآلن أشـغل مهمـة عضـو كما انتخبت عضوا يف املكتب التنفيذي الحتاد عمال حمافظة إدلـب و 
  مكتب تنفيذي وأمني الشؤون التنظيمية ونائب رئيس احتاد عمال إدلب.

حقا أنه منذ وعيت نفسي عشـقت العمـل النقـايب والنضـال مـن أجـل قضـايا أخـويت العمـال، وأن هـذا النضـال 
مي وحتقيق أهداف الطبقة العاملـة ممزوجا بدمي وعروقي وأنا مصر على متابعة النضال النقايب حىت آخر قطرة من د

 ومجاهري األمة يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية. 

 7/2/1988إدلب يف 

 النقايب خالد بن حممد عصفور، نائب رئيس احتاد عمال إدلب 

والعودة إلى " البطالة  مطلع حكم البعث - إلى " قيادي نقابي " في القمة  من عامل مطعم في حلب -9
  المأجورة "

  : عمر جيين اللقاء الدارس ُمجري

   1932 –: حممد خليل جاويش من مواليد: صوران اعزاز المتحدث

  1989آذار  27االثنني  يف  –بلدية حلب  مكان وتاريخ أخذ الحديث:

  كتب جيين نقال عن جاويش:

) 1959-1958يـة () و نقابـة عمـال املـواد الغذائ1957-1956النقابة اليت انتسب إليها: نقابة عمـال اجلـزارين (عـام 
). 1967-1963). وتدرجت من رئيس نقابة إىل رئيس احتاد عمال حلب (عام 1963ونقابة عمال الدولة والبلديات (

نُقلت بدورة انتخابية إىل أمني سر اإلحتاد العـام لنقابـات العمـال يف سـوريا. مث اسـتلمت بعـدها أمـني  1967ويف عام 
. انُتخبـت يف مـؤمتر 1970ضو مكتب تنفيذي، مث أمني مايل باالحتاد حىت عـام العالقات اخلارجية يف االحتاد العام ع

االحتاد الدويل للعمال العرب أمينا عاما مساعدا لالحتاد وبقيت يف القاهرة مفرغا ملدة ستة  شهور، وحضرت مـؤمتر 
  .1969-1968االحتاد الدويل للعمال العرب الذي عقد يف بودابست اجملر عام 

ته وما مسعه النقايب عـن جـده وأقرانـه ممـا لـه عالقـة باألوضـاع االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة ومهن عمل اجلد
أيام اجلد، أي يف أواخر القرن التاسع عشر و مستهل القرن العشرين: جدي كان فالحـا بالقريـة وميلـك قطعـة أرض 
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اكتفــاء ذايت للحصــول علــى الطعــام  صــغرية ال تكفيــه وكــان عــامال زراعيــا يعمــل بــاألجرة. وكــان العمــل يأخــذ شــبه
والشـــراب البســـيط والـــذي كـــان ال يتعـــدى اخلبـــز والربغـــل والعـــدس وبعـــض احلاجيـــات البســـيطة. إن جـــدي وأقرانـــه 
يعملون كأجراء يف الفالحة على الفـدان واحلصـاد باملنجـل  والرجـاد ويعـين مجـع احلصـاد ونقلـه إىل بيـادر القريـة علـى 

العربــات اخلشــبية الــيت كانــت جترهــا اخليــول، مث كانــت النــاس تعــيش علــى كفــاف الــدواب بســلم يســمى الشــاحر أو 
يدها. وكانت العالقة االجتماعية عالقة إقطاعية. كان اإلقطاعي وأزالمه ووكالؤه يعيشون والنـاس اآلخـرين يعيشـون 

ميلكــون ســوى القلــة  عيشــة األمــوات، ال بــني احليــاة وال بــني املــوت. بالنســبة للحيــاة االقتصــادية كــان ال يوجــد نــاس
وعنــدهم لــريات ذهــب ، واألكثريــة ال ميلكــون ســوى جهــدهم بالعمــل. وكــان بعضــهم يتبــع طريــق التشــليح والــبلص 
والسرقة. ال توجد مدارس وال يوجد علم وال يوجد طريق عام يربط املدينـة بالبلـد وال كهربـاء وال فكـر، سـوى بعـض 

عبــارة عــن تعّلــم جــدول الضــرب والتقســيم واجلمــع والطــرح، وكــان  الكتاتيــب لتعلــيم القــرآن الكــرمي، واحلســاب كــان 
اجلهــل خيــيم علــى البلــد. وكانــت تربيــة األوالد تقــوم علــى الرمسيــات بــني األب واالبــن. وكــان اإلبــن يُــرىب علــى الــوالء 

ب الفالحـة والزراعـة للعائلة املنتمي إليها ضد العائلـة الثانيـة اخلصـم بالقريـة. وكانـت مهنـة الولـد مثـل أبيـه، يـَُعّلمـه األ
  واحلصاد ووضع اللنب الطيين لعمارة املنازل للسكن.

  وعمل الوالد كان نفس عمل اجلد والظروف ما زالت كما هي

ــا يف مطلــع  كنــت أقــرأ الكتــب النقابيــة وكــل شــيء يتعلــق باحلركــة النقابيــة. أمــا اجلرائــد واجملــالت الــيت مسعــت 
 –جريــدة  اإلشــرتاكي جريــدة النــذير  –االحتــاد الــدويل للعمــال العــرب  جملــة –شــبايب هــي: جرائــد االحتــاد العــاملي 

 جريدة برق الشمال.

انتظمـت يف صـفوف حـزب  1954يف عام  األحزاب السياسية اليت عشتها منذ بداية احلركة النقابية وحىت اآلن:
 –زب الــوطين احلــ –كــان موجــودا يف الســاحة يف مدينــة حلــب كــل مــن حــزب الشــعب   البعــث العــريب االشــرتاكي.
احلــــزب الشــــيوعي الســــوري. ويف رأيــــي أن حــــزب الشــــعب والكتلــــة الوطنيــــة واالخــــوان  –حــــزب االخــــوان املســــلمني 

املســـــلمني مـــــع اإلقطـــــاع ورأس املـــــال والربجـــــوازيني والتجـــــار الكبـــــار وهـــــم تبـــــع لألجانـــــب مـــــع االســـــتعمار الفرنســـــي 
ه كــان أمميــا يكــره ويعــادي القوميــة العربيــة والوحــدة واالنكليــزي. أمــا احلــزب الشــيوعي الســوري كنــا خمتلفــني معــه ألنــ

العربية. مث كان الشعب يكـره احلـزب الشـيوعي السـوري آنـذاك لنظرتـه إىل الـدين اإلسـالمي ولكفـره بـه، ولعـدم إميـان 
احلزب الشيوعي باألديان السماوية. والوضع الثقايف مل يكن يسـمح هلـذا احلـزب بالتوسـع واالنتشـار. وحـزب البعـث 

بني صفوف املثقفني مث بني الطالب وانتشر بني العمـال والفالحـني وأصـبح لـه رصـيد شـعيب كبـري وخاصـة بعـد ظهر 
  تأسيسه وتبنيه الفكر القومي االشرتاكي العريب النابع من أصالة األمة العربية بقالب علمي ثوري تقدمي.

مل أتعلـم وران إىل حلـب، ألنـين وأجاب حول املهن اليت تعلمها: تدرجت يف عـدة مهـن بعـد نـزويل مـن قريـة سـ
شــيئا ســوى الفالحــة والزراعــة والرعــي. فّتشــت حبلــب عــن عمــل فلــم أجــد ســوى وظيفــة عامــل عــادي يف مطعــم، مث 

مراقب ورشة، ومل أسـتطع تعلـم أي مهنـة، ومل يعّلمـين  عامل عادي يف صب بيتون، مث تعينت بعدها يف بلدية حلب
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الدهم وأقرباءهم. ومل يوجد وقتها أمامي غري العمل اخلدمي، أي العمـل أحد مهنة. وكان أصحاب املهن يعلمون أو 
الــذي ال يقــدم عليــه أحــد إال اجلوعــان أو اإلنســان املعــوز الــذي ال يوجــد عنــده شــيء، فيضــطر للعمــل بــأي شــيء 

  ليسد رمقه ويعيش.

م م وعالقـا مـع بعـض، أجـاب:   حول الوضـع يف احلـي أو احلـارة أو القريـة الـيت قطنهـا، ووضـع السـكان وحيـا
كان الوضع مبدينة حلب وكل أحيائها الشعبية يتعلق بالوضع العشائري، حيث كان يوجـد زعمـاء أحيـاء مثـل جـربة 

. وكــان 1954قطــوش يف اجلابريــة، يتــزعم الطائفــة املســيحية وكلمتــه ال تصــري كلمتــني يف فــرتة حكــم فرنســا وحــىت عــام 
ة يف األحياء اإلسالمية، ففـي حـي الكالسـة  هذا الرجل يتبع لفرنسا وكان يفرض ما يريد يف املنطقة، والعالقة مشا

ــذا احلــي وكــان مــن أتبــاع الكتلــة الوطنيــة وحــزب الشــعب. وفيصــل   1950الشــعيب عــام  كــان بكــور جــاموس زعيمــا 
وأبــو ســعيد بــري يف بــاب النــريب، إضــافة إىل وجــود عشــائر ال أعــرف زعماءهــا  –خلــوف يف حــي قاضــي عســكر 

والعساسفة. وكانت األحـزاب املـذكورة تـدعم هـذه الشخصـيات لتفعـل مـا تريـد  –البكارة  –ة السخانة أمثال عشري 
وكانـــت عالقـــة النـــاس ببعضـــهم غالـــب ومغلـــوب، ظـــامل ومظلـــوم، غـــين غنـــاء فـــاحش وفقـــري ال يوجـــد عنـــده شـــيء. 

  والسلطة التامة تكاد تكون بيد هؤالء الناس. 

كـان الريـف  وكيـف كانـت العالقـة بـني الريـف واملدينـة، أجـاب: 1958حول معرفته عـن الريـف ومشـكالته قبـل 
متخلفـــا متـــأخرا عـــن املدينـــة بســـبب وجـــود اإلقطـــاعيني املســـؤولني عـــن الريـــف واألراضـــي. ويف منطقـــة ســـوران كـــان 
شخص تركي األصل امسه حممود أفندي، يسيطر على معظم األراضي. وكان العمل بدائيا يعتمـد األسـاليب القدميـة 

اعــة وال توجــد مــدارس وال طرقــات عامــة وال كهربــاء وال ســيارات، ممــا أدى إىل تــأخر الريــف، ممــا جعــل أهــل يف الزر 
املدينة حيتقرون الفالح يف شكله ولباسه وعاداته وحياته وثقافته. وكـان كـل شـيء سـيء يوصـمون بـه الفـالح. وكـان 

ه أهـــل الســـوق علـــى شـــرائه بالســـعر الـــذي الفــالح إذا دخـــل ســـوقا باملدينـــة ونظـــر إىل شـــيء أو ســـاومه ليشــرتيه أجـــرب 
يريدون، وإذا دخل سوق خضرة ليشرتي شيئا أشبعوه ضربا بالبندورة املهرتئة أو حياولون ضرب احلطة والعقال الذي 

  يرتديه. هذه صور من العالقة بني الريف واملدينة.

  يف مطلع شبايب عملت كأجري وصانع مث معلم يف مطعم.

أُلزمــت علــى الــدخول بالنقابــة. كانــت االجتماعــات مبكتــب  1955االشــرتاكي عــام بعــد انتســايب حلــزب البعــث 
النقابــة للقيــادة النقابيــة فقــط لتــداول األمــور النقابيــة واللقــاء مــع العمــال حــني البــدء بتنفيــذ إضــرابات ضــد أصــحاب 

  املعامل، أو إجراء انتخابات أو املطالبة ببعض احلقوق املهضومة للعمال.

مثــن القرطاســية بعــض املراســالت كانــت تــدفع مــن االشــرتاكات،  –ة: إن أجــرة مكتــب النقابــة اشــرتاكات النقابــ
ق.س مــن كــل عامــل منتســب شــهريا كــي  25باالشــرتاك مــع النقابــات األخــرى لتــوفري الرصــيد املــايل. كمــا ُكنّــا نأخــذ 

 صـــحيا. كانـــت تـــدخل يف صـــندوق املســـاعدات االجتماعيـــة ونصـــرف منهـــا قيمـــة بعـــض األدويـــة للعمـــال احملتـــاجني
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النقابة وحنن جزء منهـا نقـف ضـد أربـاب العمـل مـع العمـال يف كـل املواقـف. وكـان مـن بيننـا النقـابيون القلـة يتـأثرون  
عـــامال وكـــان عـــدد  200عامـــل  1000بأربـــاب العمـــل ويقفـــون ضـــد مصـــاحل العمـــال. وكـــان عـــدد املنتســـبني مـــن أصـــل 

  أعضاء مكتب النقابة سبعة، أذكر منهم 

  يب حممد مري حاليا جزار يف حي املشارقةاألخ النقا

  األخ النقايب عمر قبالوي حاليا عضو جملس مدينة حلب، من االشرتاكيني العرب. يعمل جزار 

  يقطن يف كوم اجلبل –حيي السريان  حبلب 

  زكريا قاووق، متويف

  حممد الصاحل، ال اعرف عنه شيئا منذ ترك العمل النقايب.

نقابــة  -نقابــة املخــابز -نقابــة احملركــات االنفجاريــة -الغــزل -نقابــة عمــال النســيج األخــرى املوجــودة: النقابــات
نقابـــة عمـــال الســـكك  -نقابـــة عمـــال الكهربـــاء -نقابـــة عمـــال الطباعـــة –نقابـــة عمـــال األخـــوان  –عمـــال اخلياطـــة 

ا. كان جزء منهـا يقـف مـع -احلديدية بكـل  313احلـزب  نقابة عمال النقل الربي. معظم هذه النقابات ممثلة بقياد
والــبعض اآلخــر مــع احلــزب الشــيوعي  )314(ع حــزب الشــعب وحــزب الكتلــة الوطنيــةمواقفــه، واألكثريــة كانــت تقــف مــ

السوري. وكانت مهمة النقابيني البعثيني أوال تبعيث النقابات والطبقة العاملة واملهمة الثانية نطالب ونؤيد املطاليـب 
الرجعيـة وأربـاب العمـل إلسـقاطهم واسـتالم السـلطة مـن قبـل احلـزب. احتـاد الكبرية لصاحل العمال لتعجيـز الربجوازيـة 

عمـــال احملافظـــة كـــان بعثيـــا وكـــان رئيســـه الرفيـــق علـــي تلجيـــين ونشـــاطه قـــوي يف اخلمســـينات لصـــاحل الطبقـــة العاملـــة، 
ا بشكل قوي.  االحتاد العام املوجود بدمشق، شارع خالد بن الوليد، وكان ر  ئيسـه طلعـت ويستطيع حتريكها وقياد

   )315(.جئ سياسي يف القاهرةتغليب، وهو دمشقي، ناصري، وهو ال

أقطـــن يف حـــي الكـــواكيب يف منـــزل طـــابق ارضـــي حتـــت األرض بعشـــرين درجـــة، وإذا مل تصـــدقوا فـــأهال بكـــم يف 
ديـة ليـا ببلل.س بعد خدمة ثالثني سنة وأعمـل حا 2000وأمهم والراتب احلايل   ) 316(ولد 13بييت. أعيل اسرة تعدادها 
  سنوات. 8وأصغرهم  1956أكرب األوالد مواليد  –ومعي وسام أسرة درجة أوىل  )317(حلب كأمني فرفة مفرّغ

                                                                                                                                                                
يف فرتة هيمنة النظام الشمويل املتخذ من البعث ستارا  كانـت كلمـة احلـزب جمـردة تعـين حـزب البعـث احلـاكم شـكال. والسـلطة الفعليـة يف  (313) 

  .يد األجهزة األمنية
  الواقع هو احلزب الوطين وريث الكبلة الوطنية اليت تالشت يف منتصف األربعينيات(314) 

يبدو واضحا جهل هذا النقايب، الذي اوصلته مصادفة احلراك اإلجتماي وحاجة احلكم العسكري إىل واجهة نقابية غري خطرة إىل مركز نقايب 
   315ن إجاباته غري الصحية وليست ذاات خمتوىمرموق، وهو خيلط " عباس بدرباس. واضطررت آسفا حلذف مقاطع م

م أحد أسباب التحلف واألزمات، اليت حّلت بالبم(316)   لدا اجنزه هذا النقايب الذي أوصله " القدر " إىل منصب رفيع هو " تفريخ " األوالد وكثر
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رأيــي يف العمــل النقــايب أن يكــون صــاحبه متفــائال يطــرد اليــأس وامللــل والكســل وأحــب أن تكــون مراكــز العمــل 
ل طبقيا مرتبطا بالعمال، وعلينـا مجيعـا أن النقايب وقياداته كخلية حنل، الكل يعمل دون هوادة وجيب أن يكون العم

حنب بعضنا ألننا نريد القفز والتقدم لألمام والنهوض بالعمال حنو األفضل وحنو شاطئ الرفاهيـة واخلـري وبنـاء جمتمـع 
التقــدم واالشــرتاكية، جمتمــع ال يوجــد فيــه اســتغالل وال اضــطهاد. وهلــؤالء الكــادحني الــذين تعبــوا وقــدموا ويقــدمون 

مــل احلركــة النقابيــة القــادة  -ودبــدون حــد وأؤكــد علــى وجــود العناصــر الشــابة الفتيــة ودعمهــا باملتابعــة شــريطة أن ال 
م والرجوع إليهم عند كل مناسبة وتكرميهم...   النقابيني السابقني، واالستفادة من خرب

دة القطريـة وجملـس التخطـيط أحب وُأسر عندما أرى العمال اآلن ممثلون بدءا من اللجنة النقابية وانتهـاء بالقيـا
 األعلى وجملس الشعب واجلبهة الوطنية التقدمية، وإىل  األمام ايها املكافحون !

 حلب - العمل النقابي في مهنَتْي النسيج اليدوي والنسيج اآللي  - 10
 زهري شومان   ُمجري اللقاء الدارس:

خــــذ احلــــديث  يف منزلــــه يــــوم األحــــد ، ومكــــان أ1923نــــدمي بــــن بشــــري توتــــوجني، مــــن مواليــــد  حلــــب  :المتحــــدث
29/1/1989. 

  كتب الدارس:

، حيــث انتقــل إىل مهنــة النســيج 1947وحــىت عــام  1936كــان يعمــل املــذكور يف مهنــة النســيج اليــدوي منــذ عــام 
  اآليل اليت تتبع إىل نقابة النسيج اليدوي وكان يرتأسها املتويف عبد الرمحن جبولية.

 وأقمشة مقّصبة فالحية يف سوق اجلاج.  أما جده فكان يعمل بائع ملبوسات

أما والده فكان يعمل بصفة عامل مطحنـة، يـذهب صـباحا وال يعـود حـىت املسـاء، وال يوجـد حتديـد لسـاعات 
سـاعة تقريبـا، وال يوجـد فـرتات راحـة وال عطـل أسـبوعية  12العمل إال عندما يصرفه املعلم، وأقل دوام كـان يف حينـه 

وكـان والـده فقـريا ال ميلـك سـوى أجـره  اء عيد الفطر وعيد األضحى. طل رمسية، باستثنوال اسرتاحات مرضية وال ع
ــدف إىل تعليمــه منــذ  اليــومي، وال حــىت ســكنا يــأوي فيــه، وكانــت تربيتــه لولــده الوحيــد الــذي هــو النقــايب املــذكور 

 الصغر وهو يف الرابعة من عمره، وكان يعمل على إرساله إىل (اخلوجة) للتعليم. 

                                                                                                                                                                
ى هــذا الراتــب إلعالــة هــذا " " اجلــيش "، أي مفــرّغ للعمــل احلــزيب، حــزب البعــث احلــاكم، وهــو عمليــا ال يعمــل شــيئ يف البلديــة ويتقاضــ (317)

  الذي اجنبه...  
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ا فهي من نوع الكتب اخليالية مثال الزير سامل ومن   –عنرت بـن شـداد  –ناحية الكتب اليت كان يرغب بقراء
. وكــان يرتــاد املقهــى لالســتماع للحكــوايت -كركــوظ عــواظ   –ألــف ليلــة وليلــة  –ســيف يب زيــزن  –محــزة البهلــوان 

 . 1936صل على االبتدائية يف عام الذي كان له الفضل بالتأثري به لقراءة مثل هذه الكتب. وقد درس حىت ح

كــان يقــرأ جريــدة الشــباب الــيت كانــت مواليــة للحــزب الــوطين وكــان يشــرف عليهــا عبــد الــرمحن كيــايل وســعداهللا 
جــابري. وكانــت سياســة اجلريــدة تعمــل وفــق إرادة وتوجيهــات احلــزب الــوطين، كمــا كــان يقــرأ جريــدة النــذير املواليــة 

  شدي كيخيا ووفق توجيهات وسياسة حزب الشعب.حلزب الشعب وبإشراف حيي منري ور 

أما يف املرحلة الثانية من عمره فقد كان مواظبـا علـى قـراءة كتـب روايـة اهلـالل املصـرية الـيت كانـت تتحـدث عـن 
النضال الوطين والثورات الشعبية يف مصر، مما أثر فيه وأشـعل جـذوة احلمـاس والنضـال وخاصـة بعـد قيـام ثـورة عـرايب 

هجوم بريطانيا على االسكندرية من البحر. هناك أيضا جريدة النداء اليت كانت تتكلم عن النضـال وفشلها بسبب 
  وتشعل احلماس يف نفوس قرائها، وهي أكثر مرونة من جريدة النذير والشباب وكان خطها وطنيا أكثر من غريها.

الشــباب الوطنيــون ومــنهم:  هحــزب الكتلــة الوطنيــة هــو احلــزب الوحيــد الــذي كــان يف تلــك املرحلــة وكــان يقــود
سعداهللا اجلابري، ابراهيم هنانو، فخري البارودي، شـكري القـوتلي، سـعداهللا اجلـابري وعبـدالرمحن كيـايل. وبعـد وفـاة 
هنانو مت انشقاق الكتلة الوطنية إىل حزبني، مها حزب الشعب واحلزب الوطين، وكانت كل األحياء يف مدينة حلـب 

قــط، بسـبب ســيطرة رؤسـاء األحيــاء علـى أحيــائهم كـل فيمــا خيـص احلــي الـذي يقطنــه. منسـاقة وراء هــذين احلـزبني ف
وظلت األمور على هذه احلالة حىت فرتة األربعينات وظهور حـزب البعـث واحلـزب العـريب االشـرتاكي. وبفضـل وعـي 

اون مــع احلــزبني بعــض الشــباب الــوطنيني مت كســر الطــوق واخلــروج عــن املــألوف وتــرك احلــزبني القــدميني واالجتــاه والتعــ
اجلديــدين. وبفضــل النشــاط الــذي مارســه هــؤالء الشــباب ووعــيهم، مت خــروج عــدد كبــري عــن طاعــة رؤســاء أحيــائهم 
ســـراً وعـــن التعـــاون مـــع احلـــزبني القـــدميني، ألنـــه لـــو علـــم كبـــري احلـــي بـــذلك، فإنـــه ســـيبعث إلـــيهم بـــبعض األشـــخاص 

  الغتياهلم وقتلهم سرا.

انتقــل إىل  1976إىل ميــدان العمــل يف مهنــة النســيج اليــدوي واآليل، ويف عــام لقــد كــان عملــه منــذ بدايــة نزولــه 
وظيفة حماسب يف نفس املهنة. تأمني املواد األولية كان يقع على عاتق رب العمـل فقـط، وكـان يعمـل عنـده بـاألجر 

رب العمـل وحياسب عن الوحدة اليت ينتجها. ومـن ال يعمـل ال يتقاضـى أي أجـر حـىت ولـو كـان السـبب عـدم قيـام 
بتـــأمني العمـــل لـــه، فإنـــه ســـوف يقعـــد وال يتقاضـــى أجـــره حـــىت يقـــوم رب العمـــل بتـــأمني املـــواد، ليقـــوم هـــو بالتـــايل 
بتصنيعها. وقد كان لرب العمل احلق وحده يف تسويق اإلنتاج ويف الربح وكل شيء يف حني إقتصرت مهمـة العامـل 

  اإلنتاج فقط. 

ــ م والصــانع وكــان يتــدخل فــوراً شــيخ الكــار أو ريــس الصــنعة ويقــوم لقــد كانــت توجــد خالفــات كثــرية بــني املعّل
حبلهــا. كمــا كانــت هنــاك خالفــات أيضــا بــني املعلمــني تــدور حــول أســعار املنتجــات وحــول قيمــة األجــر الــيت تعطــى 
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للعامل املنـتج. وكـان هنـاك تنـافس فيمـا بيـنهم للحيـازة علـى الصـانع املنـتج اجليـد. وكـان يف ذلـك الوقـت ال يسـتطيع 
الصانع االنتقال من مكان عمل إىل آخر، إال إذا كان حيمـل شـهادة عامـل جديـد، ألن العـادة أنـه لـن يسـتقبله أي 

  رب عمل إذا مل يكن حائزا على هذه البطاقة اليت تشهد بأمانته وأخالقه وإخالصه يف العمل.

قـة ومشـروطة. وكـان العمـال من ناحية ثانية كان يأيت رب العمل يف بعض األحيان ويرى بضـاعته ومنتجاتـه ممز 
م ال يعرفــون شــيئا، وكثــريون  يتفقــون فيمــا بيــنهم علــى الصــمت النهــائي وعــدم إعطــاء أي تفصــيل عــن املوضــوع وكــأ
من املعلمني خيافون تصرفات بعـض الصـناع يف اإلنتـاج، مثـال مـا ذكـر آنفـا. وعنـدما كـان يقـع أي خـالف بـني رب 

لعـادة والعـرف السـائد املتفـق عليـه يف الصـنعة، كـان يتـدخل ريـس الصـنعة العمل والصانع حـول األجـرة الـيت ختـالف ا
  ويقوم حبل اخلالف حسب العرف السائد. 

هناك أيضا توجد طبقات ألربـاب العمـل، فهنـاك الطبقـة الغنيـة واملتوسـطة والفقـرية. ومـن أربـاب العمـل الكبـار 
فـــات حتصـــل بـــني أربـــاب العمـــل الكبـــار يوجـــد حـــج ســـامي صـــائم الـــدهر وعبـــد القـــادر صـــائم الـــدهر. وكانـــت اخلال

والوسط من نفس املهنة حول مبدأ تشغيل العمال وقيمة األجر الذي يعطى للصانع. فقـد كانـت الطبقـة الكبـرية ال 
تريد مـن الطبقـة األدىن أن تقـوم بتشـغيل العمـال بغيـة اسـتغالهلا لنفسـها فقـط، وتـتحكم بـاألجر الـذي تريـد إعطـاءه 

لـى هـذه احلالـة حـىت إقامـة نقابـة ألربـاب العمـل، الـيت اصـبحت حتـل اخلالفـات بـني أربـاب للعامل. وظلـت األمـور ع
العمل. وكان األمر الوحيد الذي اتفق عليه أرباب العمل فيما بينهم أنه يف حـال تسـريح العامـل مـن عملـه، فيجـب 

قـه، ومـىت طالـب حبقوقـه على أرباب العمل اآلخرين عدم تشغيله حىت ال يشتد أو يقوى عوده وعندها يطالـب حبقو 
أصبح يف هذه احلالة "مشاغبا" ولن يستقبله أي رب عمل نظرا إلطـالق هـذه الصـفة عليـه، وخيـربون بعضـهم بعضـا 

  بأن هذا العامل مشاغب ويقطع رزقه يف هذه احلالة. 

ميـع من ناحية احلي الذي كان يسكنه النقايب فقد كانت العالقة بني السكان عالقات جـوار جيـدة، وكـان اجل
م مجيعا. وكان يساهم يف تركيز زعيم احلـي  متقاربني إىل زعيم احلي سياسيا واجتماعيا، فهو الذي يقوم حبل خالفا
األحــزاب الــيت أشــرنا إليهــا يف الســابق، ألن زعــيم احلــي ســيبقى ضــامنا للســكان يف أي موقــف يتضــامن ويتعــاون مــع 

  هذه األحزاب وهي حزب الوطين وحزب الشعب.

حيــــة واقــــع الريــــف، فقـــد كــــان النقــــايب يســــمع كثــــريا عــــن احلالـــة الــــيت تســــوده والعالقــــة بــــني اإلقطــــاع أمـــا مــــن نا
والفالحني الذين ال يستطيعون التفوه بأي كلمـة، كمـا أن هنـاك تنسـيق كامـل ودائـم بـني الـدرك واإلقطـاعي املـدعوم 

الفرنسـي، ويف هـذه احلالـة ال يسـتطيع  دائما من قبـل احلاميـة الفرنسـية، وهـذا يؤكـد ارتبـاط مصـاحله بوجـود االنتـداب
  أي فالح التكلم مع اإلقطاعي.

بدأت هجرة الريف إىل املدينة نظرا لظهور املصـانع الكبـرية مثـال الشـركة السـورية للغـزل،  1937وابتداء من عام 
يـد العاملـة والشهباء لإلمسنت واألهلية لإلمسنت أيضا، هذه الشركات اليت بدأت تعتمد يف تشـغيل مصـانعها علـى ال



 

 

306 
 

ا أرخص من اليد العاملة يف املدينة. كما أن هنـاك شـركة حـج سـامي صـائم الـدهر وشـركة شـبارق وأبنـاؤه  الريفية أل
ومعمـــل التبـــغ وشـــركة الكهربـــاء وشـــركة الســـكك احلديـــدة ودائـــرة البلديـــة. أصـــحاب هـــذه املؤسســـات كـــانوا يشـــغلون 

  ين من قبل الفرنسيني. لديهم أصحاب الواسطة الكبرية املتنفذين واملستفيد

بالنســبة لشــيخ الكــار، فكــان يتمتــع بســمعة جيــدة ونفــوذ قــوي، وخاصــة أثنــاء حّلــه لــبعض اخلالفــات كمــا أنــه 
  يتمتع خبربة جيدة يف مهنته. 

ـا  1947انضم النقايب ندمي توتوجني إىل نقابة النسيج اليدوي يف عام لقد  بسبب ظهور الـوعي لديـه وقناعتـه بأ
هنـة الواحـدة وتـدافع عـن حقـوقهم. وكانـت النقابـة ختضـع وتسـري بتوجيهـات احلـزب الـذي ينتمـي إليـه تنظم عمال امل

ـــا ختضـــع ألكثريـــة األعضـــاء يف مكتـــب النقابـــة الـــذين ينتمـــون إىل حـــزب واحـــد. وكانـــت تُـــدفع  رئـــيس النقابـــة، أو أ
شـرتاكات   كانـت ُتصـرف علـى االشرتاكات شـهريا دون أن تقـدم النقابـة أيـة خـدمات اجتماعيـة للعمـال. وهـذه اإل

مقر النقابة وكرواتب للمتفرغني. وهـؤالء املتفرغـون كـان ارتبـاطهم يف الغالـب  سياسـيا بـاألحزاب الـيت ينتمـون إليهـا. 
وقد تألفت قيادة النقابة من الصناع اي العمال، واملثقف منهم هو الـذي يُلِـّم بـالقراءة والكتابـة فقـط. ووقفـت هـذه 

مبواجهـــة نقابـــة أربـــاب العمـــل. ومـــن  النقـــابيني الـــذين يعـــرفهم املتحـــث ( التـــوتنجي فهـــم: عبـــد النقابـــة بشـــكل دائـــم 
الرمحن جبولية وأمحد ماضي  وعلي زيتوين من نقابة النسيج اليـدوي. أمـا نقابـة النسـيج آليل الـيت كـان يرتاسـها أمحـد 

نوا أقطـــاب املهنـــة بالنســـبة حنـــاس فضـــمت يف عضـــويتها عبـــد الـــرزاق قضـــم ومجيـــل عيـــار ومصـــطفى بـــارود الـــذين كـــا
  للنسيج اآليل وكانوا يلمون بالقراءة والكتابة.

نقابــة احملركــات  –نقابــة احلجــارين  –وبالنســبة لبــاقي النقابــات فقــد كانــت توجــد يف تلــك املرحلــة: نقابــة الغــزل 
نقابة عمـال  –لسكك نقابة ا –نقابة الرجيي  –نقابة البالستيك  –نقابة املطاحن  –نقابة النجارين  –االنفجارية 

الدولة والبلديات. وكانـت نقابـة الغـزل مـن أنشـط النقابـات الرئيسـية يف النضـال ضـد أربـاب العمـل وضـد الرأمساليـة، 
وكانت تعمل على تنظيم اإلضرابات واملظـاهرات املطالبـة بالشـكل الظـاهري مبطالـب اقتصـادية، لكنهـا يف املضـمون 

تـــنظم بتوجيهـــات مـــن األحـــزاب الـــيت ينتمـــي إليهـــا رئـــيس النقابـــة أو  ذات مغـــزى سياســـي، ومعظـــم هـــذه املظـــاهرات
األعضاء األكثر عددا. وقد حدث ذات مرة أن استمر اإلضراب عن العمل يف نقابة الغزل، حىت مت إسـقاط الـوزارة 
ا علـــى حـــل مطالـــب العمـــال. وكـــان رئـــيس احتـــاد عمـــال حلـــب العامـــل مصـــطفى جلـــب، وهـــو عامـــل  لعـــدم قـــدر

يعمل بتوجيهات احلزب الوطين. وقد كانت نقابة الغزل هي النقابة الوحيدة الـيت متـد وتقـوي االحتـاد  قندرجي، وكان
نظرا لتمتعها بضخامة عدد عماهلا، وكانت تعترب أكرب جتمع عمايل وأكثـر وعيـا مـن بقيـة عمـال النقابـات األخـرى. 

شـركة  –السـورية والشـهباء للغـزل  –يج اآليل لقد تركز العمل النقايب قبل عهد الوحـدة يف املؤسسـات الكبـرية كالنسـ
شــركة شــبارق للغــزل ايضــا، ونظــرا لضــخامة عــدد عمــال هــذه التجمعــات  –شــركة احلمــامي  –ســامي صــائم الــدهر 

ا واستمراريتها، وبالتايل مت تقوية احتاد عمال احملافظة أيضا. لقد ظهر تياران داخـل النقابـات  استمدت النقابات قو



 

 

307 
 

االحتاد القومي من جهة وحـزب الشـعب والكتلـة الوطنيـة مـن جهـة اخـرى، واللـذين أُلغِـَي عملهمـا يف عهد الوحدة، 
  ونشاطهما ومل يعد هلما وجود علين، إال بعد حكم االنفصال الذي ساهم ومسح هلما بإعادة نشاطهما فيما بعد.

، حيــث كــان أصــحاب %20لقــد كانــت النقابــة تتمتــع بــوعي طبقــي عــايل يســوده االجتــاه االشــرتاكي، باســتثناء 
  هذه النسبة مؤيدين لألفكار الرأمسالية الربجوازية وهم من الفئة املتنفذة املستفيدة من أرباب العمل. 

ومل يكن رب العمل يعطي أي أجر إضـايف إال أجـر اإلنتـاج الـذي يقدمـه العامـل، حيـث أنـه كـان يقطـع عـنهم 
يــان يعطــيهم عيديــة فقــط للــبعض مــنهم، كمــا أنــه كــان أجــر أيــام عيــد الفطــر وعيــد األضــحى. وكــان يف بعــض األح

يساهم بإثـارة الشـقاق واخلـالف بـني صـفوف العمـال، حـىت ال يكـون هنـاك أي عامـل يسـاهم يف توحيـد صـفوفهم. 
ومـن أســاليبه املتبعـة كــان يعمـل علــى إعطــاء بعـض العمــال بعـض املزايــا، مــن الـذين يتعــاملون معـه ويتجسســون علــى 

  هم إىل رب العمل، الذي يعترب مثل هؤالء العمال مجاعة مشاغبني وفوضويني.رفاقهم وينقلون أخبار 

يف نقابـــات املدينـــة مل تُثـــار املشـــاعر القبليـــة والطائفيـــة، وكانـــت جتـــري االنتخابـــات بشـــكل ســـري، لكنـــه كانـــت 
م. وظهــرت التكــتالت يف االنتخابــا ت، حتصــل بعــض الضــغوطات مــن قبــل القيــادات النقابيــة بتوجيهــات مــن أحــزا

ويف ظـل االنتـداب الفرنسـي، كـان  1945وكانت تنتهي ملصلحة احلزب األقوى والذي يصرف أمـواال أكثـر. ويف عـام 
العمــل النقــايب خاضــعا لتوجيهــات أربــاب العمــل ســواء ماديــة أو معنويــة، أمــا أيــام احلكــم الــوطين فكانــت النقابــات 

تســيريها سياســيا حســب أهــدافها، ومبــا خيــدم مصــلحة  ختضــع لألحــزاب الــيت كــان ينتمــي إليهــا القــادة النقــابيون ويــتم
هــذه األحــزاب. أمــا  يف عهــد الوحــدة فقــد مت تســيري النقابــات حســب توجيهــات االحتــاد القــومي والــدوائر السياســية  
يف حينــه. لكــن كــل ذلــك تغــّري يف عهــد االنفصــال وانقلبــت النقابــات علــى عقــب لصــاحل الرأمساليــة  واإلقطــاع، فقــد 

نقابـة ليـتم تشـتيتها وحتجيمهـا، لكـي  50نقابـة إىل  20نفصال مرسـوما حبـل النقابـات وتقسـيمها مـن أصدر حكم اال
تسهل السيطرة عليها من قبل السلطة االنفصالية احلاكمة. وقد مت يف هذه املرحلة اعتقال أكثـر القـادة النقـابيني ومت 

ـامه متهم كانت جـاهزة سـلفا وهـي إمـا ا م بـالبعثيني أو الناصـريني أو الشـيوعيني، زجهم يف السجون،  حيث أن 
 تلك الفئات اليت كانت حكومة االنفصال ختشاهم بشكل كبري. 

وحاليــا يعــيش هــذا النقــايب باســتقرار ونضــال ذايت ينبــع مــن وجدانــه وضــمريه ويعمــل حاليــا مبشــفى الشــهيد عبــد 
  اجلبار شيحان العمايل حبلب بصفة حماسب طعام وحماسب تأمينات.

ه تتلخص بأن النقابات حاليا تقوم بعمل وظيفي فقط. أما يف السابق فقد كانت مقرات النقابات ومالحظات 
تغّص بالعمال بشكل دائم، وذلك لطرح بعـض األمـور واملشـاكل، أو بلقـاءات متكـررة بـني اللجـان النقابيـة والنقابـة 

  والعمال.
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مت ســجنه  عة ونشــاط نضــايل متميــز، حيــثأعتــرب هــذا النقــايب إنســانا جيــدا ن و لديــه معلومــات واســ )318(وإنــين
  )319(عدة مرات بسبب نضاالته.

  حمص –جاء من مهنة تركيب البالط خلوف النقابي الُمتَـنَـّور سياسيا عبد الكريم م - 11

  غزوان حزام ُمجري اللقاء الدارس:

حلاليــة: بــاب يف حــي بــاب الســباع،واإلقامة ا 1922عبــد الكــرمي معلــوف، مواليــد محــص عــام  اســم النقــابي وكنيتــه:
  النقابة: نقابة عمال البناء –السباع، ومكان أخذ احلديث: يف منزل النقايب. املهنة: صب البالط 

: مل أعــرف جــدي كمــا أنــين مل اعــرف عنــه شــيئا. أمــا والــدي فقــد كــان يعمــل يف النســيج اليــدوي عمــل اجلــد
ة جـدا. وكـان أخـويت يعملـون حنـاتني أي يف وأوضاعنا املالية كانت البأس (مستورة) نوكانت تربيته يل وإلخـويت جيـد

حنــت احلجــارة للبنــاء، وتعلمــوا إىل صــفوف متدنيــة أي الثالــث والرابــع االبتــدائي ومل حيصــلوا علــى أي شــهادة. كنــت 
  أعمل مع والدي بالنسيج اليدوي، لذا فلدي بعض املعلومات عن هذه املهنة.

يخ الكـار، وكـانوا خيتارونـه ممـن يتقنـون الصـنعة وذوي كان أبنـاء احلـي ممـن يعملـون يف مهنـة واحـدة ينتخبـون شـ
  السرية احلسنة.

وكــان النــاس آنــذاك ممــن حــويل يعرفــون بــأن هنــاك مهنــة النســيج أو مهنــة البنــاء، فمــن يرغــب بالعمــل فعليــه إمــا 
 تعلم مهنة النسيج أو العمل بالفاعل وتـََعلُّم إحدى مهن البناء. 

ســنة، وقبــل أن أتــرك املدرســة وبعــد تركــي هلــا  13بتــدائي وكــان عمــري لقــد تركــت املدرســة مــن الصــف الثالــث اال
ــا إحــدى  بفــرتة قصــرية كنــت أســاعد والــدي يف مهنــة النســيج، وكــان ميلــك العــدة وأدوات العمــل الــيت كــان يشــغل 

  غرف البيت. وكان رب العمل يقدم لوالدي (الرشق) أي املواد من خيطان ومواد أخرى.

اليـــدوي كـــان ينتخـــب مـــن صـــناعية النســـيج يف احلميديـــة وبســـتان الـــديوان وبـــاب شـــيخ الكـــار لعمـــال النســـيج 
ـــا أحيـــاء متجـــاورة، ومعظـــم صـــناعية النســـيج اليـــدوي موجـــودين يف هـــذه األحيـــاء مـــن محـــص. وكانـــت  الســـباع كو
مطاليــب عمـــال النســـيج اليــدوي تنحصـــر آنـــذاك بزيـــادة األجــور علـــى القطعـــة بشــكل أساســـي، حيـــث أن ســـاعات 

م على القطعـة. وكانـت املطالبـة بزيـادة األجـور متـر  العمل كانت م يتقاضون أجر حرة ومرتوكة لكل صانع حيث أ
  باملراحل التالية أو على الشكل التايل:

                                                                                                                                                                

  .الياء تعود على جمري اللقاء زهري شومان(318) 
بذا لو ذكـر الـدارس شـومان تفصـيل عـن سـجنه وانتمائـه السياسـي. ويبـدو ان النقـايب تـوتنجي وهـو يعمـل حماسـبا يف مؤسسـة تابعـة لقيـادة (319)

  .، آثر السالمةنقابية تكّم أفواه من يتحدث بصراحة وحرية



 

 

309 
 

يقوم العمال بنقل مطاليبهم إىل شيخ الكار ويقوم هذا بدوره مبطالبة رب العمل، وعندما ال يوافـق رب العمـل 
الكــار العمــال إىل اإلضــراب وُيَكّلــف الــبعض بلــم (أي مجــع) املطــاوي (وهــي أداة علــى تلبيــة املطالــب، يــدعو شــيخ 

أساسية يستخدمها النّوالة يف عملهم) وذلك بقصد إلزام مجيع الصناعية باإلضراب. ونتيجة اإلضرابات كانـت تُلـىب 
  املطالب.

ة لعمـال النسـيج بعـد على ما أذكر، حيث تشكلت نقابـ 1947وقد استمر هذا احلال بعمال النسيج حىت عام 
  . 1946يف عام  279أن صدر قانون رقم 

مل أســـتمر طـــويال بالعمـــل مـــع والـــدي حيـــث أن والـــدي وألســـباب تتعلـــق بضـــرورة تـــأمني دخـــل إضـــايف لســـد 
طلب مين أن أترك العمل بالنسيج وأذهـب لـتعلم مهنـة أخـرى وقـد اختـار يل مهنـة صـب الـبالط مصاريفنا املتزايدة، 

  آنذاك. 

وأذكــر أيامهــا أن النضــال ضــد االحــتالل الفرنســي كــان  ســنة. 14وكــان عمــري عنــدها  1936ام جــرى ذلــك عــ
علــى أشــده. وكنــت علــى حــداثيت أشــارك باملقاومــة مــع رفــاقي الشــباب الصــغار، حيــث ُكنّــا نقــوم بضــرب الفرنســيني، 

وكثــريا مــا اضــطررنا يومهــا الــذين يالحقــون املتظــاهرين حبمــص، باحلجــارة بواســطة املِقــالع الــيت كنــا نصــنعه بأيــدينا، 
ا وخنتبئ فيها من الفرنسيني الذين يالحقونا.   للدخول إىل بيوت ال نعرف أصحا

، وبقيـــت صـــانعا مخـــس ســـنوات. كـــان املعلـــم 1936وبـــدأت العمـــل يف مهنـــة صـــب الـــبالط كعامـــل صـــانع عـــام 
  ط. صاحب العمل مسلم خزام (أبو عارف). وبعد مخس سنوات صرت معلما يف مهنة صب البال

ــا، غــري أنــين ال أمحــل شــهادات ســوى شــهادة مــن املعهــد النقــايب، حيــث  قــدريت علــى القــراءة والكتابــة البــأس 
وجنحــت بدرجــة جيــد. وكنــت أقــرأ اجلرائــد واجملــالت وأذكــر منهــا: النــداء  9/4/1967ولغايــة  4 –1التحقــت بــدورة مــن 

إىل جريـــدة األخبـــار اللبنانيـــة وجملـــة روز اليوســـف  اللبنانية،الســـوري،الفجر، النـــور، الفيحـــاء ونضـــال الشـــعب، إضـــافة
  املصرية.

أمــا األحــزاب السياســية فكنــت أمســع حبــزب الكتلــة الوطنيــة، حــزب العصــبة، احلــزب الشــيوعي الســوري، حــزب 
  القوميني السوريني، وفيما بعد حزب البعث.

يرأســهما املتنفــذون بــاحلكم، أمــا عــن هويــة هــذه األحــزاب فكــان املعــروف أن الكتلــة والعصــبة حــزبني رأمســاليني 
أما احلزب الشيوعي وحزب البعث فهما حزبـان وطنيـان تقـدميان، أمـا احلـزب القـومي السـوري فهـو حـزب برجـوازي 

  حمافظ وقومي متعصب لسوريا الكربى.

أعــود إىل مهنــيت الــيت تعلمتهــا يف مطلــع عمــري وهــي مهنــة صــب الــبالط املوزاييــك، وتركــت املدرســة ألن العلــم  
  والد األغنياء فقط، وبقيت يف هذه املهنة طوال عمري الذي مضى، حيث مل أتعلم غريها.كان أل
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أما املواد الـيت نسـتعملها يف صـناعة الـبالط فكانـت بالدرجـة األوىل االمسنـت، وكـان يسـتورد مـن اخلـارج بنوعيـه 
لــبحص بأنواعــه، وهــذه األبــيض واألســود مــع بعــض املــواد األخــرى كالصــباغ. و هنــاك مــواد كانــت تــؤمن حمليــا مــن ا

تصــنع وحتــول بيــد عاملــة حمليــة مــع اســتخدام آالت بدائيــة، وتعتمــد علــى العنصــر البشــري أكثــر مــن اآليل. وكانــت 
  عملية تصنيع البالط حتتاج إىل خربة خاصة يف عمليات النقش والتلوين.

ظـروف العمـل  تسـتمر مـن بـزوغ الفجـر حـىت غيـاب الشـمس، و  1954أما سـاعات العمـل فقـد كانـت قبـل عـام 
كانــت ســيئة جــدا والعمــل حبــد ذاتــه مرهــق للغايــة حيــث يبقــى العامــل حيضــر وينقــل الــبالط وينزلــه باملــاء وخيرجــه منــه 

 طوال النهار وكثريا ما كان الدم يسيل من أصابع أيدينا املنتفخة من املاء واملغطاة بالدم.

مر ال من قريب أو بعيد. لذلك فـإن األربـاح تصريف اإلنتاج: كان يتم عن طريق رب العمل وال عالقة لنا باأل
تعـود إليــه ولــيس لنـا حنــن العمــال سـوى أجورنــا املتفــق عليهـا. ومل تكــن هنــاك قـوانني حتمــي العمــال، وكثـريا مــا حيصــل 
خالف بني أرباب العمل الكبار مع الصغار حيث أن الكبار كانوا ظاملني أكثر من الصغار وطّماعني جدا. إضافة 

نت تنشأ بني العمال وأرباب العمل بسبب قسوة العمل وظروفه وضآلة األجور، حيث كان العامـل إىل خالفات كا
  .1946–1944لريات والعامل العادي لريتني فقط وذلك خالل الفرتة بني  4الفين أي الصانع املاهر جدا يتقاضى 

، وال يـزال فيهـا 1مـي تأسست نقابة ُمسيّـت نقابـة عمـال صـب الـبالط وكنـت مـن مؤسسـيها ورق 1947ويف عام 
رقمـــي املتسلســـل هـــذا موجـــود يف ســـجل النقابـــة ويف احتـــاد عمـــال محـــص. وبعـــد تأســـيس النقابـــة جـــرت االنتخابـــات 

 –الكهربــاء  –نقابــة مبــا فيهــا نقابتنــا ومــن هــذه النقابــات: الغــزل والنســيج  32وجنحــت يف رئاســة النقابــة وكــان هنــاك 
عمـــال  –املطـــاعم واملقـــاهي  –اخلياطـــة  –جنـــارة املوبيليـــا  –رة العـــريب النجـــا –الـــبالط  –البنـــاء  –النســـيج اليـــدوي 

 –املطـــابع  –احلـــدادة االفرجنيـــة  -التليـــيس والتطيـــني –الفرّانـــة واخلبـــازة  –شـــركة األي يب ســـي  -الدولـــة والبلـــديات 
  احلطة والزنار. –النسيج اآليل 

ج اآليل، وملا جرى انتخاب ممثل العمال تأسس احتاد عمال محص وترأسه شفيق الشيخ فتوح من نقابة النسي
جنح الشيخ فتوح الذي كانت الربجوازية وأرباب  ) 320(بني شفيق الشيخ فتوح ومجيل عثمانيف جلنة حتديد األجور 

العمل يدعمونه. غري أن األمور مل تبق على حاهلا، وتطور الوعي بني العمال والنقابات خاصة يف اخلمسينات، 
انتخابات الحتاد محص وكان الشيخ فتوح يرأس نقابة عمال النسيج اآليل، وجرى  1956حيث جرى يف عام 

االتصال بعمال املهنة أمثال وهيب احلراكي وطه املصري وسعيد الشيخ فارس وآخرون من العمال الوطنيني 
 التقدميني والتقدميني ومت إسقاط شفيق الشيخ فتوح يف نقابته يف اجتماع اهليئة العامة، وبعدها جرى تعاون بني

وانتخب عبد الواحد غليون رئيسا لالحتاد وهو من نقابة النفط. وأمام هذا الواقع اجلديد قام الشيخ فتوح وبدعم 
من صبحي اخلطيب رئيس االحتاد العام بإقامة احتاد جديد يف محص أمسوه االحتاد التقدمي ويضم نقابة الفرانة 
                                                                                                                                                                

  .كان شيوعيا وشارك يف إحدى املؤمترات النقابية العاملية) 320(
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نقابة. وقد شارك الشيخ  32نقابات من أصل  7ها وكان جمموعهم والتلييس والفواخرجية والنسيج  اليدوي وغري 
عبد احلسيب فواخرجي  –صربي حصرية  –فتوح يف االحتاد التقدمي آنذاك باملكتب التنفيذي: عبداهلادي السيد 

  وغريهم ال أذكرهم.

الحتاد العام ومت إسقاط صبحي اخلطيب من ا )321(ومنذ بدايته جرى تعاون بني القوى التقدمية 1957ويف عام 
وهو الذي كان يدعم االحتاد التقدمي يف محص ودمشق الذي كان يرأسه طلعت تغليب. وبذلك مت حّل االحتاد 

  واستمرت هكذا. 1957التقدمي وعادت النقابات مجيعها إىل احتاد عمال محص يف عام 

إلثبــات وجودنــا كتنظــيم أهــم نضــاالت نقابتنــا املطليــة: منــذ تأســيس نقابتنــا كــان يل شــرف النضــال مــع رفــاقي 
  نقايب يدافع عن مصاحل العمال وكانت مطالبنا آنذاك بشكل رئيسي: 

  حتديد يوم العمل بثمان ساعات

  عطلة اسبوعية مأجورة للعمال

  إجازة سنوية مأجورة للعمال

  زيادة األجور

لعــدم رضــوخنا  ومــارس أربــاب العمــل الــذين تضــامنوا ضــد نقابتنــا الضــغط علينــا لإلقــالع عــن مطالبنــا، ونظــرا
، أنــا ورفــاقي ابــراهيم شــيحة (نائــب رئــيس النقابــة)، حســني 1948لضــغوط أربــاب العمــل ُســّرحت مــن العمــل يف عــام 

شيحة (أمني سر النقابة). ومل يقبل أحد من أرباب العمل بتشغيلنا بعد تسرحينا، مما اضطّر رفاقي للسفر إىل حلـب 
أرسـل  1949إخـويت يف حنـت احلجـارة. ويف عهـد حسـين الـزعيم عـام  للعمل هناك، وحُلوا النقابة. فذهبت للعمل مع

ورائــي رب عمــل، وامســه عبــد القــادر عبــد املــوىل وعملــت عنــده ســتة أشــهر، وانتقلــت بعــدها للعمــل عنــد رب عمــل 
آخــر هــو جــربان شــاهني. وعنــدها قمــت بالــدعوة إلعــادة تشــكيل نقابــة وجنحــت يف ذلــك، ويف االنتخابــات جنحــت 

. وكــان معــي يف مكتــب النقابــة بــديع البــواب وعبــدو الناشــط وصــالح بالســم وغــريهم، واســتمرينا يف رئيســا للنقابــة
حققنــــا يــــوم العطلــــة األســــبوعية  1956يف حتديــــد يــــوم العمــــل بثمــــان ســــاعات، ويف عــــام  1954مطالبنــــا وجنحنــــا عــــام 

ر لعمال الـبالط ودعينـا بقيـة املأجور، ورشحت إىل جلنة حتديد األجور كممثل عن العمال، وجنحنا يف حتديد األجو 
  النقابات للعمل على حتديد األجور لعماهلم، وقد مت حتديد األجور لعدد من النقابات آنذاك. 

انُتِخْبُت عضوا يف املكتب التنفيذي لالحتاد العام للعمال وكان مركزه دمشق وبقيـت فيـه عـامني  1957ويف عام 
  وكان املكتب التنفيذي ممن أذكرهم:

                                                                                                                                                                
  .أي احلزبان الشيوعي والبعث(324) 
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  وهو  من عمال الكهرباء بدمشق  رئيسا للنقابة  وشيمصطفى الب

  وهو من عمال حلب  أمينا للسر    علي تلجيين

 نقابة البناء –من دمشق     عضوا    حربان حالل

 نقابة البناء –من دمشق         حسن صاصيال

 نقابة النفط –من دمشق       جوزيف مارديين

 من حوران      ابراهيم جهماين 

  مال الطباعةنقابة ع –من حلب         عمر قشاش

      من حلب        مجيل ثابت

 من محاة        صالح زنزول

 عمال النفط  –من محص         عمر السباعي

 عمال صب البالط  –من محص       عبدالكرمي معلوف

 عضوا على ما أذكر. 16والبقية ال أذكرهم حيث كان املكتب التنفيذي مؤلفا من 

يف ذلك احلـني بعـد جناحنـا إىل بيتـه لتنـاول الشـرابات، وأذكر أن رئيس جملس الوزراء صربي العسلي قد دعانا  
 مباركا لنا بالنجاح. 

وجهــت الــدعوة لنــا للمشــاركة يف املــؤمتر الرابــع الحتــاد العمــال العــاملي، وكانــت أول مــرة نشــارك  1957ويف أيلــول 
نــا عــن طريــق بعــض فيهــا يف مثــل هــذه املــؤمترات باســم االحتــاد العــام لنقابــات العمــال يف ســوريا. والــدعوة وجهــت ل

 الدول الصديقة مثل تشيكوسلوفاكيا وأملانيا الدميوقراطية وجرى ذلك بعلم من احلكومة السورية آنذاك.

ــا احتــاد العمــال البلغــاري لقضــاء ثالثــة ايــام يف  لقــد عقــد املــؤمتر مبدينــة اليبزيــغ األملانيــة الدميوقراطيــة، وقــد دعان
يومـا يف تشيكوسـلوفاكيا بـدعوة  15يوما يف أملانيـا. وبعـد املـؤمتر قضـينا  15 بلغاريا قبل سفرنا إىل اليبزيغ، حيث بقينا

 من احتاد العمال فيها.

 لقد شارك يف وفد سوريا إىل املؤمتر الرابع الحتاد العمال العاملي كل من:

 عبدالكرمي معلوف
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 عمر السباعي

  جربان حالل

  عمر قشاش

  ابراهيم بكري بصفة مراقب

  حسن البيك بصفة مرتجم

  ميشيل ابو طارة بصفة مرتجم

  جناح الساعايت ممثلة عن نقابة الصيادلة

 وشارك يومها يف اللجنة التحضريية للمؤمتر 

 من سوريا: جناح الساعايت و عبدالكرمي معلوف

 من لبنان:  فهد زهور

لـذي كـان مميـزا لقد شارك يف املؤمتر آنذاك ممثلون عن مئة تنظيم نقايب يف العامل ومن خمتلف البلدان. والشيء ا
 للمؤمتر، هو أن أول قمر صناعي سوفيييت أرسل حتية مباشرة من الفضاء إىل املؤمتر املنعقد يف اليبزيغ.

لقــد تــرأس املــؤمتر النقــايب اإليطــايل ديفرتيــو، وتــوىل أمانــة الســر النقــايب الفرنســي لــويس ســيان. وبعــد عــوديت مــن 
مـــال محـــص، وجنحـــت يف هـــذه االنتخابـــات وبقيـــت حـــىت عـــام املـــؤمتر جـــرت انتخابـــات املكتـــب التنفيـــذي الحتـــاد ع

1959. 

عـدت  1963ويف عـام  )322(شرة شهور بسـبب نشـاطايت النقابيـة.اعُتِقْلُت وأودعت السجن ملدة ع 1959ويف عام 
للعمل النقايب وانتخبت جمددا رئيسا لنقابة عمال البالط، وأصبحت بعد الـدمج نقابـة عمـال البنـاء واألخشـاب، مث 

نتخايب إىل املكتب التنفيذي الحتاد عمال محص وعضوا يف املكتب التنفيذي لالحتـاد العـام واسـتمريت رئيسـا أعيد ا
 .1972لنقابة عمال البناء واألخشاب حىت عام 

                                                                                                                                                                

الواقــع أن اإلعتقـــال جــرى بســـبب كونــه عضـــوا يف احلــزب الشـــيوعي الســـوري، حيــث قامـــت املخــابرات الســـلطانية أيــام اجلمهوريـــة العربيـــة (322) 
عيني وأصدقائهم وإيداعهم السجون مددا خمتلفة دون حماكمة وال من حيزنون. وكان يُطلق سراخ كـل مـن املتحدة بإعتقال اآلالف من الشيو 

يعلـــن تـــربّؤه مـــن احلـــزب الشـــيوعي وكيـــل الـــتهم لـــه. واملتحـــدث معلـــوف جتنـــب احلـــديث عـــن هـــذه الواقعـــة بســـبب اســـتمرار ســـيطرة املباحـــث 
    .2015مرت هي احلاكم الفعلي إىل يومنا هذا : تشرين الثاين السلطانية، اليت ظهرت أيام الوحدة بني سورية ومصر واست
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مت إيفادي إىل معهد برناو بأملانيا الدميوقراطية وهو يسمى معهد النقابـات العليـا وحصـلت علـى  1971ويف عام 
 شهادة املعهد.

تركـــت النقابـــة واالحتـــاد،ألتفرغ للعمـــل يف جملـــس إدارة اجلمعيـــة التعاونيـــة الســـكنية للحـــرفيني الـــيت  1972عـــام يف 
بقيـــت فيهـــا حـــىت اآلن. وبعـــد تركـــي العمـــل النقـــايب انتـــدبين احتـــاد عمـــال محـــص ألشـــرف علـــى إكمـــال مبـــىن االحتـــاد 

 حبمص حيث كان على اهليكل. 

عمال محص، وآخرها كـان تكرميـي يف مـؤمتر احتـاد عمـال محـص، الـذي ُكّرمت أكثر من مرة من نقابيت واحتاد 
  )323(ل ريشة نائب رئيس االحتاد العام.جرى مؤخراً حبضور قيادة فرع احلزب حبمص وميشي

 1958 –1947أهم القضايا املطلبية اليت حتققت خالل الفرتة ما بني 

 حتديد األجور وتصنيفها

  زيادة األجور باستمرار

  عمل بثمان ساعاتحتديد ساعات ال

  العطلة األسبوعية املأجورة

يـــوم مبوجـــب  14وقـــد أنقصـــت إىل  1946لعـــام  279اإلجـــازة الســـنوية املـــأجورة ملـــدة شـــهر اســـتنادا إىل القـــانون 
  1959لعام  91القانون 

  إقامة صندوق تعاوين للعمال للمساعدة االجتماعية يف حاالت املرض واملداواة والوالدة والزواج والوفاة

وحلهـــا مبختلـــف األســـاليب  1946ابعـــة قضـــايا العمـــال لـــدى مديريـــة الشـــؤون االجتماعيـــة والعمـــل منـــذ عـــام مت
  املمكنة

  كان العمل النقايب يرتكز بالدرجة األوىل يف:  1958قبل عام 

 شركة السكك احلديدية

 شركة األي يب سي
                                                                                                                                                                

يقصــد بــاحلزب حــزب البعــث العــريب اإلشــرتاكي. ويبــدو أّن عبــد الكــرمي املعلــوف مثــل كثــريين آثــر الســالمة مــع تقــدم العمــر وإرهــاب  (323) 
أو تـوخي الالمـة حباجـة إىل دراسـة خاصـة ال املخابرات السلطانية والبحث عـن لقمـة العـيش... وهـذا الظـاهرة ظـاهرة السـكوت أو اخلضـوع 

 يتسع اجملال هلا هنا ملعرفة كيف كانت املباحث السلطانية " ختصي " البشر. و" اخلصي " على انواع ال يعلمه إال من اكتـوى بنـار اإلرهـاب
  الشمويل السلطاين...
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 الكهرباء

 احلطة والزنار –النسيج اآليل  –النسيج اليدوي 

 معامل البالط

 جنارة املوبيليا –النجارة العربية  –جنارة امليكانيك 

  نقابة عمال امليكانيك

  مهن البناء بشكل عام

كــان الصــراع داخــل النقابــات سياســي وطبقــي ووطــين، حيــث كانــت الرجعيــة تســعى للســيطرة علــى النقابــات 
ظ علـى مصـاحل أربـاب العمـل. دف صرفها عن خطها املعادي لالستعمار، وَمتنُعها من االحتفال بأول ايار، وحتاف

يف  1954وال زلت أذكر أننا كنا حنتفل بأول أيار بشـكل غـري علـين، وشـاركت نقابتنـا يف االحتفـال الـذي جـرى عـام 
مقهـــى املنظـــر اجلميـــل، وكـــان أول احتفـــال مـــرخص بـــه مـــن قبـــل الســـلطات بنـــاًء علـــى طلـــب النقابـــات، كمـــا أذكـــر 

م الكبــري عــام التضــامن العمــايل الكبــري بــني مجيــع النقابــ بعــد أن نســفوا  1956ات مــع نقابــة عمــال الــنفط يف إضــرا
 خطوط التايبالين تضامناً مع شعب مصر ضد العدوان الثالثي.

كـــان هنـــاك وعـــي طبقـــي وكانـــت األفكـــار االشـــرتاكية هـــي الغالبـــة، وكانـــت تـــدفع بالنقابـــات باالجتـــاه الـــوطين 
ســابقا أمثلــة علــى ذلــك ومــا الصــراع مــع شــفيق الشــيخ فتــوح  املعــادي لالســتعمار واألحــالف االســتعمارية، وأوردت

 وصبحي اخلطيب واالحتاد التقدمي إال تعبري عن ذلك. 

مل يكــن هنــاك يف النقابــات أي مظهــر مــن مظــاهر  العشــائرية أو  1958وحــىت عــام  1947خــالل الفــرتة مــن عــام 
ا هـو وطـين وتقـدمي وبـني مـن هـم أعـداء لـذلك. العائلية أو القبلية، وإن الصراع كان جيـري كمـا بّينـُت سـابقا بـني مـ

واالنتخابـــات كانـــت جتـــري بشـــكل ســـري ودميـــوقراطي، وال شـــك كانـــت جتـــري يف معظـــم األحيـــان تطبيقـــات داخـــل 
، إال أنه كان جيري يف مواجهـة ذلـك حتالفـات وتعـاون بـني القـوى الوطنيـة 1956النقابات كما فعل الشيخ فتوح عام 

 والتقدمية.

مل يكـن هنـاك نشـاط حمسـوس أو ملمـوس للنقابـات، حيـث سـاد جـو مـن  1963دة وحىت عام خالل فرتة الوح
 الضغط على النقابات ونوع من التعيني لقيادات التنظيمات النقابية.

وأخــريا أرجــو أن تكــون إجــابيت قــد وفــت بشــيء مــن الغــرض املطلــوب، وأتوجــه بالتحيــة والشــكر إىل املهتمــني 
 بتاريخ هذه احلركة.باحلركة العمالية والنقابية و 
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 مالحظة الدارس:

يوجـــد لـــدى النقـــايب عبـــد الكـــرمي معلـــوف  بعـــض الصـــور التذكاريـــة ألعضـــاء النقابـــة واملكتـــب التنفيـــذي الحتـــاد 
عمـــال احملافظـــة واالحتـــاد العـــام، وأيضـــا صـــور للمشـــاركني يف املـــؤمتر الرابـــع الحتـــاد العمـــال العـــاملي، وبعـــض الرســـائل 

ا قد تتـوفر يف احتاد عمال سوريا مكتوبة باألملاين، وال يوجد لديه أية وثائق، حيث صرح باملوجهة من اليبزيغ إىل  أ
 )324(أرشيف االحتاد.

وصل للصف الثالث اإلبتدائي بحمص.. انتسب  ،حمص –محمد الجاجة عامل نجارة الميكانيك  - 12
طيبا في احتفاالت أول أيار قرأ رواية األم لكسيم غوركي وقصة انتسابه للحزب الشيوعي وخ 1949للنقابة 

  مع حياة زاخرة بالعمل المهني والنقابي والمالحقة والسجون 1954

  غزوان خزام  ُمجري اللقاء الدارس:

. مكـان أخـذ احلـديث: محـص يف منـزل 1927عـام  –جورة الشياح  –يد محص حممد اجلاجة ، من موال المتحدث:
  6/3/1989النقايب . جرى اللقاء به بتاريخ: 

  :الدارس نقال عن املتحدثكتب 

املهنة: جنـارة امليكانيـك،أي علـى آالت النجـارة ولـيس يف النجـارة. وهـذه اآلالت هـي: املنشـرة، رابـوخ، منقـرة، 
  فارة، فريزة....

يـار حكـم حسـين الـزعيم. وُعقـد أول مـؤمتر 1949انتسبت إىل نقابة عمال النجـارة يف أواخـر عـام  ، علـى أثـر ا
م حيث مت فصل نقابة العمال باملهنة عن أربـاب العمـل. ويف هـذا املـؤمتر انُتخـب مكتـب للنقابـة للنقابة يف ذات العا

مــن تســعة أعضــاء، غــالبيتهم مــن العمــال الــذين يعملــون بــأجر علــى آالت النجــارة وال ميلكــون ســوى قــوة عملهــم. 
عامـل  100ني عامال من أصـل وكان عدد هؤالء العمال الذين يعملون على اآلالت أي جناري امليكانيك حبدود أربع

  إمجايل عدد العمال النجارين يف تلك الفرتة.

: جــدي كــان يســكن يف مدينــة محــاة ويعمــل اســكافيا، وكــان أوالده ومــنهم والــدي وهــو ثــاين أوالد عمــل اجلــد
جدي البالغ عددهم ثالثة ذكور، مجيعهم يعملون يف ذات املهنة، ويعملون لـدى جـدي الـذي كـان ميلـك دكانـا يف 

وق الطويل حبماة. ونظرا لكون جـديت مـن أصـل محصـي، تـزوج والـدي مـن أقربـاء جـديت، ونقـل سـكنه إىل محـص س
. وعمـل والـدي يف صـرافة العملـة يف بـاب السـوق حتـت قصـر رغـدان. حيـث كـان يقـف أمـام صـندوق 1922يف عام 

                                                                                                                                                                

  رشيف أو بعض معامله فلم جيد له اثرا...واإلحتاد ال ميلك أرشيفا. وقد سعى كاتب هذه األسطر للحصول على هذا األ(324) 
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تشــــارك مــــع أحــــد  1936ام يف الســــاحة حتــــت قصــــر رغــــدان ويقــــوم بعمليــــة الصــــرافة وتبــــديل العملــــة الباليــــة.  ويف عــــ
 .1959األشخاص وفتح مقهى على ضفاف العاصي يف  منطقة امليماس، واستمر يف عمله بالصرافة حىت تويف عام 

ويقول النقايب: أفضل أن أحتدث لـك عـن سـرية حيـايت بالتفصـيل ولـك أن تأخـذ مـا تشـاء، فوافقـت وسـجلت 
  أقواله التالية:

فيهــا مخســة وتــرتييب بيــنهم الثالــث. األكــرب عمــل مــع والــده بالصــرافة أنــا واحــد مــن أصــل أســرة تعــداد الــذكور 
واستقل عنه عندما بلغ السادسة عشرة من عمره، ليعمـل يف الصـرافة أيضـا إمنـا حلسـابه اخلـاص ومل حيصـل مـن العلـم 

خول سوى الصف الثاين االبتدائي. األخ الثاين درس لغاية الصـف الثالـث حيـث تـرك املدرسـة ليسـهل يل طريـق الـد
  إليها وعمل آنذاك يف مهنة جنارة امليكانيك. 

، ألســّهل أيضــا 1939أنــا الثالــث درســت أيضــا لغايــة الصــف الثالــث وتركــت املدرســة بعــدها، وكــان ذلــك عــام 
علـــى إخـــويت األصـــغر مـــين دخـــول املدرســـة وكـــان عمـــري آنـــذاك ســـبعة عشـــة عامـــا. وخرجـــت للعمـــل يف مهنـــة جنـــارة 

هــذه املهنــة ووضــعين والــدي عنــد أحــد أربــاب العمــل ممــن يصــنعون املرايــا. ولكــّن رب امليكانيــك، وقــد حاولــت تغيــري 
العمـــل اشـــرتط آنـــذاك كـــي يعلمـــين املهنـــة وأســـرارها مقابـــل أن أدفـــع لـــه ثالمثائـــة لـــرية ســـورية، وأن أعمـــل لديـــه ثـــالث 

احلجـارة، مـن سنوات بدون أجر. وبالطبع رفض والدي هذه الشروط، مما اضطرين للعمل لدى أحـد متعهـدي نقـل 
منطقة الوعر إىل سكة احلديد اليت يقوم على إنشائها االنكليز. وكان عملـي هـو حتميـل احلجـارة بالسـيارة ومرافقتهـا 
لتفريــغ محولتهــا يف منطقــة العمــل بالســكة احلديديــة. وكنــت أتقاضــى أجــرا يوميــا مقــداره مخســون قرشــا ســوريا فقــط 

بار كـانوا يتقاضـون لـرية سـورية كاملـة بـاليوم. غـري أن املبلـغ الـذي  وذلك بسبب حداثة سين، يف حني أن العمال الك
كنت أتقاضاه يعترب كبريا جدا باالنسبة ملا كنت أتقاضاه يف مهنة النجارة، اليت مل أتقاض لقاء عملي فيها أكثر من 
ما عشـــرة قـــروش يف األســـبوع. وكنـــت أســـاعد عـــائليت خبمســـة قـــروش، وأتصـــرف خبمســـة القـــروش األخـــرى. أمـــا عنـــد

أصبحت أتقاضى مخسني قرشا باليوم من عملي يف نقل احلجارة، أصبحت أدفع لوالدي أربعـني قرشـا وأتصـرف أنـا 
بعشرة قروش. وبقيـت أعمـل بنقـل احلجـارة مـدة سـتة أشـهر تركـت بعـدها بسـبب انتهـاء العمـل، وعـدت ألعمـل يف 

  ا يف األسبوع.جنارة امليكانيك لدى رب عمل جديد مقابل لريتني سوريتني كنت أتقاضامه

انتقلـــت مـــن محـــص إىل طـــرابلس، حيـــث عملـــت يف جنـــارة امليكانيـــك، وأتقاضـــى ثـــالث لـــريات  1944ويف عـــام 
سورية باليوم، بينما أخي األكرب الذي كان معي يتقاضى يف ذات العمل مخـس لـريات يف اليـوم، وذلـك كونـه معلمـا 

، وعـــدت بعـــدها إىل محـــص 1945عامليـــة الثانيـــة عـــام وأنــا مســـاعدا. واســـتمريت يف هـــذا العمـــل حـــىت انتهـــاء احلــرب ال
 1948ألعمل من جديد يف ذات املهنة ولدى رب عمل جديد، مقابل مخسـة عشـر لـرية سـورية باألسـبوع. ويف عـام 

طلبــت شــركة نفــط العــراق األي يب ســي عــددا كبــريا مــن عمــال النجــارة فــدخلت بالشــركة بصــفة معلــم كريــد ثالثــة 
انتهـى العمـل، وُسـّرحنا وقبضـت تعويضـا  1949قـدره سـت لـريات سـورية بـاليوم. ويف عـام  (درجة ثالثة)، مقابـل أجـر

مقداره مائة لرية سورية. وعدت من جديد للعمل يف القطاع اخلاص لقاء أجر مقداره مخس وعشرون لرية سورية يف 
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العمـــل بســـبب ، حيـــث تركـــت 1959األســـبوع، واســـتمريت يف عملـــي هـــذا حـــىت أيـــام الوحـــدة بـــني ســـوريا ومصـــرعام 
لـرية سـورية باألسـبوع وهـو أكـرب أجـر يتقاضـاه  35وكنـت أتقاضـى آنـذاك ) 325(حقة السياسـية والتجـأت إىل لبنـان.املال

  عامل جنارة ميكانيك يف ذلك احلني.

عـــدت إىل ســـوريا مـــن لبنـــان واعتقلـــت يف طريـــق العـــودة وبقيـــت يف املعتقـــل مـــدة ســـتة  1961أيلـــول عـــام  29يف 
أمـر إطـالق سـراحي عـدت للعمـل يف ذات املهنـة وبـأجر أسـبوعي مقـداره اربعـون لـرية سـورية. أشهر. وبعـد أن طلـع 

 1970تركـــت العمـــل مـــرة أخـــرى بســـبب املالحقـــة السياســـية. ومل أعـــد للعمـــل باملهنـــة إال يف عـــام  1963آذار  8وبعـــد 
ــا حــىت عــام  ائيــا ، حيــث أصــبت حبــادث عمــل قطعــت بنتيجتــه يــدي اليمــىن، األمــر الــ1972اســتمريت  ذي منعــين 

  عن العمل.

ــا ــا ومسعــت  : كتــاب "األم" ملكســيم غــوركي وتــأثرت جــدا بكتــاب مؤلفــه مــن عائلــة مســوح الكتــب الــيت قرأ
مـن يسـرق يف السـعودية رغيـف خبـز إلطعـام أوالده تقطـع واسم الكتاب "الكتاب األول" وأذكر منه اجلملة التاليـة: 

وهـذا لعـب  1948اللـة. وكانـت قـراءيت للكتـاب املـذكور يف عـام يده، ومن يسرق الذهب والفضة يسمى صاحب ج
  دورا كبريا يف حتول أفكاري الطبقية السياسية. 

  األخبار –االثنني  –وكنت أقرا الصحف واجملالت املصرية مثل: املصّور 

ــا يف مقتبــل عمــري هــي: الكتلــة الوطنيــة، وعصــبة العمــل القــو  مي. أمــا التجمعــات السياســية الــيت كنــت أمســع 
  وكنت أشعر أن الكتلة الوطنية هي ضد فرنسا ولذلك كنت أتعاطف معها.

ــا إىل رب العمــل النجــارون، الــذين املــواد األوليــة املســتخدمة يف املهنــة : كانــت هــي األخشــاب بأنواعهــا ويــأيت 
ــا حنــن نقــوم بأعمــال التفصــيل والنشــر والتهي ا هنــاك. وُكّن م ويصــنعو ئــة علــى اآلالت. يــأتون إىل املنشــرة مــع أخشــا

ا بعد التصنيع لرتكيبها يف البيوت. وكانوا يدفعون لرب العمل أجرا مقابل العمل املنَـّفذ.   وكان النجارون يأخذو

، تنادينــا حنــن العمــال إلحيــاء النقابــة الــيت  1950: بعــد زوال ديكتاتوريــة حســين الــزعيم ويف عــام نشــاطايت النقابيــة
لعمال فقط بدون أرباب العمل، وانتخبنا أول مكتـب للنقابـة. كمـا كانـت هـذه كانت جمّمدة، وقمنا بتوجيه دعوة ل

أول مــرة فصــلنا فيهــا تنظــيم العمــال النقــايب عــن أربــاب العمــل. علمــا بــأن أول تنظــيم نقــايب هلــذه احلرفــة متّ علــى أثــر 
  يضم العمال وأرباب العمل.  وكان 1946 الصادر عام  279قانون العمل رقم 

                                                                                                                                                                

شــــّنت املخـــــابرات الســــلطانية يف اجلمهوريــــة العربيــــة املتحـــــدة مخلــــة إعــــتقالت مشلــــت آالف الشـــــيوعيني  1959يف اليــــوم األول مــــن عــــام (325) 
امـات للحـزب الشـيوعي. وهلـ ذا التجـأ حممـد وأصدقائهم وألقتهم يف غياهب السـجون دون حماكمـة سـوى التعـذيب والطلـب مـنهم كيـل اإل

نيـــا اجلاجـــة إىل لبنـــان. وهنـــا يف املانيـــا وأنـــا أخّضـــر هـــذه األوراق النقابيـــة إتصـــلت هاتفيـــا بأحـــد احلماصـــنة اهلـــاربني إىل بـــريوت ومنهـــا إىل أما
موعة من اهلاربني الدميوقراطية خيث درس الطب واستقّر به املقام فيها. سألته عن حممد اجلاجة فأثىن عليه ثناء عطرا وقال أنه عاش معه وجم

  .من محص إىل بريوت يف غرفة واحدة، وكان يف منتهى التهذيب والتواضع ويذهب يوميا للعمل يف بريوت ويعود مساءإىل الغرفة للمبيت
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  ال آنذاك يتمثل يف التايل:وكان تصنيف العم

  رب العمل وهو صاحب املنشرة

  املعلمني وهم الذين يتقنون الصنعة ويقومون بتنفيذ األعمال يف البيوت

  الصناع واألجراء

ومل يكـن هنـاك فــارق كبـري بــني دخـول املعلمـني والصــناع، رغـم أن الصــناع كـانوا يتقاضـون أجــرا أسـبوعيا، بينمــا 
تقاضــون أجــرا مقطوعــا مــن أصــحاب البيــوت. وعــدم الفــرق هــذا نــاجم عــن املبــالغ الكبــرية املعلمــني، أي النجــارين، ي

  اليت يأخذها أصحاب املناشر (أرباب العمل).

ونتيجــة فصــل تنظــيم العمــال النقــايب قــام أربــاب العمــل (أصــحاب املناشــر و املعلمــون) بتشــكيل نقابــة مســتقلة 
مطــانيوس عــواد، بينمــا ترأســت أنــا مكتــب نقابــة العمــال، وكــان مسيــت نقابــة أربــاب العمــل وترأســها يف تلــك الفــرتة 

  يف عهد أديب الشيشكلي. وأهم مطاليب نقابة العمال يف تلك الفرتة تركزت يف التايل:  1950ذلك عام 

  حتديد يوم العمل بثمان ساعات

  عطلة أسبوعية مأجورة

العربيـــات الســـود، الـــيت كنـــا نســـتأجرها وكانـــت نقابتنـــا تقـــوم جبـــوالت علـــى املناشـــر والـــورش يف البيـــوت بواســـطة 
م يــوم اجلمعــة (يــوم العطلــة  وخنــالف أربــاب العمــل الــذين يشــغلون عمــاهلم أكثــر مــن مثــان ســاعات بــاليوم أو يشــغلو

شّكلة يف محص واليت كان ميثل فيها:
ُ
  األسبوعية). وقد استندنا يف ذلك إىل قرار جلنة حتديد األجور امل

 مندوب عن العمال

 رباب العملمندوب عن أ

 مندوب عن وزارة االقتصاد

ــا قــرار مــن وزيــر  م ملــدة عــام مث جتــدد ويصــدر  وكــان ممثلــو نقابــات العمــال وأربــاب العمــل ينتخبــون مــن نقابــا
االقتصاد. وقرارات هذه اللجنة كانت تعترب مبثابة حكم قضـائي. يف تلـك الفـرتة ويف عهـد الشيشـكلي ورغـم احلكـم 

حلركـــة النقابيـــة نشـــاطا ملحوظـــا ومارســـت عمليـــة االنتخـــاب حبريـــة كاملـــة رغـــم حضـــور الـــديكتاتوري، فقـــد شـــهدت ا
تــنص علــى أن يكــون عضــو النقابــة حســن  48منــدوب األمــن العــام. ولكــن كانــت توجــد مــادة يف قــانون العمــل رقــم 

طب علـى السرية والسلوك، وهذا مما أدى إىل فصـل كـل عامـل ال يرضـى عنـه األمـن العـام. وكثـريا مـا كـان جيـري الشـ
املرشحني الناجحني باالنتخابات حبجة هـذه املـادة، أو يطلـب إىل مكاتـب النقابـات إعـادة انتخـاب البـديل عـنهم. 
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، وطُلـب إىل مكتـب النقابـة دعـوة اهليئـة العامـة 1953فمثال وجه كتاب بطلب فصلي أنا وعبد اجلليل جـداع يف عـام 
ـــا أعـــادت انتخابنـــا حنـــن االثنـــني مـــرة ثانيـــة، وأصـــرت وزارة وانتخـــاب بـــديال عنـــا وفعـــال دعيـــت اهليئـــة العامـــة، غـــري  أ

االقتصاد واألمن العام على فصـلنا، واجتمعـت اهليئـة العامـة مـرة أخـرى وانتخبنـا للمـرة الثالثـة. وتقـدم مكتـب النقابـة 
ـــرة االقتصـــاد حبمـــص. وحتـــت ضـــغط العمـــال  مبـــذكرة إىل وزيـــر االقتصـــاد مباشـــرة تتضـــمن االحتجـــاج علـــى قـــرار دائ

  تضامن النقابات األخرى اضطر وزير االقتصاد املوافقة على نتائج االنتخابات.و 

ونظراً لتكرار مثل هذه الواقعة يف العديد من النقابات، جرت مظاهرات يف حلب مما اضطر جملس النـواب إىل 
  .1955إلغاء هذه املادة يف عام 

 1958حـىت وصـل عـدد النقابـات حبمـص يف عـام  كان عدد النقابات والعمال املنتسـبني إليهـا يتزايـد باسـتمرار،
 . 1950نقابة كانت عام  18نقابة يف املؤسسات الكبرية والقطاع احلريف الصغري، وذلك مقابل  42إىل 

 إن زيادة عدد النقابات واملنتسبني إليها خالل تلك الفرتة يعود لعدة أسباب أمهها:

  املشجع للعمل النقايب زيادة وعي الطبقة العاملة ونشاط األحزاب التقدمية

ـا، الـيت كانـت تسـعى للهيمنـة علـى احلركـة النقابيـة خوفـا مـن نشـاطها املتزايـد  املنافسة مـع الرجعيـة احملليـة وأحزا
 وتأثريها يف املستقبل

سعي الرجعية لإلبقاء علـى ممثليهـا يف قيـادات العمـال، وخاصـة مكتـب احتـاد عمـال محـص، ويف احلـاالت الـيت  
ا   الرجعية بعدم إمكانية جناحها كانت تلجأ إىل:كانت تشعر 

 إلبعاد النقابيني الطليعيني 48االعتماد على القانون 

  خلق نقابات ومهية -ب 

فصــل بعــض النقابــات عــن االحتــاد حتــت حجــج خمتلفــة، ومنهــا عــدم تســديدها لالشــرتاكات إىل احتــاد   -ج 
ي: نقابة عمال النجارة، اخلياطة، البنـاء، ونقابـة عمـال احملافظة. ومثال على ذلك فصل أربع نقابات عن االحتاد وه

  احلطة والزنار.

وعند فصل النقابات األربعة اآلنفة الذكر تضافرت النقابات األخرى معها، وجرى حتـالف بقيـادة نقابـة عمـال 
دة االحتـاد النفط، مما أجرب االحتاد على إلغاء هذا الفصل. وبعد ذلك رسم التحالف خطـة إلبعـاد الـرجعيني عـن قيـا

وعلى راسهم شفيق الشيخ فتـوح، رئـيس االحتـاد آنـذاك، وهـو مـن أزالم حـزب الشـعب ومـرتبط بـرئيس االحتـاد العـام 
يف ســـوريا صـــبحي اخلطيـــب. وقـــد جـــرت مســـاومات كثـــرية لشـــق هـــذا التحـــالف بإعطـــاء الشـــيوعيني ثـــالث مراكـــز 

دف خلق خالفـات بـني النقابـات أساسـها نـزاع بـني األحـزاب السياسـية التقدميـة الناشـطة ضـمن  باالحتاد، وذلك 
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النقابات آنذاك. وقد رفض هذا العرض من قبل الشيوعيني وعقد اجتماع ملمثلي النقابات، وّمت الـتمّكن مـن خـالل 
معركــة انتخابيــة مــن شــغل مقعــدين يف مكتــب االحتــاد، شــغلهما أكــرم دحــدوح وعبــد الكــرمي معلــوف، وبــذلك متــت 

م بقــاء شــفيق الشــيخ فتــوح علــى راس االحتــاد. ومل تنتــه املعركــة  هنــا بــل اســتمر التحــالف احملافظــة علــى التحــالف رغــ
ائيـا عـن طريـق القاعـدة االنتخابيـة يف نقابـة النسـيج  التقدمي بالعمل على اجتثـاث وجـود الشـيخ فتـوح مـن االحتـاد 

يف مقهـى املنظـر اجلميـل. وعلــى . وجــرى االجتمـاع يومهـا 1956اآليل، وبالفعـل مت إسـقاطه يف انتخابـات نقابتـه عـام 
أثــر ذلــك تضــامن عــدد مــن النقابــات املتعاطفــة مــع الشــيخ فتــوح وانســحبوا مــن االحتــاد وشــكلوا بــدعم مــن صــبحي 
اخلطيب احتادا مسـتقال أمسـوه االحتـاد التقـدمي، ووظفـوا شـفيق الشـيخ فتـوح بوظيفـة إداريـة باالحتـاد املـذكور. غـري أن 

ـا إىل التحالف بني القوى التقدمية ا ستمر بالعمل مع النقابات اليت أجنزت لتشكيل االحتاد التقدمي من أجل إعاد
، بعد أن مت إسقاط صـبحي اخلطيـب يف انتخابـات االحتـاد العـام وجنـاح 1957احتاد محص، ومت النجاح يف ذلك عام 

  قائمة التحالف بني القوى الوطنية والتقدمية

  حلة:دور النقابات الوطين الطبقي يف تلك املر 

ــا العمــال مثــل نقابــات: األي يب ســي، الســكر، الكهربــاء،  يف الشــركات الكــربى جــرت عــدة إضــرابات قــام 
املصابغ، وذلك من أجل زيادة األجور. وكان اإلضراب آنـذاك ممنـوع شـريطة أن تأخـذ النقابـات حكمـا قضـائيا مـن 

كم حيق للنقابات أن تعلن اإلضراب، غري أن هيئة حتديد األجور يف احملافظة، وعندما يرفض أرباب العمل تنفيذ احل
ـــدف  معظـــم النقابـــات يف ذلـــك احلـــني كانـــت تلجـــأ إىل اإلضـــراب دون انتظـــار راي جلنـــة حتديـــد األجـــور، وذلـــك 

 اإلسراع بإصدار احلكم لصاحل العمال. ومثال على ذلك اإلضراب الذي دعت له نقابة عمال املصابغ:  

ـــة حتديـــد األجـــور أن جتتمـــع يف الســـاعة السادســـة مســـاًء يف دار احلكومـــة إلصـــدار احلكـــم.  كـــان حمـــددا للجن
ونتيجة لورود أخبـار تفيـد بـأن جلنـة حتديـد األجـور لـن تصـدر قـرارا لصـاحل العمـال، فقـد قامـت نقابـة عمـال املصـابغ 

تــف مبطالبهــا، وبــذل ك بالــدعوة إىل مســرية مشــت مــن شــركة املصــابغ إىل دار احلكومــة حيــث جتتمــع اللجنــة وهــي 
 أُرغمت اللجنة على إصدار القرار املناسب للعمال.

م املشهور  1956وقد سامهت أنا شخصيا بإجناح بعض اإلضرابات. يف عام  أضرب عمال اآلي يب سي إضرا
من أجل حتسني ظروف عملهم ورفع أجـورهم، وكـان الـرأي العـام العمـايل والسياسـي الـوطين والتقـدمي متعاطفـا مـع 

ري أنــه ويف ذات الفــرتة أضــرب عمــال الســكر مــن أجــل مطالــب حمقــة إال أن اإلضــراب كــان عمــال األي يب ســي. غــ
بتحريض من قبل الرجعية واحملامي إحسان مسوح الذي كـان لـه ارتباطـات مشـبوهة، األمـر الـذي كـاد أن يـؤثر علـى 

ني جمموعـــة مـــن نتـــائج إضـــراب عمـــال األي يب ســـي وجتزئـــة الـــرأي العـــام املتعـــاطف معهـــم. وقـــد ّمت تـــدارس الوضـــع بـــ
قيــادات النقابــات، وتقــرر التوجــه إىل نقابــة عمــال الســكر والعمــال املضــربني وشــرح املوضــوع والطلــب إلــيهم تأجيــل 
م ُنصــرًة لعمــال األي يب ســي وحــىت يــتم جنــاح مطــالبهم، وبعــد جهــد كبــري ونتيجــة االجتمــاع الــذي عقــد يف  إضــرا

ة عمـال معمـل السـكر، فقـد مت النجـاح يف تأجيـل اإلضـراب. فندق بسمان وحضـره عـدد مـن القـادة النقـابيني ونقابـ
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ومــن هنــا قامــت الرجعيــة بنشــاط حممــوم اســتهدفت منــه النيــل مــن مسعــة القــادة النقــابيني التقــدميني الــذين ســامهوا يف 
امهم بالعداء لعمال السكر.   إجناح إضراب عمال اآلي يب سي وتأجيل إضراب عمال السكر، وا

فــرتة تقريبــا أضــرب عمــال الكهربــاء مــن أجــل حتســني ظــروف عملهــم وزيــادة أجــورهم، يف ذات ال مثــال آخــر:
وهددوا بقطع الكهرباء عن املدينة. كان عدد مـن القـادة النقـابيني مـع اإلضـراب، ولكـن لـيس مـع شـعار قطـع التيـار 

قطـع التيـار  الكهربائي، حيـث أن جتربـة إضـراب عمـال األي يب سـي بّينـت ضـرورة كسـب الـرأي العـام، ونظـرا لكـون
سيؤثر على الرأي العام ضد مصلحة عمـال الكهربـاء، فقـد بُـذلت مسـاعي كبـرية إللغـاء قـرار عمـال الكهربـاء بقطـع 
التيــار الكهربــائي. وّمت النجــاح يف ذلــك، كمــا جنــح إضــراب عمــال الكهربــاء، وحتققــت مطــالبهم نتيجــة تضــامن بقيــة 

 لنقابيني آنذاك وزجهم يف السجون. النقابات معهم، رغم اعتقال عدد كبري من القادة ا

وأذكر أنه تضامنا مع املعتقلني وإضراب عمال الكهرباء، وجرت الدعوة من قبـل القيـادات النقابيـة للتجمـع يف 
احتــاد عمــال محــص، وبعــد التجمــع ســاروا إىل دار احلكومــة وطــالبوا بــإطالق ســراح املعتقلــني. وأمــام الضــغط العمــايل 

م إىل دار احلكومــة لالنضــمام إىل رفــاقهم النقــابيني املتجمهــرين هنــاك. إن قــرر احملــافظ اإلفــراج عــن  املعتقلــني ودعــو
 هذه األمثلة تُبّني درجة وعي الطبقة العاملة آنذاك ألمهية تضامنها ووحدة نضاهلا. 

  :أما على صعيد النضال الوطين فأذكر األمثلة التالية

قبــل الســلطات الفرنســية يف اجلزائــر، وعلــى أثرهــا تــداعى  مت خطــف أمحــد بــن بــيال  مــن 1955أو  1954يف عــام 
النقــابيون إىل اجتمــاع يف دار االحتــاد حبمــص وقــرروا اخلــروج مبظــاهرة كــربى اســتنكارا خلطــف أمحــد بــن بــيال واملطالبــة 
بــاإلفراج عنــه، وبالفعــل متــت املظــاهرة وكــان هلــا صــدى كبــريا لــيس علــى نطــاق محــص فقــط، وإمنــا علــى صــعيد ســوريا  

  ا، وتناوهلا اإلعالم السوري والعريب والعاملي.كله

: وهو مثال معروف، وهو حادث نسف انابيب النفط الذي نفذه عمال اآلي يب سي حبمص عـام مثال آخر
تضــامنا مــع شــعبنا العــريب يف مصــر ضــد العــدوان الثالثــي آنــذاك. ولــدى وصــول نبــأ نســف انابيــب الــنفط إىل  1956

ص، خرجــت مجــاهري العمــال الواسـعة مبظــاهرات كبــرية تأييـدا لعمــال الــنفط مبــوقفهم النقابـات األخــرى العاملــة يف محـ
  الرائع واملشرف.

: علــى أثــر نســف أنابيــب الــنفط تعطــل عمــل املتعهــد أمحــد الشــربايت الــذي يعمــل لديــه حادثــة تســتحق الــذكر
قــام بتســريح العمــال الــذين ). وإثــر ذلــك 1948أعــداد كبــرية مــن العمــال (املــذكور كــان وزيــرا للــدفاع يف ســوريا عــام 

يعملــون لديــه يف التعهــد، الــذي ينفــذه لصــاحل شــركة نفــط العــراق. أمــام هــذا األمــر وقفــت نقابــة عمــال اآلي يب ســي 
م للعمـل يف  وتضامنت معها النقابات األخـرى ضـد تسـريح هـؤالء العمـال، وأجـربت شـركة نفـط العـراق علـى إعـاد

  عتبارهم ضمن مالك شركة نفط العراق.املشاريع اليت ينفذها أمحد الشربايت وا
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  :1954االحتفال بأول أيار عام 

، وألقيــت فيــه كلمــة  )326(ملقــاهي الصــيفية ( ال أذكــر إمســه )ُدعيــت الحتفــال مركــزي عقــد يف دمشــق يف أحــد ا
باسم عمال محص، وكان هذا على ما أعتقد أول احتفال علـين بـأول أيـار يف سـوريا. وقمـت بعـدها مباشـرة وباسـم 

بة عمال النجارة وشاركين عبد الكرمي معلوف باسم نقابة عمـال الـبالط بالتقـدم إىل احملـافظ بطلـب املوافقـة علـى نقا
إقامـــة مهرجـــان خطـــايب يف مقهـــى املنظـــر اجلميـــل حبمـــص، احتفـــاال بـــذكرى االول مـــن ايـــار، وتســـلمت املوافقـــة مـــن 

يتضـمن االحتفـال أي تظـاهرة أو جتمـع أو خطابـة  احملافظ وكان نصها على الشكل التايل: " مع املوافقـة شـريطة أال
". وملــا طلبــت مــن احملــافظ التفســري، أجــابين بــأن أحتفــل بقلــيب. فقمنــا بإرســال نــص املوافقــة تلــك إىل جريــدة النــور، 

وبــدعم مــن ونشــرت يومهــا يف الصــفحة األوىل حتــت عنــوان: ســؤال واســتفهام. وقمنــا حنــن ممثلــي النقــابتني املــذكورتني 
  بالضغط على احملافظ، فوافق ولكن بالشروط التالية:  )327(مني التقدمينيبعض احملا

  أن يغلق باب مقهى املنظر اجلميل

  أن ال تستخدم مكربات الصوت على الساحة العامة حبمص

  أن ختضع الكلمات ملراقبة ومشاهدة األمن العام

احملــامي خالــد   –:  راتــب جبنــة وافقنــا علــى ذلــك وأقمنــا املهرجــان. وحتــدث فيــه آنــذاك إضــافة لكلمــيت كــل مــن
والشــاعر قصــي أتاســي، وذلــك بوجــود عبــد اهلــادي الســاعايت، ممثــل األمــن العــام. ورغــم تشــطيب أجــزاء   328كــالو 

كبرية من الكلمات من قبل األمن العام، ورغم وجود ممثلهم يف املهرجان، فقد حتدثنا مبا نشاء ومل نتقيـد بالشـروط. 
  علين يعقد يف محص احتفاال باألول من أيار.وكان هذا املهرجان أول مهرجان 

  1962يف عام 

معلوم أنه خالل فرتة الوحدة السورية املصرية، ّمت تقييد العمل النقايب والتشـديد علـى كافـة النشـاطات النقابيـة. 
تخابـات مت دمج نقابيت عمال النجارة واملوبيليا يف نقابة واحـدة. وجـرت ان 50ونتيجة لصدور املرسوم  1962ويف عام 

تأسيسية للنقابة اجلديدة، وقد جنح التحالف الرجعي الناصري آنذاك. وكـان عـدم وصـويل إىل مكتـب النقابـة بفـارق 
  صوت واحد. 

                                                                                                                                                                
رك مـن كاتب هذه السطور كان حاضرا يف احتفال أول أيار املذكور. واملقهى يقع بني حمطـة احلجـاز غربـا وبنايـة اهلـاتف اآليل شـرقا. وأذكـ(326)

  .بني اخلطباء ابن بلدتنا ديرعطية حممد اجلاموس وهو من نقابة عمال البناء بدمشق
هم حمامون شيوعيون حتاشى اجلاجة أو الدارس ذكر كلمة الشيوعية يف وقت كانت هيمنة املخابرات السلطانية باسم حـزب البعـث تكـم (327) 

   .األفواه ومتجد النظام الشمويل
يان معروفـان حبمــص. األول أصـبح فيمـا بعــد املسـؤل األول للتنظـيم الشــيوعي القـوي يف مخـص. والثــاين خالـد كــالو  جبنـة وكـالو كانــا شـيوع(328)

  كان حماميا شيوعيا معروفا بدفاعه عن قضايا العمال والفالحني. 
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لقد شهدت احلركة النقابية خالل فـَرتَيتْ الوحـدة واالنفصـال، حالـة احنسـار كبـري نتيجـة الظـروف السياسـية الـيت 
  عام. قّيدت احلركة النقابية والعمالية بشكل

  حادثة طريفة أدت يب إىل االنتساب إىل احلزب الشيوعي السوري:

خـــالل عهـــد أديـــب الشيشـــكلي وبعـــد انتخـــايب يف نقابـــة عمـــال النجـــارة، حضـــرت مـــؤمتر نقابـــة عمـــال البنـــاء. 
  )329(ليت رشحها مؤمتر العمال السورينيويومها جنحت القائمة ا

مــن  48نتهــى احلريــة والدميوقراطيــة واســتنادا ألحكــام املــادة وعلــى اثــر انتخابــات نقابــة عمــال البنــاء الــيت جــرت مب
ـا  279القانون  أصدرت السلطات قرارا بإلغاء االنتخابات. فقمت بتقدمي كتاب باسـم نقابـة عمـال النجـارة أحـتج 

ري علـى هـذا اإللغـاء ومطالبــا بتثبيـت نتـائج االنتخابــات الـيت جـرت يف نقابـة عمــال البنـاء. فمـا كــان مـن كمـال اخلــو 
الــذي كــان آنــذاك رئيســا لــدائرة االقتصــاد حبمــص إال أن اســتدعاين وبلغــين بــأن القائمــة الــيت جنحــت هــي شــيوعية، 
وطلـــب مـــّين أن أســـحب كتـــايب الـــذي تقـــدمت بـــه وُأخـــِرب األمـــن العـــام بـــأن ال علـــم يل بـــأن املرشـــحني شـــيوعيون. 

جهــت إىل شـخص أعرفــه وطلبـت منــه أن فخرجـت علـى الفــور مـن عنــده، وبـدال مــن أن أذهـب إىل األمــن العـام، تو 
 330يصلين باحلزب الشيوعي، وكان يل ما أردت. 

  وأخريا ارجو أن أكون قد قّدمت شيئا أفيد به من يتتبع تاريخ احلركة العمالية والنقابية يف سوريا، 

  331وهلؤالء مين التحية والشكر.. النقايب: حممد اجلاجة 

  " المغّمسة بالدم" ن نظام لبلور في دمشق تحسيفي دباغة الجلود ومعمل احياة العامل  - 13

  نوال عفيف ضاهرجرية اللقاء الدارسة: مُ 

. 1904، ويف احلقيقـة هـو مـن مواليــد 1923حتسـني نظـام مـن دمشــق. مسـّجل يف اهلويـة مـن مواليــد  المتحـدث:
  1989 - 2 - 10 جرى لقاء الدارسة به يف

 كتبت الدارسة:

                                                                                                                                                                

  .وهو تنظيم نقايب نصف سري كان يوجهه احلزب الشيوعي السوري آنذاك للعمل يف النقابات ومل يعمر طويال(329) 
هنا مل يشأ اجلاجة أو مل يتجاسر الدارس على متابعة ما أراد حممـد اجلاجـة وهـو اإلنتسـاب للحـزب الشـيوعي ومـا القـاه مـن إضـطهاد مـن (330) 

  .املباحث السلطانية
ن عند املكـرم. يستحق حممد اجلاجة اإلنسان املخلص املتواضع أرفع وسام. وهو من أؤلئك اجلنود اجملهولون الذين يغشون الوغوى و يعفو (331) 

وال اعلم ماذا حّل بالعامـل النقـايب اجلاجـة، وهـل ال يـزال يف هـذه الـدنيا ؟ وإذا كـان األمـر كـذلك فسأسـعى لـدى ذهـايب إىل سـورية يف ربيـع 
  .أن التقي به، وال حول وال قوة إال باهللا 2016
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حتسني نظام البـالغ مـن العمـر األربـع ومثـانني، وطلبـت منـه أن يقـّص علـّي  التقيت صدفة مع العم 1/2/1989يف 
ســرية حياتــه ونضــاله يف العمــل النقــايب، إذا كــان لــه إملــام بــذلك. فأجــاب: نعــم يــا عمــو. واســتجاب بكــل ســرور إىل 

ديث رغبيت،وأتــى معــي إىل البيــت وجلــس مــن الســاعة احلاديــة عشــر حــىت الســابعة عشــر. وهــو يف غايــة الشــوق للحــ
  أكثر وأكثر عن حياته مع الشعور باحلزن واألسى تارة وبالفرح والعز تارة أخرى. 

سـنة، وال تـزال  61سـنة والثالثـة  54سـنة والثانيـة  48بدأ حديثه قائال: تزوجت ثالث مرات. األوىل كـان عمـري 
  سنة. 23الثالثة موجودة عندي وصار هلا معي 

القيمريـة، وبقيـت فيهـا   -ولدت يف دمشق )332(( يف دوائر النفوس).اسم أمي رمسية. وأنا الذي سّجلت حايل  
سـنة، ومـن مث انتقلنـا إىل  12املزّاز وسكّنا مـا يقـارب  -سنة، ومن مثّ انتقلنا إىل ناح ( جهة وهي حي ) الشاغور 30

يل ولـدان  اجلالء يف بناية احلمصي باجتاه املزرعـة. وسـكنت يف قبـو جبانـب مستشـفى الفرنسـي  وكنـت متزوجـا وكـان
ل.س وكنـت  60من األوىل (صيب وبنت) قرب جامع الفردوس وراء بيت فارس اخلوري وباألجرة وكان آجـار البيـت 

ل.س، ومــن مث ســكنت يف أول شــارع حلــب. والســكن مشــرتك مــع أصــحال البيــت يف طــابق أول  115آخــذ راتــب 
واخلـامس علـى  4والد ِكْرتوا وأصبح العـدد ل.س.  وكان الراتب نفسه ولكن األ 40أرضي، وكان يل غرفتني أجرتامها 

ا من بغداد وكـان علـى السـوريني عـدم دخـول العـراق، ولـذلك  الطريق. البنات أربعة وصيب واحد. طّلقت األوىل أل
  اضطرت إىل الطالق من أجل الذهاب إىل أخيها الوحيد وتعود إىل جنسيتها. 

ا مل تقعد عندي. تقعد يـوم وتغ يـوم عنـد أهلهـا واهللا مـا يف زعـل بيـين وبينهـا وكانـت  25يـب وطّلقت الثانية أل
ا معهـا. ورفعـت علـّي دعـوى وطلبـت مـين  ل.س يف الشـهر.  1000حامل. ويف ثـاين يـوم الطـالق ولـدت بنـت أخـذ

فطلبــت منهــا الرجــوع، فلــم   )333(ل.س خرجيــة. أوقفتــين باحملــاكم وخــذي علــى جلســات 750ول.س حضــانة  250
هـــا جابـــت بنـــت. وعلـــى شـــو بـــدي يف العمـــر وتـــزوجتين مـــن أجـــل أن تنجـــب صـــيب ولكن تقبـــل. وكانـــت هـــي صـــغرية

ل.س. وكانـت مّدِعيـة أين أملـك أراضـي كبـرية وبيـوت وغـريه...  650يف هداك الوقـت كـان راتـب الـوزير  )334(.أحواها
ي ولـدين مـن فطلبت مين احملـاكم ورقـة بيـان بـراتيب فجلبـت هلـم بيـان بالراتـب وسـألوين عـن عـدد األوالد فقلـت عنـد

ل.س  13ل.س حضـانة و 5األوىل وأمي وأخيت، فقسم الراتب على اجلميع وأنين انا املعيل الوحيـد فكانـت حصـتها 
خرجيــة. فصــارت بــّدها حتبســين ووكلــت حمــامي وأنــا مــا معــي مصــاري فــدافعت عــن نفســي واحملــامي كــان امســه كمــال 

  )336(.ـ ألفني لرية تدينتهم من العاملهلم كامل املبلغ املقدر ب واهللا يا عمو، فدفعت )335( أنيس احلليب. َوْرَجوين املوت،

                                                                                                                                                                
ر األحوال املدنيـة املعروفـة بـدوائر النفـوس، والـيت أُنشـئت مـع مكتوما مثل عشرات اآلالف، الذين مل يسجلوا نفوسهم يف دوائ 1923كان قبل ) 332(

    .تسجيل جديد للنفوس، وعلى أثرها سّجل حتسني إمسه 1922حركة التنظيمات يف الثلث األخري من القرن التاسع عشر. وجرى عام 
   .أي تعددت اجللسات وطالت مدة احملاكمة333 

  .عصميتمقابل أي شيء علّي أن أحتويها أي تبقى يف (334) 
    .أي ذقت األمرين من كثرة الذهاب على احملاكم للمرافعة (335)
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ود.وكانـت الدباغـة كان أول عمـل يل، يـا عمـو، عنـدما كـان عمـري ثالثـة عشـر عامـا. اشـتغلت يف دباغـة اجلل
يف موقــف الســادات، ويوجــد طريــق علــى اليــد الشــمال قــرب مســجد األقصــاب وكنــا نســميه  )337(حبــي بــاب الســالم
  على هذا املسجد عدة أمساء.  مْزالقصب وتغري

جدي أنا ما بعرفه، كانوا يقولون عنه أن حالته كانت مليحة وخلّـف بيـوت ودكـاكني. أنـا بعـرف إنـه أيب يقعـد 
بــدكان وعمــي بــدكان وكــانوا جييبــوا فــردات يوجــد فيهــا الــدخان والتنبــاك مــع مسانــة. بــاعوا يف آخــر أيــامهم زيــت كــاز 

ت الكاز باألوقية و بنصف األوقية، وزيت احللو شـرحو بـامليزان، ولكـن مـا كـان وزيت حلو. كانت العامل تشرتي زي
  الكيلو، كان يوجد رطل.

ا ميـني جتـي مشـال ولكن والدي من حظه السيء حـىت وصـل إىل البيـت الـذي يسـكنه، باعـه  )338("" كل ما َضَرْ
ت الرتكـــة مـــن أهلهـــا مـــن لبنـــان    واشـــرتته أمـــي، وقالـــت لـــه: الزم متـــوت يف هـــذا البيـــت ألنـــه بيـــت ابـــوك. وأمـــي جابـــ

وتَــَديّنت { اقرتضـــت مـــاال } واشــرتت البيـــت. قعـــدت تشــتغل بـــاإلبرة أي يف صـــناعة املناديــل ذات الطـــرر. وكانـــت 
أجرة املنديل قـرش واحـد، تشـتغل منـديلني بـاليوم حـىت تـويف حـق البيـت. وملـا تـويف والـدي وهـي امـرأة وصـارت كبـرية 

  يف البالد وقيم وحط وصرت أتشرد شوية. بتعريف الشاب يا عمو إذا ضاقت بيده الدنيا.باعت البيت. وصرت أنا  أدْور 

ملا اشتغلت بالدباغة صرت آخذ أبو اخلمسني (أي نصف قرش) وصار يُـَدّور عليـه  يف جيبـه يـود أن يفـرجيين 
لَـْت النحاسـة واملتليـك، َبطَ  1918 )339(إياه  وكان من الفضة. وكـان يوجـد اجمليـدي ونصـف اجمليـدي وملـا طلعـوا األتـراك

وبَقــَي أبــو اخلمســني وأبــو امليــة وربــع اجمليــدي واجمليــدي. كــان أبــو امليــة بيشــرتي نصــف رطــل خبــز. وكنــت آخــد أبــو 
يـا عمـو. لـو تعـريف شـو شـغل الدباغـة يـا عمـو، يف الصـيف حلـوة  )340(كل يـوم ولكـن مـا صـّحلي شـغل بـَـرّه  اخلمسني

إىل صـدورنا مـن أجـل أن ننقـع اجللـود يف املـاء، وننقلـه إىل السـقط.  )341(لزميتـاوت أمحر. فكنُّـا ننـزل يف اويف الشتاء م
بتعــريف شــو هــادي الســقط، أي زبــل الكــالب. وصــار يبكــي، وقــال يــا عمــو اهللا يعطيكــي العافيــة أنــيت رجعتيــين إىل 

أجـابين: ال يـا  املاضي املليء بالشقاء والعذاب. فحزنت جدا عليه،  وقلت له: إذا بدك تبكي بطّلنا نكتب. ولكنـه
عمو انت فرحتيين ، وأنأ مل أستطع الكتابة وأمتىن أن أحصل على نسخة من هذا الكالم. َويَعِـنُّ علـى بـايل كثـريا أن 

  أكتب ما حدث يل يف أيامي منذ الوالدة حىت اآلن. 

                                                                                                                                                                
  .استدنتهم من الناس (336) 
  .أحد أبواب سور دمشق مشاال (337)
  .أي مل حيالفه احلظ ودائما خيسر (338)
  .انسحب األتراك العثمانيني من سورية عام (339)
  .أي خارج مهنة الدبّاغة (340)
  .املاء متجمدا بطبقة رقيقة من شدة الربد  واألعشاب قاسية وتغطيها طبقة رقيقة جدا من اجلليدالزميتا تعين عندما يكون سطح  (341)
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الوســـخ؟) وتـــابع كالمـــه: مـــن بعـــد زبـــل الكـــالب متـــّدنا شـــوية ونقلنـــا إىل زبـــل الـــدجاج.  (ســـألت ملـــاذا ينقـــع يف 
فقال:  نأيت بالكلس املطّفأ ويوضع فيه اجللد من أجل ترويح الشعر عنه أي عن (جلـد البقـر أو املـاعز أو اجلمـل). 
ومن بعد الشعر { زوال الشعر عن اجللد } جيب ترويح الكلس والوسخ هو الذي يروح الكلس ألن الكلـس حيـرق 

مــن 342) التيغــار يعــين حفــرة يف األرض مثــل الربكــة ُتْصــنع  اجللــد. بعــدها  ننقــع اجللــود يف التيغــار (وأضــاف موضــحا
الطــني أي مــن الــرتاب والزريقــة واحلجــر) فننقــع اجللــود مــع قشــر الرمــان والعفــص، وهكــذا  يطلــع اجللــد مــدبوغ ولكــن 
لــيس بشــكل جّيــد. وكنــا نصــنع مــن هــذه اجللــود الصــرماية احلمــراء والســوداء. فهــذا كــان مــن اجللــد األول. ومــن مث 

  ونصنع الصبابيط والصنادل من أجل الفرنسيني. والدباغ كان عريب ليس افرجني.   )343( )اليوكسالصناعة إىل (تطورت 

وكــان التجــار يــأتون باجللــد األجنــيب فتعلمنــا وصــرنا نطــّور اجللــد، حــىت أتــت ســنة األربعينــات أي مــن عــام      
ويف ورق السماق وقبلـه بِقِشـر الرمـان والعفـص  )344(وطالع صرنا نتطور شوي شوي على دباغ الكروم أي األجنيب أي  1938

   (العفص من شجر السرو). وقت خرى الكالب كان قشر الرمان نضيفه كصباغ مثل القماش وليس مثل البويا.

ا عمــي كانــت حالتــه جيــدة وصــار عنــده أمــالك، ولكــن مل يعــرتف علينــا. وُكنّــا مــا نشــوف بعــض إال قليــل ويف أم
يــه الزمــان وكــذلك أنــا. فكنــت أشــتغل حلــايل ودرت يف الــبالد واشــتغلت يف فلســطني ومصــر املناســبات. والــدي جــار عل

وتونس واملغرب على أيام حسن األول جده حلسن احلايل. آخر سفرة يل كانت إىل العراق وعّلمنا العراقيني الصـنعة، ومل 
مانــة العاصــمة وعنــدما . كنــت أشــتغل يف أ)345(أجلــب معــي ســوى دينــار ونصــف. صــرفت الــدينار مــن أجــل البيــك آب

يبطلونــا مــن العمــل كنــت أذهــب وأمجــع العمــال وأشــغلهم معــي. فيكــون عملــي دائمــا "مراقــب" ألنــين أدور علــى عمــل 
  . سنة 43لريات. إذا مجعنا ايام عملي كلها فتطلع حوايل  4ل.س أما أنا كنت آخد  2الورشة كاملة. وكانت أجرة العامل 

مـــة بأمانـــة العاصـــمة. وُكنّـــا نطلـــع مـــن العمـــل كلمـــا انتهـــى العمـــل. وإذا جـــاء يف الســـتينات تعينـــت منـــاظر باملياو 
  كان يَقّلعه من العمل، أو حيسم عليه األجرة.   )346(رئيس الدائرة  ورأى عامال يف فمه لقمة أكْل ويف يده الكراك 

سـعيد محـد إىل  مث انتسبت إىل نقابة عمال الدولة والبلديات. وكان رئـيس النقابـة وحـدوي، ومـن مث أتـى حممـد
النقابــة ودخــل باالنتخابــات وكــان حســني مكيــة وريــاض عبــد الواحــد وفــايز كشــكول. ويف الســبعينات تعــني حممــد 

  سعيد محد يف اجمللس التأسيسي ملدة سنتني. 

  )347(وياما مننا يف املغاير بالرتبة.

                                                                                                                                                                
  .أي تبىن حوافيها من الطني والزريقة واحلجر فتصبح جدران التيغار كتيمة ال ينفذ منها املاء (342)
    .هكذا وردت خبط الدارسة نوال، ومل نستطع فهم الكلمة (343)

   .رت خبط الدارسة اليت تنقل عن العامل املتقدم يف السن كما يلي : ياألكسركلمة غري مفهوة وو (344) 
  .لعله يقصد سيارة اليك أب، اليت كان يستأجرها كما خنّمن (345)
  .لعله يقصد  الكريك وهو ألة حلفر ونقل الرتاب (346)
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ا مـن مؤسسـة اإلسـكان طلبنـ 1965مطالعة الكتب كان بدها مصـاري. واألحـزاب تلعـب دورا كبـريا. ويف سـنة  
حمضــر. ولكــن العمــال مل تــرض أن نأخــذ حماضــر لعــدم الــوعي (فكــل  300أن تعطينــا حماضــر للبنــاء فأعطتنــا حبــدود 

واحــد مــنهم إذا أراد أن يأخــذ حمضــرا كــان بإمكانــه ولكــنهم رفضــوا). فأسســنا مجعيــة ســكنية للعمــال وأخــذنا حمضــرا  
  معية كان حممد سعيد محد.ورّجعنا البقية إىل مؤسسة اإلسكان ورئيس اجل

أيــام ســفر برلــك علــى ايــام األتــراك. عنــدما وقعــت احلــرب، اتفــق األملــان واألتــراك يف حــرب واحــدة ضــد أوروبــا 
  وانكلرتة. 

عســكر أبــو لبــادة كــان حيمــل حبلــة لريبطــوا الشــعب ويســوقوهم علــى القتلــة، وعنــدما تعلــم األهــايل مبــن راح مــع 
  )348(ه.أبو لبادة فيقولون اهللا يرمح

وُكّنـــا نعمـــل مـــن ميعـــاد الضـــو حـــىت تعـــتم الـــدنيا، كـــان اســـتبداد شـــديد. وكـــان اإلنتـــاج ياخـــدوه (الكرســـتاجية) 
جلـــد وهكـــذا. كـــان ال حيـــق للعامـــل أن ينقطـــع عـــن العمـــل ودائمـــا حيـــق لصـــاحب  120جلـــد أو  70الشـــكارة كانـــت 

سـب طلـب السـوق. وكـان للجلـد مواسـم، العمل الرفض وأحيانا يشغلنا يومني أو ثالثة أو أربعة أيام يف األسـبوع ح
ــذا الشــكل. وكانــت العملــة  ففــي أيــام الشــتاء مــن أجــل الصــرماية الســوداء يــدفع التــاجر رعبــون ويــربط اإلنتــاج بــه 
الـــذهب ( تتـــداول ) بـــني التجـــار واملعلمـــني ولكـــن لـــيس مـــع العمـــال. كـــان العمـــل قلـــيال فنجتمـــع ســـاعات وجنلـــس 

  .بالشمس وخنلع ثيابنا ونفقي القمل

وكــان يوجــد خــالف بــني العمــال واملنافســة جاريــة بيــنهم، ألن كــل واحــد صــاحب عائلــة واجلــوع كــافر. فكــان 
ــْد  عــاملني وحــىت يشــتغل يف الليــل علــى ضــوء الســراج، ممــا  }بقــدر {الواحــد يــذهب عنــد املعلــم ويغريــه أن يشــتغل َق

  يدعو صاحب العمل إىل صرف العمال ويستغل العمال املهرةـ  

لفقر املوجود كان أهل احلي يتعاونون مع بعضهم يف املصائب. وكان األغنياء يوزعون على الفقراء ولكن مع ا 
عـائالت حـالتهم جيـدة. وكـانوا قـبال يف الشـتاء يوزعـون  7البعض من مـاهلم. فكـان يوجـد يف كـل حـي تقريبـا حبـدود 

م يف الكانونـــة (الـــيت تصـــنع مـــن  الفحـــم، كـــل واحـــد علـــى حســـب عائلتـــه. وكـــان التشـــعيل فحمتـــني وثالثـــة يضـــمو
الطني)، وهي علـى شـكل قـدر نشـعل فيهـا النـار وتوضـع حتـت حلـاف يغطـي مجيـع أفـراد العائلة،ألنـه كـان يصـري بـرد 

  قارس جدا، لكن البيوت العربية كانت دافئة.

                                                                                                                                                                
  .كثريا ما مننا يف مغائر املقابر (347) 

ان الــدرك يبحثــون علــى املطلــوبني إىل العســكرية ويربطــوهم حببلــة حــىت يصــلوا إىل ثكنــة مجــع عســكر ابــو لبــادة هــم العســكر العثمــاين. وكــ ) (348
  .العسكر
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آدم  قال: يا عمو، إن اإلنسان من الرتاب، لذلك يُدفأ من الرتاب. وال حين على العود غـري قشـره. و حنـن بـين
  من الرتاب وحين الرتاب علينا.

ر تأيت إىل البيوت بسواقي مصنوعة مـن اآلجـر. تـأيت مـن الطـالع إىل السـواقي  أما مياه الشرب فكانت من األ
ومن مث إىل الشاوي ن وهو يقسمها على البيوت، كل بيت حسـب مـا اشـرتى مـن املـاء. وكانـت طريقـة الشـاوي يف 

ا حتصيل مثن املاء، أنه كان يضع  الزبل أي بعر الغنم أو اجلمال يف السواقي فتصل إىل بركة البيـت فعنـدها يشـاهدو
  أهل البيت ويتذكرون الدفع. 

  مل يكن اإلصالح الزراعي قد مسعنا فيه إال أيام الوحدة ولكننا مل نعرفه.

البــيض جيلبونــه مــن أهــل الريــف يــأتون إىل املدينــة ليتبضــعوا فيهــا وأهــل املدينــة كــانوا يــذهبون إىل القــرى، حــىت 
  القرى. مع العلم أن أهل دمشق كانوا يربون الدجاج ولكن ليس يف كل مكان. 

كان يوجـد شـيخ الكـار مـن بيـت األسـود وكـانوا ينـادوه باسـم عمـي محـدي. فسـألته: مـا عالقتـه مـع العمـال ؟ 
  )349(ني، أما العامل فيلعن أمه وأبوه.رأسه وقال: عالقته مع املعلمني وليس مع العمال وأنه كان ُميَّشي أشغال املعلمهّز 

كــان يوجـــد مجعيــات للصـــناع، وهــي ســـهرة للعمــال تقـــام كــل يـــوم مخــيس مســـاًء مــن أجـــل الضــحك والتســـلية 
واللعب مثل لعبة اخلرسانة، وهذه اللعبة: مجعية للصناعية، وللمعلمني مجعية خاصة. جيب على اجلميع عدم الكالم 

مــا عمــل حنــن نعمــل ويللــي بيحكــي توقــع عليــه. وهــذه عليــه تعــين أن يعمــل  ويــأيت واحــد وهــو أكــرب املوجــودين وشــو
عزمية مع العلم أنه طفران، أو بياكل مقرعـة (أي الضـرب بالسـلو) أو علـى طقـة. والطقـة هـي العوامـة أو املشـبك أو 

  فيها.اهليلطية أو الزليبة و بعدها طلعت اهلريسة. وكل ما كنت أعطل عن العمل أذهب إىل احملافظة للعمل 

تأسس معمل البلور بدو عمـال، وأنـا كنـت عاطـل عـن العمـل فركضـت. آه يـا عمـو، مـا بقـدر  1948ويف عام  
أحكي (أنا إمسي الناقد ومو بس الناقد الناقد الـالذع). كـان مؤسـس املعمـل مـن كبـار التجـار وفيـه مـن اجلملـة بيـت 

م وطلبــت العمــل فرفضــوا. فحملــت دريب ورحــت عــم لنــا مــن بيــت نظــام الفقــراء بالــدين وغنيــني يف املــال، فرحــت هلــ
. فقــالوا: جــاء املــدير وامســه (حممــد بيضــون) مــن لبنــان، 11ووقفــت علــى بــاب املعمــل يف القــدم وعلــى الســيارة منــرة 

فناديــت حممــد بيــك حممــد بيــك ! فقــال للســائق: وقِّــف! وطلبــت العمــل. فســألين عــن امســي فأجبتــه حتســني نظــام، 
فقــال احلقــه ! فلحقــت بــه فطلــب مــين الشــهادة، فقلــت: ال شــيء، فســأل مــن بيــت  وقــال احلقــين! فســمع احلــارس

مــني؟ فقلــت مــن بــني نظــام اهللا وكيلــك، أنــا دارس يف شــيخ الكتــاب أيــام ســفربرلك. فطلــب تســجيلي مــع العمــال. 
ني.  فأخذين واحد وسلمين عرباية بدوالب واحد، على زق البلور املكسر. وأنا عندي ذكاء، فصرت احلـق باملهندسـ

  كانوا اثنني أمريكان، هّلي اشرتوا منهم املعمل. 

                                                                                                                                                                
  .واملقصود بالعمال هنا الصّناع، واملعلمون هم معلموا احلرفة ومالكي أدوات اإلنتاج  (349)
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واحد امسه كيلي من واشنطن والثاين امسه فاي من فرجينيا. كيلي على الكاسـات والقـوارير وفـاي علـى الزجـاج 
السـادة. كيلـي عـم ميشــي حالـه يف الشـغل وفـاي مــا بـدو الشـغل ميشـي فيخــربط بـاملواد األوليـة أي يف اخللـط،  املــواد 

ة مـــن أوروبـــا والرمـــل مـــن لبنـــان. وكـــان املعمـــل مــن أفضـــل املعامـــل يف ذلـــك الوقـــت، وكـــان حيـــوي ثالثـــة أفـــران. األوليــ
  ل.س وكانت هذه األجرة تكفي إذا عمل العامل طيلة الوقت.  1,5وكانت أجريت 

صــارت  1936، إىل أن صــار احلكــم ذايت وطــين. بعــد إضــراب 1936ظــّل ( بقــَي ) التعامــل بالــذهب حــىت عــام 
ديدية (تعين اجليش الوطين وكانوا حيملون عصي مثل الكشاف ويلبسون لون رصاصي وىل رأسهم خوذة فيصـلية احل

عليها ريشـة، ألن امللـك فيصـل دخـل إىل بلـدنا قبـل االنكليـز وبعـد دخولـه حنـن عينـاه ملـك ومـن مث دخلـوا االنكليـز 
  بعد اسبوع أو أقل. 

بلور احملّجر، وكنت أود أن أحسن األوضـاع مـن نفسـي، وتركـت وكان يوجد خرباء للفرن الثالث من بلجيكا لل
نقل الرمل وذهبت إىل ورشة القص، فصرت أعمل بقص الزجاج يف احملجر، وألف على فرن كيلي مع شـغلي، ومـن 
مث استقريت على احملجر ألنه ميشي أكثر من غريه. والبلجيكيون حبوين وصرت رئيس ورشـة علـى أوالد العـرب ملـدة 

هر. وأصبح اخللط أمسر وصـار الزجـاج يتكسـر فيزعلـوا البلجيـك، ألن فـاي كـان يعمـل اخللـط. فاتفقـت أنـا ثالثة أش
والرئيس البلجيكي على تعلم اخللط ملدة ثالثة أشهر وكل يوم برنامج خلط جديد. ويف يوم مسعت املدراء يتكلمون 

ة حتمســت وركضــت وراءهــم وقلــت أنــا أن املــازوت ســوف ينتهــي وأفــران الزجــاج ال جيــوز أن تتوقــف بســرعة، وفجــأ
أمشي الفرن. فصرخ سليمان ابو شعر، وهو شريك يف املعمل وقال: هاحلمري متشي الفـرن وعنـدنا خـرباء أجانـب ال 
يستطيعون. وبعد فرتة أرسل حممد بيك بيضون ورائي وطلب مين رأيي. فزعلت يف البدء فطيب خـاطري واشـرتطت 

لزجاج كان يتكسر من مدة سنة ونصف تقريبـا وكانـت اخلسـارة فادحـة وقلـت لـه عليه أن يعمل برأيي مع العلم أن ا
ملاذا هـذا الوقـت كلـه ؟ فقلـت: حـىت  -يوم. فقال: 18أين على استعداد أن أستخرج الزجاج غري مكسر ولكن بعد 

نسـتطع  ينظف الفرن من اخللطات السابقة. وفاي مل يرسل يل وال خلطة وال أمشـي علـى خلطاتـه. فوافـق وقـال: ال
ائيا، ولكن ال تدعه يعلم ماذا تعمل، ألنه من اصحاب املعمل.   إبعاده 

فـَُرْحُت أطبق بعض خلطات كيلي. فأبعّدت اليوركس ووضـعت فحـم بـدال عنـه ونقيتـه مـن احلجـارة. وخـالل   
لــى عــدة يومــا فقــط صــارت األلــواح تظهــر كاملــة، فأرســلت وراء املــدير وقلــت لــه: تعــال واســتلم الزجــاج كــامال ع 14

أمتار، ساملة غري مكسرة. وبعـد ذلـك أصـبح حتسـني هـو األول واألخـري. وتكلـم حممـد بيضـون مـع حنـني صـحناوي 
  وجلب املازوت من شركة "شل" على حساب حنني صحناوي اخلاص (أي الفيول). 
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ال،  أجبـت:حتسـني، بـدنا نبطـل العمـال، فيـا سـيد  :) وقـالوافجـاؤوا علـّي (إيلّ  )350(مثّ جاء وقت تعطيـل العمـال
يصـــري؟ فأجـــابوين:  ال تتـــدخل يف  إن العمـــال أصـــبحوا فهمـــانني، وإذا جئـــتم بعمـــال لـــيس هلـــم درايـــة بالعمـــل فمـــاذا

 8عــامال علــى ثــالث ورديــات ويعملــون  250) العمــال، فلــم أوافــق أبــدا. كــان عــدد العمــال تقريبــا مــا يعــادل (شــؤون

ـم سـوف يبطلـونكم عـن العمـل. فتجمعنـا ونبهـت ساعات عمل. فذهبت إىل العمال وصرت أَوّعيهم وأقول هل م أ
العمــال أن ال يتحركــوا بشــيء إال عنــدما يبلغوننــا وقــت التعطيــل، وقلــت هلــم ســوف نؤلــف نقابــة. كــان يوجــد نقابــة 
صغرية يف الشاغور لعمال الزجاج، مثـل األبـاريق، ولكـنهم مل يرضـوا باالنضـمام إلـيهم. فجمعنـا مـن جيوبنـا ودفعـت 

واســتأجرت بيــت يف شــارع الباكســتان واســتأجرنا كراســي وتقــدمنا بطلــب احتــاد العمــال  )351(ل.س 280أنــا مــن جيــيب 
وعرضنا املوضوع  الذي كان رئيسه يف ذلك الوقت صبحي اخلطيب. وكان أمني السر من بيت ( كلمة غري مقرؤة )

م: حنـــن مضـــطرين إىل حيـــث مركـــز االحتـــاد، وقلنـــا هلـــ )352(فـــوق النهـــرعلـــيهم، وعملنـــا اجتمـــاع عنـــدهم يف القنـــوات 
ــم ســوف يســرحوننا مــن العمــل، ولكــنهم أجلــوا املوضــوع إىل انعقــاد اجتمــاع ثــاين، وتســرّح بعــض  تأســيس نقابــة أل
العمـــال يف اليـــوم الثـــاين. فجمعـــت ثلثـــي العمـــال وذهبنـــا إىل االحتـــاد مـــرة ثانيـــة. وعلمـــت الشـــركة باملوضـــوع، فعجلـــوا 

إضراب وعملنا حراسة على املاكينات، فطلعـت الـدرك وقائـد الفصـيل،  بالتسريح وسرحوا قسما من العمال. فعملنا
وأرسلوا ورائي وقال يل قائد الفصيل:  ملاذا حتّرض العمال علـى اإلضـراب وختريـب املاكينـات، ومـن املسـؤول؟ فكـان 

سـني جوايب:  حنن حنرس املاكينات وحريصـني علـى املعمـل. فقـال أحـد أصـحاب املعمـل لقائـد فصـيل الـدرك: إن حت
هو املخرب. عندها وضعوين الدرك يف سيارة وأخذوين، فصرخوا العمال وحلقـوا يب وتكلمـوا مـع وزارة العمـل، فجـاء 

  اجلواب أن اتركوه واستمرينا باإلضراب مرة ثانية وثالثة ويف املرة الرابعة رفضونا مجيعا وقّلعونا خارج املعمل.

مل بعد ورديتنا، وأخذناها معنا. وجبنا لعمال الوردية الثالثة  خبـز فذهبنا وربطنا لوردية العمال الثالثة، اليت تع 
ـــة الثال موُعلـــب  حـــالوة وبـــيض وأطعمنـــاهم وهكـــذا منعنـــا الوردي وتـــدّخل   )353(ثـــة أن تصـــل إىل املعمـــل. جـــن جنـــو

.. فقلنــا لــه: مل تعطونــا القــرار بتأســيس نقابــة وهــم شــو عــم يصــري؟صــبحي اخلطيــب رئــيس االحتــاد بالــذات وقــال: 
يسـرحوننا، وأبــو حسـن النجــار رئـيس ورشــة النجـارة كــان يعطـيهم أخبــار عـن حتركــات العمـال إىل أصــحاب املعمــل. 

                                                                                                                                                                
ايـة منـع العمـال القـدماء مـن املطالبـة بـالتعويض التعطيل من العطالة، والعامل عن العمل. وقصده تسريح العمال واجملئ بعمال جدد، والغ (350)

  .يف حال التسريح
هذا املبلغ غري معقول يف تلك األيـام واللـرية السـورية كـان هلـا قيمـة شـرائية وازنـة. وحسـب معـرفيت عـن االجـور يف ذلـك الوقـت، فـإن أجـرة (351) 

الغـة مـن متحـدث يسـتعيد ذكريـات ممزوجـة باخليـال. يضـاف ل س. ومثة التباس او خطأ مـن الدارسـة يف نقـل الـرقم، اومب 25املكتب تقارب 
وحسب اقواله كان فقريا، ولكنه كان يطمـح يف الوصـول إىل موقـع نقـايب عـن طريـق ترؤسـه لنقابـة يف معمـل ملالكيـه اليـد إىل ذلك أن العامل 
  .ن يسمحوا بتأسيس نقابة يف معملهمالطوىل يف الدولة ول

ر بردى وامسه قنزات. وال تعـين فـوق هنـا أن البنـاء مبـين كان البيت متسعا وتتوسطه باح  (352)  ة وسيعة يف منطقة مرتفعة نسبيا عن أحد فروع 
فــوق النهــر. وبقــي بيــت القنــوات مركــزا للنقابــات حــىت بنــاء بنايــة حديثــة غــريب ابــو رمنــة يف أوائــل ســبعينيات القــرن العشــرين ز وّحتولــت دار 

    .القنوات إىل مركز طيب تابع للنقابات
    .أي أصحاب معمل الزجاج (353)
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ـم لـن يسـرحوننا. وعـاد العمـال إىل املعمـل، كـل واحـد إىل عملـه. وكانـت  وبعد مفاوضات اصطلحنا على أسـاس أ
الثالثة، ومن الساعة الثالثـة حـىت احلاديـة  دوريات العمل مقسمة على النحو التايل: من الساعة السابعة صباحا حىت

  عشر، ومن الساعة احلادية عشر إىل السابعة صباحا و بدون فرصة أثناء عمل الدورية.

يف اليوم الثاين ذهبت إىل املعمل مثل العادة، ولكنهم قـالوا يل: أنـت مـأذون وممنـوع أن تـدخل إىل املعمـل ملـدة 
اليـــوم عنـــدنا اجتمـــاع يف وزارة العمـــل فاذهـــب إىل   املعمـــل. ولكـــن يـــوم. فراجعـــت صـــبحي اخلطيـــب فقـــال يل:  15

مندوب املعمل اعـرتض علـى وجـودي حبجـة أنـين مـأذون ووضـعوا بـدال عـين أبـو حسـني النجـار ألنـه متعـاون معهـم. 
وملــا خلصــت ( إنتهــت )  إجــازيت، ذهبــت إىل املعمــل فمنعــوين مــن الــدخول، وقــالوا: إذهــب واقــبض مكافأتــك مــن 

  ل.س، وُسرِّحت من العمل. 200العامة. وكان املبلغ اإلدارة 

  وبعدها سافرت إىل بغداد وعملت فيها مدة من الزمن.

وعندما ُعْدُت  ذهبـت إىل احملافظـة ( بلديـة دمشـق )  وتابعـت يف نقابـة عمـال الدولـة والبلـديات (وكـان حممـد 
. وأثنــاء عملــي أخــذت فكــرة واضــحة عــن ســعيد محــد أي أبــو أســعد) رئيســا ملكتــب النقابــة عمــال الــدول والبلــديات

  عمل النقابات. 

سألته عن الوعي الطبقي لدى العمال، فأجاب:  يف ذلك الوقت ال يوجد وعي طبقي وال غري طبقي. الوعي 
يف رأيـه أن األنانيـة كانـت هـي السـائدة. ويبـدو أن هـذا احلكـم  {املوجود كان أنا بدي صري وأخي يلعن أمه وأبوه ! 

م املاليـــة نـــابع مـــن معان . }اتـــه يف طفولتـــه ومـــن مواقـــف عمـــه وأقربائـــه مـــن يف عـــدم مـــد يـــد املســـاعدة لـــه رغـــم قـــدر
  وأضاف: ولكن كان يوجد حياة اجتماعية أكثر من اآلن.

) يرمـي رقبتـه فلـن يقصـر. بـل كـان مل، بل كان لو يطلـع بإيـدو (بيـدهمل يعط رب العمل هدايا أو إعانات للعا
  د العاملة كثرية والعمل قليل. و أقص عليك حكاية وقال:يتدلل على العمال ألن الي

يف يوم من األيام قال يل اخلبري البلجيكـي: يـا سـيد حتسـني، بـدنا نقـدم لـك هديـة مـن عملنـا فشـال علـى راس 
ـــه: إنـــين أرغـــب بواحـــد ثـــاين فصـــنعه يل،  ـــا منهـــا فـــأعجبين كثـــريا. فقلـــت ل العصـــا عقصـــة مـــن الزجـــاج وصـــنع يل كلب

ما وذهبـــت  مـــا ببيـــيت فكـــم فأخـــذ إىل اإلدارة، وقلـــت هلـــم: إن اخلبـــري صـــنع يل هـــذين التمثـــالني وأود أن أحـــتفظ 
لريات. فقلت هلم: ماذا كلفتكم ؟ فقالوا مثن الزجاج ومثـن اخلـربة واخلبـري صـنعهما بنفسـه. مـع  9مثنهما، فأجابوين:  

  لريات سورية يف ذلك الوقت. 9العلم أن اخلبري أراد أن يقدم عمله هدية. فخضعت لألمر ودفعت مثنهم 

 وحول سؤال: هل ُوجدت انتخابات نقابية يف ذلك الوقت ؟ فأجاب: اإلنتخابات تزوير بتزوير.   
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  وبعد أن نقلت الدارسة كالم املتحدث بعاميته، أضافت:

عّذب يف حياته والبالغ مـن العمـر 
ُ
ويتعـرض سـنة يف كشـك يف الكراجـات،  84اآلن يعمل هذا العامل النقايب امل

كل يوم إىل إهانات ويرى الكثري والكثري من األخطار والسرقات واملشاكل، ما يكفي لقتل شاب يف ريعان شـبابه. 
وقد قّص عليَّ عـددا كبـريا مـن هـذه املشـاكل، و لكـن مـع الـتحفظ، خيفـة مـن التعـرض إىل إسـاءات أكـرب. وهـو مـا 

الولـــد األكـــرب يف الصـــف التاســـع اإلعـــدادي واألصـــغر يف زال مســـؤوال عـــن أســـرة وهـــو املعيـــل الوحيـــد وال يـــزال لديـــه 
  الصف الرابع االبتدائي. ومع هذا ال يزال يتمتع بالشخصية القوية املليئة بالعز والعنفوان والكرامة.

مع العلم أن مثل هذا الشخص الكرمي الذي عاش حياته كلها يف اخلدمة والشقاء والعذاب، ال يـزال متمسـكا 
حيصــل علــى مــا يعيلــه يف هــذا الســن املتقــدم وإعالــة أســرته القاصــرة. لكنــه لألســف مل حيصــل،  بعروبتــه ومــن حقــه أن

 528,85ســنة  وال يــزال يعمــل، إال علــى معــاش تقاعــدي ال  يبلــغ ســوى  43بعــد علــى هــذه اخلدمــة الــيت ال تقــل عــن 
  ما آساه يف حياته.ل.س من الشؤون االجتماعية والعمل، وبرأيي أنه صادق كل الصدق فيما قاله أو تذكره ع

  ولكم الرأي وشكراً 

* * *  

بعد هذا اللقاء الشّيق املنشور اعاله، الذي أجرته الدارسة نوال عفيف ضاهر مـع العامـل حتسـني نظـام، الـذي 
وجــّدُت بعــد أوراقهــا ورقتــني مكتــوبتني خبــط يــدي، هلمــا ، 1989 – 2 – 10جــاوز الثمــانني مــن العمــر، يف بيتهــا بتــاريخ 

. ومع األسف وأنا اآلن يف املانيا وأعدُّ للنشر ما مجعه طاليب يف املعهد النقايب املركـزي، بته الدارسة نوالعالقة مبا كت
ال أذكر كيف ومىت كتبت هاتني الصفحتني. وبالتأكيد مل التق مع العامل حتسني نظام، وال أذكر أنـين جلسـت مـع 

والصــفحتان التاليتــان املكتوبتــان خبــط يــدي،مها جــزء مــن الدارســة نــوال مســتفهما عّمــا كتبتــه يف لقائهــا مــع حتســني.  
لقاء نوال مع العامل حتسني، ومتمم ملا نقلته عن العامل حتسني. وسأنقل فيمـا يلـي مـا كتْبتُـه يف هـاتني الصـفحتني، 

مــا تلخــيُص، ملــا كنــت اعتــزم القيــام بــه يف الكتابــة عــن احلــركتني العماليــة والنقابيــة، يف ظــروف قاســية كانــت   ويبــدو ا
سهام عديدة موجهة لنشاطي الفكري، ومن هذه السهام: املخابرات السلطانية، اليت حتصي على الناس كلَّ شاردة 
وواردة، وكاتب هذه األسطر يف عني عاصفتها..    القيادة النقابية خادمة السلطة واملستفيدة منها، مل يكن يهمهـا 

نقــايب شــبه األمــي وحامــل دكتــوراه مــن يوغســالفيا جــرى تعينــه أمــر العمــال وال مــن يكتــب عــنهم..  مــدير املعهــد ال
بســبب قرابتــه مــن أحــد أعضــاء املكتــب التنفيــذي الحتــاد النقابــات، وهــو " ال يعــرف شــيئا عــن الــدنيا ".ويف التعبــري 

  العامي: " مثل املضوّع جحشت خاله "...

مــن هــذه اُجلَمــل غــري املرتابطــة ســأنقل الصــفحتني كمــا وردتــا خبــط يــدي معلقــا يف احلواشــي علــى الغــامض     
  وفيما يلي ما جاء يف الصفحتني: ولكنها من صميم اللقاء، الذي أجرته الدارسة نوال.
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  لصبحي اخلطيب: أنت مرتشي من الشرطة.. فأجاب: ال يا نظام ال. )354(قلت 

الرمـان.  اشتغلت بالدباغات بسبب العوز. بدأت أيام اخلريف. أساس الدباغة: الكلس، خرى الكالب، قشر
( يلعــن الدباغــة احملتاجــة خلــرى الكــالب ) كــانوا يــأتون بــه مــن البســاتني وكانــت الكــالب كثــرية ويعّبونــه بكيــاس ومــن 

أيـام  4-3سـاعة ويف الشـتاء مـن  24جيمعه يأخذ مثنه. يُنقـع اجللـد يف املـاء مث يـدهن بـالكلس. مـدة النقـع يف الصـيف 
للغنم واملاعز أو القشر للبقر واجلمل.. بعد شلح أو قشـر الشـعر  حىت يسهل قلع الشعر أو الصوف بوسائل الشلح

أو الصــوف، يوضــع اجللــد أو اجللــود يف التيغــار وفيــه مــاء وخــرى الكــالب. مث ينــزل الصــانع يف التيغــار لنقــع اجللــود، 
ن التيغـار، يرفع كل جلد وحيركـه يف املـاء املمـزوج خبـرى الكـالب حـىت يتشـبع اجللـد وبعـدها يلفـه الصـانع وخيـرج بـه مـ

ويبدا بأقدامه  احلافية يعصر اجللد امللفوف، مثّ يُقحـط اجللـد إلزالـة خـرى الكـالب. هـذا العمـل مـوت أمحـر. بعـدها 
نـَُزْت اجللد يف املنقع يف املـاء نعمـل منـه بقجـة، مث نـأيت بعفـص (أصـفر علـى خضـار للنعـل) أو قشـر رمـان (لـون بـين 

  فاتح للوجه) حسب ما هو خمطط للجلد، 

  اجللود من اللحام حسب العرض و الطلب جلب

  يف كل صنعة معلم ونصف معلم وعامل

  كان فيه جتار للتخزين وجتار تأخذ شي قليل وتبيع. )355(تصريف اإلنتاج حسب العرض والطلب ويقوم به الصرميايت. 

هربـون بـالبوط تـراك ي. ُكنّـا نشـوف األ1918دخل حتسني نظام للعمل يف الدباغات آخر أيام األتراك  أواخرعـام 
    )356(أو البنطلون.

أقـل مـن ربـع جميـدي، أحسـن صـانع ياخـد ثالثـة أبـو اخلمسـني، أي  يعـين )357(كان األجري يأخذ أبو اخلمسـني 
  )359(ىت أخدوا أبو اخلمسني.ليتعلم صنعة. ناس اشتغلوا سنتني ح )358(أبو املية وأبو اخلمسني. وأحيانا يعمل ببالش 

                                                                                                                                                                
الضـمري يعـود لتحســني نظـام. وصــبحي اخلطيـب كــان يـرقص علــى حبـال العمـال وأربــاب العمـل والســلطة حمـاوال إرضــاء اجلميـع حســب "  (354)

   .الشطارة الشامية "
  .الصرماية تعين احلذاء. ومنها ُأشتقت كلمة الصرميايت املتعامل بتجارة الصرامي(355) 
ــ(356)  انســحب اجلنــود األتــراك بــدون نظــام. وهنــا أخــذ  1918ارت اجلبهــة الرتكيــة أمــام اجلبهــة الربيطانيــة يف مشــال فلســطني يف خريــف عنــدما ا

م، وهذا هو املقصود بتعبري حتسني يهربون بالبوط او البنط   لونسكان األرياف يف جنوب سورية ينهبون ما ميلكه اجلنود وكثريا ما اخذوا ثيا
  .ملة عثمانية وصفها حتسني يف مقابلته مع الدارسةوهي أصغر ع(360) 
    .بدون أجر، بدون مقابل(361) 
نظام تدرج املهـن احلرفيـة يبـدأ بـاألجري، الـذي ال يتقاضـى أجـرا حـىت يـتعلم الصـعة فيصـبح صـانعا مبتـدئا بـأجر زهيـد. ويف الـدباغات كـان (359) 

  .يتقاضى ابو اخلمسني
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ر. كـــان الزكـــريت أكثـــر شـــي يتســـلط علـــى املشـــيخة. الزكـــريت يـَُعلِّـــْم علـــى مل تكـــن توجـــد انتخابـــات لشـــيخ الكـــا
وُيشــرتط أن يكــون شــيخ الكــار غــين،  361مــن أجــل أن يتحاشــوه فُيوَضــع شــيخ الكــار  360اآلخــرين  بســكينتني ثالثــة 

  الزكريت املعّدل بقوته، معه مصاري ويسيطر على الكار. 362بدون غىن يبقى ثرثري ويأخد "خاوة" أي البلص. 

م ويتـــدخل بشـــؤون   الزكـــريت أشـــكال: شـــيخ الكـــار يتســـلط علـــى الُصـــّناع، وخباصـــة املهـــرة، ويتســـلط علـــى بيـــو
  النساء  بني الصانع وزوجته.

  سنة من أجل ( بسبب ) هذه الشوفات.  48أنا ما تزوجت حىت صار عمري 

بغداد وعمـل يف مهنـة  بعد أن ترك مهنة الدباغة  عمل يف معمل الزجاج إىل اجلنوب من دمشق. مثّ ذهب إىل
  الدباغة.

  اشتغل يف بريوت عند سليمان رشيد على النهر. 

فيت ولو علـى مرتـو إذا مجيل مردم لعب يف عقل ثالثة من زمله وأخذوا فتوى من شيخ لقتل الشهبندر.الشيخ بي
  )363(فيه مصاري.

حلنـــاوي يف أوائـــل امي ا. جـــرى اإلضـــراب يف معمـــل الزجـــاج علـــى ايـــام ســـ1948اشـــتغل يف معمـــل الزجـــاج ســـنة 
    )364(اخلمسينات.

  )365(صبحي اخلطيب مثل شيخ الكار وين بيصّحلوا سهرة نظيفة بيسهرها، وين صّحلوا قبضة قبضها

  بعد تسرحيه من املعمل غادر إىل بغداد 

                                                                                                                                                                
أو ثالثــة خفيفتــني تـُّعِلــم، أي يظهــر أثــر ضــرب الســكني علــى اجللــد دون أن يســيل دم املضــروب.  أي يضــرب بســكينه أو خنجــره ضــربتني (360)

    .وهذا دليل على خفته وقوته للسيطرة النفسية على الناس
لعامـــة هـــذا الكـــالم فيـــه مبالغـــة وجتـــين علـــى احلقيقـــة فانتخـــاب شـــيخ الكـــار لـــه شـــروطه وتقاليـــده املعروفـــة، وقـــد اوردناهـــا يف كتابنـــا حتركـــات ا361

. ولكــن هــذا ال مينــع مــن وجــود بعــض شــيوخ الكــار حســب  الوصــف املبــالغ فيــه مــن قبــل حتســني نظــام 1985الدمشــقية الصــادر يف بــريوت 
  املصاب،كما يبدوبُعقد نفسية وإحباطات جعلته ميزج بني احلقيقة والواقع.  

   .عيفة ومن الفالحني املساملنيواخلاوة هي اخلّوة اليت كانت العشائر القوية تأخذها من العشائر الض(362) 
قصــة عبــد الــرمحن الشــهبندر واغتيالــه بفتــوى مــن الشــيخ مكــي الكتــاين وبتحريــك مــن أحــد زعمــاء الكتلــة الوطنيــة مجيــل مــردم بــك جتــد (363) 

ضوي ورجل الوطنية والتحررالفكري ".دمشق    .1989تفصيلها يف كتايب : " غبد الرمحن الشهبندر علم 
شهرا من عملهم، كي ال يطالنب بتثبيتهم بعد انقضاء سنة على عملهم، مبوجب قانون العمـل  11يسرحون العمال بعد وكان ارباب العمل 364

  .1946 الصادر
هــذا الوصــف لــرئيس نقابــات العمــال صــبحي اخلطيــب لــيس مبالغــا بــه بــل هــو يالمــس احلقيقــة. وهــذا مــاتبني لنــا لــدى البحــث يف احلركــة (365) 

  .اه يف عدد من الدراساتالنقابية السورية، وأدرجن
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  نقابة لعمال الزجاج يف معامل النفخ يف الشاغور خافوا مننا ورفضوا 

ن لـيس هلـم نظـرة إنسـانية وال أخـالق، ومـثلهم املنـافيخ. وكـان الزعـران الزكريت له نظرة إنسانية وله صـنعة. الزعـرا
املنافيخ يتشاجرون فيما بينهم، وال ذّمة هلم. والزعران واملنـافيخ كانـت شـغلتهم تـدخني احلشـيش والسـكر والنسـوان.  

شـاغور اجملـاورتني مئذنة الشـحم والالزعران يف حيي كانوا يزرعون احلشيش و القنب يف بستان القوتلي يف الشاغور. 
م حلــارة اليهــود كــانوا يأخــذون خــاوة مــن اليهــود. وكــان املنــافيخ يعّلمــون علــى األغنيــاء مــن اليهــود ليخ يفــوهم وجيــربو

  )366(على دفع اخلّوة.

وصــل إىل:كــابول وعمــل يف الدباغــة. مــن إيــران لكــابول ثالثــة أشــهر ونصــف. نــام يف اخلــان. الــدباغات فيهــا 
  )367(احد يعمل قهوة وشاي وأكل.يأيت و  مكان لصنع األكل

  حلب  –لقاء مع وقّاد أفران من نقابة االسمنت و األترنيت  - 14

  27/1/1988: عبد احلكيم خطيب من معمل امسنت املسلمية  يف ُمجري اللقاء الدارس

مكـان أخـذ احلـديث: نقابـة االمسنـت واألترنيـت   ، 1931عمـر بـن أوسـو مرسـتاوي مـن مواليـد حلـب   المتحـدث:
  .27/1/1988واد البناء حبلب يف وم

  ومهنته: عامل مراجل خبارية (شوديرات) ، ومنتسب لنقابة االمسنت قدميا وحديثا

  كتب الدارس:

عمل جد عمر مزارعاً يف األرض طوال حياته، ومع الزراعة مكافحة اإلقطاع بالريف طيلـة حياتـه، وقـد أوصـى 
 اجليل الذي يليه أمانة القضاء على اإلقطاع. 

احلالة االجتماعية فكانت تسودها العالقات األسرية اجليدة واملرتابطة. أما احلالة االقتصادية فكانت احلالـة  أما
 مستورة (فقط). وكان من يعرف القراءة والكتابة كان يطلق عليه اسم األفندي وعليه القيمة.

دي فكـان كمـا كـان عنـد جـدي االقتصـاأمـا الوضـع الوالد كذلك كان مزارعـا باحلقـل الـذي ورثـه عـن والـده.   
  )368(لهم عمال توفوا ومل يبق سوى أنا.وعالقته باآلخرين جيدة. رىب أوالده بفقر وشقاء وك

                                                                                                                                                                

، ومنــو الــوعي الــوطين، الــذي 1930جــرت هــذه الظــواهر يف العهــد العثمــاين، واســتمرت يف بدايــة عهــد اإلنتــداب إىل اســتقرار األمــن عــام (366) 
  .اسهم يف القضاء على هذه الظاهرة

  .كالم حتسني نظامانتهى نصُّ الصفحتني املكتولتنب خبط يدي واملستقيتان، أو باألصح املنقولتان من  (367) 
  .أي املتحدث عمر(368) 
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مــــا كنــــت أقــــرأ اجلرائــــد إال فيمــــا. وكنــــت مــــع صــــفوف املناضــــلني ومنتســــب حلــــزب البعــــث مــــع املرحــــوم أدهــــم  
ــــأكثر اإلقطــــاعيني املســــتغ ــــل ب ــــا نقــــاوم احلــــزب الــــوطين املتمث لني، وحــــزب الشــــعب، وحــــزب اإلخــــوان مصــــطفى، كّن

  احلزب القومي السوري. 54املسلمني، ويف بداية الـ 

سـنة  13سنة، وتركيب أفران مدة سنتني، وعملت يف املراجـل البخاريـة  20مهنيت عامل وقّاد أفران (حرّاق) فرتة 
  حىت اآلن، وحاليا مراجل خبارية مع التصنيع.

ة التجاريــة، إمنــا هــي حــرق املــازوت لتشــغيل املولــدات وتوليــد خبــار حــار مــن املــواد األوليــة: ليســت بــاملواد األوليــ
الشوديرات لتغذية األفران ومتييع الفيول الـداخل إىل الغـرف احملرقـة، باإلضـافة لتـوفري ميـاه احلمامـات. وخـالل عملـي 

يف عـــدرا،  1981. وبعـــد حضـــوري الـــدورة 1954يف الشـــركة اتضـــح يل ان عمـــل الشـــوديريغري طبيعـــي وهـــو مـــن موديـــل 
ـدف  استطعت تصنيع  خباخات وتعديل رأس املراجل من أملاين قدمي إىل هيكل إيطايل، والتصنيع كـان مـن قبلـي، 

طــن، وإلغــاء مرجــل خــاص لتمييــع الفيــول، وقــام املرجــل القــدمي بتســديد  30إىل  90التخفيــف مــن مــادة املــازوت مــن 
  احلاجيات العلمية.

    )369(طيع االطالع عليه زمن شبارق.نست أما تصريف اإلنتاج ما كّنا

بني رب العمل واإلقطاعي املتسلط على رقاب العمال وال يعرتف إال على  )370(من ناحية الصراع فكان ُمَسّرتا 
العمال من أصـحابه ومعارفـه وأقربائـه ومـن دخـل بواسـطة لديـه. كـان الصـراع بـني العمـال ورب العمـل ومـنهم (أمحـد 

وزمرته) شبارق ميثل احلزب الوطين وقنرب حزب الشعب وكالمها متفق مع اآلخر للقضـاء عبد القادر شبارق   –قنرب 
  على الطبقة العاملة وجعلها سلعة تستثمر يف كل حني من أجل مص دمائهم وجعلها دائمة هلم.

أمـا النقابـة كانـت يف ذلــك احلـني ال تسـتطيع حــل شـيء وال تسـتطيع أن تظهـر علــى الوجـود وبالشـكل العلــين،  
  نا ال نستطيع أن حنل أي خالف. وك

كـــان الوضـــع يف األحيـــاء الشـــعبية يعتمـــد علـــى العشـــائرية وأزالم احلـــزب الـــوطين وحـــزب الشـــعب،  يعملـــون مـــا 
م  يشاؤون من تنكيل وتشهري. وما كان يوجد أي حماسبة هلم من السلطات األعلى على أعماهلم هـذه. أمـا عالقـا

  الدائم منه السياسي ومنه القبلي.مع بعض فكانت كما قلت يسودها اخلالف 

أما يف الريف فكان مثال يف كفرنايا اليت حكمها جودت بيك قطر قاسي ومجيل بيك قطرقاسي كانـا يعمـالن  
على تكتيل العشائر ضد بعضها ويرمون الفنت بينهـا واملشـاجرات، ينـتج عنهـا أحيانـا إصـابات وقتلـى، باإلضـافة إىل 

                                                                                                                                                                

  .شركة مشهورة يف حلب باسم كنية صاحبها شبارق(369) 
  .مغّطى بستار، أي سّري(370) 
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ي كــان رئــيس حمكمــة يف حلــب فكــان كلمــا وقــع دم أو خــالف شــديد بيــنهم أن أحــدهم وهــو أســعد بيــك قطرقاســ
  (أي الفالحني) كان يسحبهم إىل السجن ويستويل على أراضيهم. 

    )371(.له ( يا محار يا ابن اجلّلة)وكان الريفي غري حمرتم يف املدينة ويسيء ابن املدينة له باملعاملة ويقولون 

وكنــت مــن مؤسســي النقابــة. وكــان  1958وبعــدها نقابــة االمسنــت عــام  1956انضــممت إىل نقابــة الــبالط عــام  
م.   هدفنا القضاء على الرأمساليني واالستغالليني وأعوا

، وحـــني تأسســـت وبـــرزت للوجـــود وقبـــل أن تفـــتح مكتبهـــا، فوجئنـــا يـــوم العيـــد 1951قمنـــا بتأســـيس نقابـــة عـــام 
علـــى العمـــال املؤيـــدين لنـــا قـــتال وتنكـــيال ودهـــس بكبســـة مـــن الـــدرك وعلـــى رأســـهم شـــبارق وأعوانـــه وانقضـــوا علينـــا و 

بعضهم بالسيارات وقد قال شبارق وقتذاك: إن كان هناك رجال اشرتاكيون ويؤمنون بكذب النقابـات كمـا تـدعون 
عــامال وبقيــت أنــا  24أضــربوا عــن العمــل وإن كنــتم نســاًء طــأطئوا رؤوســكم وادخلــوا إىل العمــل، وبعــدها ســرّح منــا 

أخــذنا زمــام األمــور وأصــبح العمــال يــدا واحــدة قلبـــا  1956يــث واصــلت النضــال. ويف عــام الوحيــد لصــغر ســين، ح
  1958وقالبــا، ويف حــال توقيــف أي عامــل عــن العمــل نضــرب مجيعــا ونتوقــف عــن العمــل، ونُوِقــف املعمــل. ويف عــام 

واســتلمت  )372(، بســبب حــّل االحتــاد الــذي كــان يرأســه (علــي تلجبيــين)، 29/9/1959كنــت نقابيــا واســتقلت بتــاريخ 
حــىت كــان االنفصــال.  1961عناصــر مبشــيئة أمحــد قنبــز وشــبارق. لكــن حنــن واصــلنا العمــل النقــايب الســري لغايــة عــام 

أيلول اندجمنا مع مجيع التنظيمات الوحدوية والبعثيـة والتقدميـة وأسسـنا حركـة الوحـدويني االشـرتاكيني آنـذاك  28ويف 
كـان اول   1965إىل األبـد وبقيـت العناصـر أعـوان رأس املـال. ويف عـام وأسقطت عناصر االنفصال و  1963لغاية عام 

  )373(ممثل جبهوي وحدوي اشرتاكي. 1976شباط للعام املذكور، وبقيت لغاية  14انتخاب نقايب يف 

أما االجتماعات فكانت تـتم سـريا وحسـب الظـروف وحسـب احلضـور. أمـا االشـرتاكات كـان يقبضـها األمـني 
سـرّح، أمـا االشـرتاكات كانـت العام وعن طريق التسلس

ُ
ل، وكانـت تـدفع للمصـابني، العاطـل عـن العمـل، املطـرود، امل

ربـع لــرية يف اخلمســينات ونصــف لـرية، غــري حمــددة حســب االسـتطاعة،وما كانــت مقروضــة علــى كـل عامــل، إمنــا مــن  
ة سـورية كان حيب أن يدفع وغري شهرية وحسب الظروف وحسب حاجـة أحـد العمـال ومـنهم مـن يـدفع أكثـر، لـري 

مــــع تيــــار  1962واحــــدة. أمــــا دور النقابــــة فكــــان لصــــاحل العمــــال حتمــــا دون رب العمــــل.  وقفــــت النقابــــة يف عــــام 
االنفصال، ولكن ال خيلو اهليكل من عناصر أقلية جيـدة ضـد االنفصـال، لكـن العمـل كـان سـريا ومل يكـن هلـا هـدفا 

                                                                                                                                                                

  روث احليوانات االهلية كالبقر واحلمري وغريمها(371) 
يني البعثيـني مـن حكـم عبـد لكاتب هذه األسطر عدة لقاءات مع علي تلجبيين يف دمشق. وزودين بعدد من الوثـائق وأمههـا موقـف النقـاب(372) 

  .الناصر عندما ساءت األمور بينهما. وما دّونته من لقاءات مع تلبجيين حمفوظ مع وثائقي يف دمشق
  جبهوي يقصد اجلبهة الوطنية التقدمية واملتحدث كان ممثال للوحدويني اإلشرتاكيني(373) 
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وأيـدت  1963ذلـك احلـني. وظلـت هـذه النقابـة لغايـة  واضحا وكانوا يرفضون أن يكونوا مسـريين مـن قبـل الرجعيـة يف
  االنفصال، مث ُأسِقطت ومل يبق منها أحد.

.  كـــان مــنهم امللتـــزم ومـــنهم غـــري امللتـــزم، وذلـــك حبســـب 1958عضـــوا يف عـــام  18عــدد أعضـــاء أول نقابـــة كـــان 
وأذكـر األمسـاء التاليـة: مجـال  انتمائه السياسي كان التزامه. وكانوا عماال عاديني مثقفني نوعا ما ومنهم رئيس قسم،

عبــد الــرمحن مشــنوق رئــيس معمــل ورئــيس قســم املخــرب. أمــا األول  -أمحــد خضــرو -صــابوين رئــيس قســم الكهربــاء
  متعلم والثاين كفاءة. ال أستطيع أن أمسي لك غريهم من األمساء فقط اعذرين.

ضافة إىل أنه جاري، كـان متحمسـا باإل 1958كنت أعرف علي تلجبيين بصفته رئيس نقابة النسيج اآليل عام 
ضــد رأس املــال. وكــان يقــود مظــاهرات عديــدة وحنــن معــه.  وقــد ردد يف أحــد املظــاهرات: " يــا حكومــة راعــي احلــق 

وكـان  واإلقطاعي بدو دق.. يا حكومة راعينا والبطالة دّبْت فينا ". وكان معـه عمـال  حلـب املطـالبني باالشـرتاكية. 
  )374(.رئيس احتاد العمال السواس

تركز العمل النقـايب يف املؤسسـات الكبـرية وهـي نقابـة الطباعـة، ألن جتمـع العمـال فيهـا كبـري نسـبيا وكـان يسـود 
  التكتل.

وجــد تيــارات مــن حــزب الشــعب والــوطين،  واســتقالت العناصــر اجليــدة ومل يبــق إال املــوالني. أمــا اخلــالف بــني 
  دئي وكان طبقي وسياسي كذلك. النقابة ورب العمل فكان مبدئي ويف داخل النقابة مب

قـدم يل أعـوان رأس املـال خدمـة علـى حـد  1965كان رب العمل يقـدم إغـراءات علـى سـبيل املثـال أنـا يف عـام 
زعمهم أن أذهب إىل الالذقية (برج اسالم) وأقيم يف حوش عند جورجيت مستأجر خصيصا يل، مع منح اإلضايف 

م.يل يف العمل وعلى نفقتهم، لتغيري مواقفي و    العمل لصاحلهم والسري مع ركب أعوا

انتخـاب علـين إذ مل يكـن قبلهـا  1965كانت التيارات االشرتاكية والتيارات املستِغلة يف االنتخابات. ففـي عـام 
  انتخاب بل كان التشكيل والتعيني.

 1956مل يكن عمل نقايب بالشكل الصحيح إمنـا كـان علـى شـكل مجعيـات سـرية. وأول قـانون عمـل كـان عـام 
  وكان للمحافل الدولية فقط وال يستفيد منه العمال وكان التسريح بيد رب العمل.  279حتت رقم 

                                                                                                                                                                
شبابه منتسبا للحزب الشيوعي مثّ أصبح ناصريا. وقد أجريـت معـه عـدة  هو سعيد السواس وله باع طويل يف احلركة النقابية وكان يف مطلع(374)

لقاءات سواء يف بييت بدمشق أو يف بيته حبلب. انظر ما كتبته عن سـعيد السـواس يف مـؤلفي : " احلركـة الشـيةعية السـورية الصـعود واهلبـوط. 
  .. وكذلك ما ورد يف امللخق عنه132 – 127، ص 2008دمشق 



 

 

340 
 

وعلى زمن فرنسا مجعوا رؤساء العشائر عند جمحم وأعطوه كمية من الذهب وسيارة وسـالح ضـد املـوايل فقـال 
سـيف نقتلـه. وَمجَـَع كـل مـن كـان جمحم للعرب (أي الزعامات الذين جتمعوا عنده) نريد فرنسي واللي يعارض حبـد ال

  375قاطع طريق ووضعه (مليس) أي درك وعملوا على الفتك والظلم بني الناس. 

  ال أعرف سوى تشريعات األجور وقيمتها موجودة يف اهلوية النقابية.

قـرش سـوري. ومنشـي  250سـاعة مسـتمرة واألجـرة  16أما األعراف السائدة فهـي أعـراف العمـل، إذ كنـا نعمـل 
 12عمل إىل البيت على األقدام مع العلم أنه ال يوجـد ايامهـا طبيـب خـاص لنـا. وكـان يوجـد عنـد رب العمـل من امل

  عامال من زمله والباقي عمال مشتغلني لديه.

  حديث شّيق وشامل لنجار بيتون عن دير الزور وريفها  - 15

  أمحد طالب ُمجري اللقاء الدارس:

يف ديــر الــزور، ومهنتــه معلــم جنــار بيطــون ومنتســب إىل  1933اليــد حمســن خلــوف الطلــب الناصــر مــن مو  المتحــدث:
  15/4/1989نقابة عمال البناء واألخشاب. جرى أخذ احلديث  مبكتب النقابة مساًء يوم السبت الواقع يف 

  كتب الدارس نقال عن املتحدث:

 ديـر الـزور. سـابقا  هي قرية قريبة من تدمر. وما يقارب من قبل مئة عـام أتـى إىل –كان يسكن يف أرك   جدي
كان يعيش على الزراعة وتربيـة األغنـام يف قريتـه، وبسـبب اجلفـاف  نـزل إىل ديـر الـزور واشـتغل حجـاراً، وكـان حيمـل 
احلجــارة علــى اجلحــيش والبغــال. مسعــت عــن جــدي أنــه كــان يعمــل قطاعــا للطــرق أحيانــا، وكــان يغــزو القــرى القريبــة 

خــارج عــن نطــاق عملــه األساســي. وأيضــا مسعــت عنــه أنــه كــان حيصــل  الــيت كانــت تعــادي قــريتهم. هــذا العمــل كــان
ــا علــى الفقــراء واملســاكني احملتــاجني. وأمسـع عنــه أنــه كــان رجــال بكــل  علـى الغنــائم هــو ومجاعتــه مــن الغـزوات ويوزعو

ذا الكالم، فإذا أردمت أن تسالوا عنه فاسألوا.   معىن الكلمة. فكان ذا شيمة ورجولة وأنا ال أبالغ 

                                                                                                                                                                
شــيخ مشــايخ عشــائر الفــدعان وكــان علــى صــلة وثيقــة بســلطات اإلنتــداب الفرنســي. واملــوايل عشــرية كبــرية اســتقرت إىل  جمحــم بــن مهيــد(375) 

اجلنوب الشرقي من حلب ومل تكن علـى وفـاق مـع عشـائر الفـدعان البدويـة املرتحلـة. واملتحـدث يبـدو أّن لديـه معلومـات عـن عشـائر البـدو 
ذه الفقرة املدونة. وفيما كتبناه عن املسـألة الزراعيـة والفالحـون تفاصـيل وافيـة عـن العالقـة بـني الباديـة والعشائر املستقرة واختصر معارفه يف ه

احلملــة الفرنســية  1921واملعمــورة يف العهــد العثمــاين وعهــد اإلنتــداب الفرنســي ومــا بعــد اإلســتقالل. ونشــري أيضــا إىل أّن جمخــم تقــدم عــام 
واصــطدم مــع عشــائر العقيــدات إىل الشــق مــن ديــر الــزور، الــذين مل ينظــروا بعــني الرضــى حلملــة  الزاحفــة مــن حلــب إلحــتالل وادي الفــرات،

  جمحم وخلفيتها الصراع بني الشوايا من الفالخني املستقرين والبدو الرحل، الذين كانوا يذيقون أهل اخلض األمرين.
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ــا علــى األبقــار والبغــال واحلمــري ألنــه ال يوجــد معــدات وأدوات هندســية وكــ انوا أيضــا يعملــون بــاألرض ويفلحو
ــذاك الوقــت. وبســبب تــدهور الوضــع االقتصــادي كانــت األقــوال  املتداولــة بيــنهم: (العشــا بعشــا  لعــدم تطــور احليــاة 

  والغدا بغدا) 

غايــة بسـبب كثــرة األوالد وأحيانـا يرتاوحــون أكثـر مــن مخســة أمـا مــن الناحيـة االجتماعيــة فكانـت احلالــة سـيئة لل
عشـرة نفــرا ( أي ولـدا ) مــن الـزوج والزوجــة ومـن رجــل واحـد وامــرأة واحـدة. كــانوا مجيعـا ينــامون بغرفـة واحــدة، حــىت 
الـــدواب تنـــام معهـــم بـــنفس احلـــوش أو باليـــاخور، ممـــا ينـــتج عـــن ذلـــك تـــدهور احلالـــة الصـــحية وكثـــرة الوفيـــات لعـــدم 

م كانوا يعيشون على السليقة مهم باألمور الصحية، اهتما   أل

( بعد احلديث عن اجلد وّجه الدارس  السؤال )  نعود ونتابع احلديث عن مهنتك التالية: كمـا قلـت لـك أنـين 
وعملـت أكثـر شـيء مبقلـع اإلسـفلت أعمل معلم جنـار بيتـون اآلن، أمـا سـابقا فكنـت عـامال عاديـا أشـتغل حّجـارا، 

ســنة. وكنّــا هنــاك حنفرالزفــت  15( أي جبــل البشــري إىل اجلنــوب الغــريب مــن ديــر الــزور ) ملــا كــان عمــري  "بالبشــري"
بالقزمـــة ملـّــا تكـــون درجـــة احلـــرارة عاليـــة جـــدا، ويف الشـــتاء حنفـــر الزفـــت باملســـامري املســـطحة. وكمـــا نســـتعمل العـــدد 

  واألدوات التالية:

ذاري واملخماشة، وحنصل عليها من احلداد يصنعها لنا صنعا حمليا القزمة والبسمار واملهّدة. وبالنسبة للتعبئة:امل
على النار، والتربيـد مبـاء السـقاية، وبعـدها تطـور عمـل االسـفلت، واملـواد األوليـة لـه كانـت البـارود وهـي صـنع حملـي، 

  وأيضا كان املفر صنع حملي لكي نفر به اللغم.

د مصــنعة: نصــنع البــارود مــن املــواد التاليــة: فحــم خشــيب +  كيفيــة معاجلــة هــذه املــواد األوليــة وحتويلهــا إىل مــوا
كربيت + فوسفات + ملح الفوسفات. وكان دورنا أن نصـنع البـارود حمليـا عنـد احلـداد العـريب وكـل هـذه الشـغالت 
صــنع يــدوي علــى النــار. وأيضــا نصــنع اجلــرن الــذي نــدق بــه البــارود بعــد تنقيعــه باملــاء لكــي ينخــرج ويصــبح بــارود، 

كـغ، وحيمـل علـى   200لأللغام عن طريـق املفـر اليـدوي. وُكنّـا وقتهـا نأخـذه و نبيعـه للمتعهـد بالقنطـار،أي  ونستعمله
اجلمــال وأيضــا علــى ســيارة تعمــل علــى زرد وُحتَّمــل ثالثــة طــن. وبعــض األحيــان عنــدما ال توجــد ســيارة، ُحنّمــل علــى 

  مجل حيمل قنطارا، أي عدلني، عدل على اليمني وعدل على اليسار. 

سـنة  15الزملـة الرجـل املكتمـل البنيـة. ومـن عمـره {سنة له نصف زملة أي نصف حصة. 15واألجور كان العمره 
ـارا، بالليـل جنهـز البـارود وبالنهـار نشـتغل.  }عترب نصف زملة ويتقاضى نصف األجري وساعات العمـل كانـت لـيال و

لريتــني ســوري، واللــرية الســورية كــان إهلــا فعــل  وأجورنــا كانــت علــى اإلنتــاج الــذي ننتجــه، وكــل لقنطــار ننتجــه أجرتــه 
  وقول. والُعَطل كانت عندما ينتهي العمل.
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زملـة وكـان  20ومن جهة تسويق اإلنتاج حسب طلب الدولة وبواسطة رئيس الورشة، وكانت الورشة مؤلفـة مـن 
ذ حصة زملة. حنن كنـا رئيسها محد حممد الناصر وتقسم األرباح حسب األعمار، الزغري يأخذ نص زملة والكبري يأخ

  عماال منتجني نعمل خببز بطنا.

أما بالنسبة للحي باحلارة كـانوا كلهـم عائلـة واحـدة. أصـال بزمـان أول، ُكنّـا إذا لقينـا البـاب مفتوحـا ألي واحـد 
مــن اجلــريان نســكر البــاب ونــدير وجهنــا للــوراء ألنــه نســوان احلــارة كــانوا كلهــم مثــل خواتنــا، والعالقــات بــني بعضــنا  

نت عائلية. نسهر عالباب للساعة اثنني أو ثالثة وجه الصبح، وأكثر السـهرات كنّـا نقضـيها بـالبيوت بالـدواوين.  كا
ا القهوة املرة واألراكيل وكل واحد مّنا جيلـب معـه أركيلـة، أمـا  كنت أذهب مع والدي على بعض الدواوين ويوجد 

  التنباك والفحم فكان على حساب صاحب الديوان.

ت كنـــت أمســـع عـــن الغـــزوات بالباديـــة. فالبـــدو ســـابقا كـــانوا يغـــزون العنـــزة، والعنـــزة يغـــزون الفـــدعان، بـــذاك الوقـــ
ـــا غنـــائم هلـــم وهـــذه املشـــاكل جتـــري عـــدة مـــرات بـــاجلزيرة  م وحـــىت البيـــوت ويعتربو وينهبـــون مجـــاهلم وحالهلـــم وخرفـــا

مشـــر اخلرصـــة كـــانوا يغـــزون العكيـــدات والشـــامية علـــى زمـــان فرنســـا. وكـــان الغزايـــة (نـــاس تغـــزي نـــاس). وأيضـــا  قبيلـــة 
  )  376(.وينهبون حالهلم والعكس أيضا، بس بِْيِهْم شغلة زينة كانوا حيرتمون العرض

ـــّال) لـــتعّلم القـــرآن، ومل يكـــن يف تلـــك األيـــام ال 
ُ
أمـــا مـــن الناحيـــة الثقافيـــة::كان األوالد يروحـــون إىل اخلوجـــة (امل

  وف األجبدية. شهادات وال غريها وأكثر شي كانوا يعلمون احلر 

 –واخلمســتني كعكتــني  –واخلمســة كعكــة  –وبالنســبة للســابقني كــانوا يعلمــون أوالدهــم (العصــاية يعــين واحــد 
 حرف الالم باكور) طبعا هذا الكالم كنت أمسعه من جدي. 

وروى يل والدي على لسان جـدي أن أحـد األعمـام راح إىل اخلوجـة ليـتعلم، فقـال لـه املـال: قـول ألـف قـال لـه 
عرف، فقال له: قول باء فقال له أعرف، فقال له جيم فقال له اعرف. وكل ما يقول له قول يقول له أعرف، فـرد أ

  عليه اخلوجة: يا جحش ابن اجلحش إذا تعرف عليش جي تتعلم، قوم انقلع.

، وأمتىن أن تكون مهنة ووالدي ومهنيت أما من جهة والدي فكان يعمل حّجار، فهي مهنة جدي وجد جدي
الدي. أي كان يعمل من الساعة اخلامسة صباحا وحىت املساء، كان يقوم حبمل األحجار بواسطة احلمـري ونقلهـا أو 

كـم   15إىل أماكن البناء. وعندما اشتغل والدي يف مشروع اجلسر املعلق بالدير كان املقلع يبعد عـن اجلسـر حـوايل 
 لنقلها عن طريق النهر إىل مكان العمل. من احلجر البازليت ن العمل. وكان والدي يكسر زوج منعن مكا

                                                                                                                                                                
ات. وخـالل جـواليت امليدانيـة تـواتر خـرب عـدم إعتـداء البـدو عـاى هذه صفة محيدة ُتسّجل للبدو بعدم اإلعتداء علـى اعـراض النسـاء املغـزو (376) 

ــب  مــن يغــزهم. وبعكــس ذلــك كــان احملــاربون ممــن حيملــون الــرتاث العثمــاين اململــوكي، الــذين كــان أول مــا يشــغل بــاهلم بعــد قتــل الرجــال و
   تاريخ الغنائم.راسخة األقدام يفالبيوت اإلعتداء على النساء، وهي جزء من " إيديولوجية السبايا " ال
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أما من ناحية الوضع االقتصادي فهو أقل من الوسط، بس كنا مبسوطني ومكيفني. وكان لوالـدي أربعـة أوالد 
مبا فيهم أنا. وبالنسبة يل درست إىل املرحلة االبتدائية وكنت أكـرب واحـد سـنا يف العائلـة. أمـا األصـغر مـين سـنا فقـد 

 قوق والذي يليه وصل إىل مرحلة االبتدائي فقط والذي يليه عسكري برتبة عقيد حاليا. خترج من كلية احل

ا هي كتب فتوحات الشام وعنرتة بن شداد والزير سامل وأبو زيد اهلـاليل، وكانـت تـروى  أما الكتب اليت يقرؤو
  هذه القصص يف الدواوين اليت تتألف من جمموعة من احلضور ضمن احلي. 

وكـان  ة أحزاب منها احلزب الوطين  وحزب الكتلة الوطنية  ومل يكن منتميـا ألي حـزب منهـا.كانت هناك عد
  مهه الوحيد العمل من أجل املعيشة، ومل يتعلم سوى مهنة احلّجار وبقيت مهنته متوارثة إىل جيلنا هذا.

علـم والصـانع، ألن وكـان يوجـد خـالف بـني امل % 25أما من جهة أرباح التـاجر أو املتعهـد فكانـت تقريبـا نسـبة 
ــارا وال حيصــل إال علــى قــوت بطنــه ويأخــد ســاعات اســرتاحة فقــط علــى الفطــور والغــداء  الصــانع كــان يشــتغل لــيال 
  والعشاء. وكان العامل ينام ساعات قليلة من الليل بسبب التحميل بالسيارة أو على اجلمال أو منشان صنع املواد.

ب العمــل بســبب املشــاكل املســتمرة حــول اســتثمار أو اســتغالل ومــن جهــة أخــرى كــان اخلــالف بــني العامــل ور 
جهــد أربــاب العمــل للعمــال وســرقة قــوت عملهــم املعيشــي، ممــا أدى هــذا اخلــالف إىل منافســة كبــرية وإضــراب عــن 
العمــل لعــدة فــرتات متالحقــة، وكــان هــذا األمــر يــنعكس حصــرا علــى الطبقــة العاملــة وعلــى لقمــة عيشــهم ألن رب 

  الطبقة الربجوازية وكنا نسميهم "مصاصي الدماء".العمل كان يشكل 

كان الصراع االجتماعي واضحا مـن خـالل مـا ذكرنـا وهـو اسـتغالل اإلنسـان ألخيـه اإلنسـان حبجـة الوسـاطة، 
أي عنــدما كــان  رب العمــل يقعــد مثــل األفنــدي ويتَــأّمْر علينــا واحــد واحــد ن ومــا يف ســاعات حمــدودة ويســمي هــذا 

  يوجد عدالة بني عامل وآخر.  العمل عمل إنتاجي وال

أمــا معــرفيت عــن الريــف ومشــكالته فكــان االقطــاعي يعطــي الفــالح بعــدما خيلــص املوســم حســب مزاجــه، أي 
هناك مثل عام يقول (هذا الصفا يا مصطفى) أي خود واسكوت، والفالح الزم يقبل وإذا ما قبل يبعـث لـه الـدرك 

ادرهم. وأذكــر أيضــا أن اإلقطــاعي ال يعمــل طريــق فــوق الســاقية حبجــة أنــه متقــاعس عــن ســقاية الــزرع ويضــربونه بقنــ
  فيقول للفالح سوف نعملك طريق للدرك  لكي ميشون عليه اي طريق للعبور هلم. 

وأذكــر حادثــة كــان شــيوخ العشــائر (اجلبــور) يف منطقــة عجاجــة جييبــون عمــال بنــات لــزرع القطــن مــن الضــفة 
ويـــأيت ابـــن واحـــد مـــن الشـــيوخ  ويضـــرب كبـــل الطـــرادة أي الســـفينة األخـــرى باخلـــابور علـــى ظهـــر ســـفينة مـــن براميـــل 

وي السفينة على سكر الدواليب وتطمر السفينة بالوحل وماتوا بوقتهـا مخسـة عشـر بنيـة  باملسدس وينقطع الكبل و
ر بنيــة قضــاًء وقــدرا حســب مــن هــذاك الوقــت، ويــدعون الشــيوخ أنــه قــد انقطــع الكبــل وذهــب ضــحيتهم مخســة عشــ

   ادعائهم.
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وكنت أيضا أرّكب ألمحـد بيـك الشـربايت، أحـد إقطـاعيي البلـد يف دمشـق، حمركـات ديـزل يف معمـل املسـامري    
يف الغوطــة. وجــاء زملــة أمحــد الشــربايت علــى إحــدى البنــات العــامالت الــاليت جيمعــن املســامري مــن األرض وقتهــا ألن 

ا دخلت علـّي دخالـة عـرض، واعرتفـت يل بـأن زملـة أمحـد الشـربايت   تذهب معه إىل غرفة املعلم. وقد تصديت له أل
ا.   كان يريد االفتعال 

م املسـؤولني يف املصـرف  وأذكر أيضا أن بيت دمهوش بدير الزور كانوا يأخذون القـروض الزراعيـة بواسـطة اقـار
هــا أهــل هــذه الزراعــي. ويــديّنون بالفائــدة للفــالح والعامــل. وكثــري مــن أمثلــة االضــطهاد والعبوديــة الــيت كــان يعــاين من

  املنطقة.  

وأيضــا أذكــر بيــت هنيــدي كــانوا يســتعملون نفــس األســاليب. وبيــت عــاين وبيــت الســبع كــانوا يعطــون العامــل 
والفالح بالفائدة، وأيضا بيـت مجعـة اليوسـف. وكـان الربازيـة يـأتون مـن مدينـة محـاة ليضـمنون  أراضـي زراعيـة ألجـل 

م إال قوت بطنهم. فالحة القطن وجيلبون الفالحني بالقوة ويقتلو  ارا وال يعطو م ليال    م ويشغلو

العالقة بني املدينة والريف، كان ابـن الريـف ينـزل مـن املدينـة ويضـطهدونه زمل اإلقطـاعيني والرأمسـاليني ويسـمونه 
شــاوي أي متخّلــف، علمــا أن ابــن الريــف لــه عــدة خــواص منهــا الكــرم واألخــالق واجلــودة وعّفــة الــنفس والســماح 

 اع عن الشرف والعرض.  والدف

أما التنظيمات احلرفية اليت عشتها فكانـت نقابـة عمـال مهـن البنـاء، وكنـت عضـوا باهليئـة العامـة. وهـذه النقابـة 
تضــم أربــاب العمــل وهــم احلــرفيني والعمــال بنقابــة واحــدة، حبيــث أنــه كــان العامــل مــا لــه اي كلمــة ألن احلــريف رب 

لوقت، وكان العامل ال حول له وال قوة.  و كنت أمسـع سـابقا عـن شـيخ الكـار العمل كان هو القائد النقايب بذاك ا
ملــا يصــري خــالف بــني عامــل ورب العمــل وكــان شــيخ الكــار هــو الــذي حيــل اخلــالف أي يــذهبون ليتشــارعوا عنــده و 

  نوعا ما من الشرع... الذي كان يقتضيه شيخ الكار فهو ال ينحاز ألحد.

ألنـــين كنـــت عامـــل ومـــن حقـــي االنضـــمام إليهـــا أفضـــل مـــن غـــريي،  1954 لقـــد انضـــممت إىل النقابـــة يف عـــام
صار امسهـا "نقابـة عمـال  1954وكان امسها "نقابة البنائني"، وبعدها يف عام  1947وحينذاك تأسست النقابة يف عام 

ن دور املهـــن والبنـــاء". وكانـــت اإلشـــرتاكات أثناءهـــا ربـــع لـــرية ســـورية واملصـــاريف كانـــت خاصـــة مبكتـــب النقابـــة. وكـــا
م كانوا يشكلون طبقـة مسـتِغلة ويعتـربون أنفسـهم هـم القـادة. وكانـت أغلبيـة أعضـاء النقابـة  النقابة شبه معدوم، أل
م كانوا ينادون بالوحدة العربية ورفـع سـوية الفـالح والعامـل. عـدد أعضـائها كـان مـن مخسـة إىل  تقف مع احلزب أل

 تسع أعضاء. 

ايب عندما ختدم مصـاحلهم، وأحيانـا سـليب عنـدما ال ختـدم مصـاحلهم،  وقيـادة كان ارتباطهم بالنقابة أحيانا إجي
النقابة تألفت من معلمني و أربـاب عمـل وكانـت ثقـافتهم حمـدودة جـدا. واألمسـاء الـيت أذكرهـا: علـي احلسـن، معلـم 

م تليــيس) وحســن الطــه، واالســطة حســني االمساعيــل (معلــم ميكانيــك) ويوســف املهيــة (معلــ -بنــاء (رئــيس النقابــة)
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وعبداهللا احلسن اجلاسم (معلم بناء) وتركي الطالع (معلم بناء)  و حسن العيد (معلم ميكانيك). وكانـت ثقـافتهم 
  )377(ني.حمدودة ووضعهم املادي جيد. أما من ناحية عناوينهم فهم معروفني بدير الزور وكلهم متوف

الــزور يف منطقــة حــي القصــور وتوجــد أمــا حســن العيــد فهــو معلــم ميكانيــك وهــو حــي، ويســكن اآلن يف ديــر 
  لديه معلومات كافية ووافية عن العمال وعن العمل بذاك الوقت وقبله.

نقابـة عمـال الدولـة والبلـديات  –نقابة عمـال احلمـل والعتالـة  –وأعرف ايضا عن النقابات: نقابة عمال النفط 
نقابـة عمـال احملركـات االنفجاريـة الـيت  –والنسـيج نقابـة عمـال الغـزل  –نقابة عمال الكيماويـة  –نقابة النقل الربي  –

  أحدثت بدال عنها نقابة عمال السكك احلديدية، ونقابة عمال األفران.

ـا مل يكتـب هلـا النجـاح والبقـاء حيـث 1959وأيضا تأسست نقابة عمال صب االمسنت املسلح يف عام  ، إال أ
عهد الوحدة، وبسبب إرغام النقابيني لدعوة أجهـزة  أجهضت وهي يف املهد، بسبب دور اجلهات األمنية آنذاك يف

م، مما أدى إىل فشل هذه النقابة. وكنت أعرف عن احتاد النقابات يف املدينة أنه ضـم  األمن على حضور اجتماعا
وكــان دوره يقضــي بأنــه جاهــد ملصـــلحة  1938إليــه مجيــع هــذه النقابــات، واالحتــاد العــام أعــرف أنـــه تأســس يف عــام 

  ا وقالبا.العمال قلب

أمــــا العمــــل النقــــايب فقــــد تركــــز يف املؤسســــات الكبــــرية أي يف قطاعــــات الدولــــة مثــــل شــــركة نفــــط النقــــل اخلــــام 
  وقطاعات الدولة األخرى ألنه عندما يكون عدد العمال أكثر، فهم ال جيربون على االنتساب للنقابة.

املشــروع الكبــري الوحيــد يف احملافظــة، وأقــول إن العمــل النقــاب تركــز علــى مؤسســة الــنفط، ألن نقابــة الــنفط هــي 
ــا كانــت تــدافع عــن العمــال وعــن حقــوقهم.  ــا أ والــذي يعمــل بــه أكــرب عــدد ممكــن مــن العمــال واعتقــاد العامــل 
والعامــل كــان يف ذاك الوقــت مضــطهدا وال يوجــد مــن يــدافع عنــه غــري النقابــة ألن أصــحاب املؤسســة كــانوا أجانــب 

  ؤسسة لصاحلهم.انكليز وتعود مجيع امتيازات امل

أما بالنسبة للوعي الطبقي داخل النقابة فكان يوجد وعـي طبقـي، أمـا درجـة الـوعي فكانـت حمـدودة واألفكـار 
  واملفاهيم غالبا ما كان سائدا فيها الفكر احلريف. 

بالنســـبة لألجـــور كانـــت حســـب النشـــاطات الـــيت يبـــذهلا العامـــل، ألن رب العمـــل كـــان عنـــده زمل، وزملـــه كـــانوا 
حصـــص غـــريهم. وكـــان رب العمـــل يعطـــي عيديـــة ويضـــحك علـــى العمـــال ويقـــول هلـــم: هـــاي مـــن جيـــيب  يأخـــذون

                                                                                                                                                                

ـؤالء فيمـا لـو حتقـق (377)  ـم وهـواتفهم. وكـان هـديف أن أتصـل  تضمنت اإلستمارة اليت درّبت عليه الدارسني بندا بكتابة عنـاوين مـن يلتقـون 
صــلة الوثيقــة ال مشــروع الكتابــة عــن احلــركتني النقابيــة والعماليــة، ذلــك املشــروع،الذي أجهضــت القيــادة النقابيــة برئاســة عــز الــدين ناصــر، ذي

  .باألجهزة األمنية
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اخلاص. وطبعا مو لكل العمـال، بـس للعمـال الـواقفني بصـفه والـذين يـدافعون عنـه ويعتـربهم زملـه. وكـان رب العمـل 
  يعمل انشقاق بني العمال عن طريق العرصات تبعه.

ليــــة والطائفيــــة والعشــــائرية بالعمــــل النقــــايب فقــــد أثــــرت تــــأثريا بــــالغ األمهيــــة أمــــا بالنســــبة للمشــــاعر العائليــــة والقب
ا تؤثر حىت يف وقتنا احلاضر.  ولألسف الشديد أ

  واالنتخابات كانت علنية وخيتارون القيادات النقابية بالسر.

م أشباح، وبس صدّ  قين: إحنا أبطـال بالنسبة للعمل النقايب ايام االنتداب الفرنسي: صحيح كانوا يرهبوننا كأ
ــاب ال الفرنســيني وال األكــبشوجبــابرة  مــنهم. وَخَريْنــا بلحيــة أبــوهم ألننــا مجيعــا نعــرف أن االســتعمار مهمــا  )378(وما

حــاول مــن أســاليب فهــو اســتعمار. وكنــا نتصــدى لــه بكــل قوانــا ألنــه يف ذاك الوقــت مل يأخــذ العمــل النقــايب حريتــه، 
مــــن العرصــــات  }يرتشــــون{م الــــذين كــــانوا يتربطلــــون فســــدون علينــــا، وهــــألن ربعنــــا الكــــالب والد الكلــــب كــــانوا ي

م من حلمنا ودمنا (خيو ش كون أريد أحشيلك تـره الفرنسيني. ِبْس إحنا باألخري صرنا نعترب ربعنا هم العرصات،أل
   )379(فّورت دمي).

بــدور الوحــدة، اهللا مــن جهــة اإلقطــاعيني كــانوا ذيــول الفرنســيني وكــانوا ميســحون جــوخ وبعــدها مــا تنفســنا إال 
ا أيام عز، وكان يف عالقة ترابط قوية بني النضالني الوطين القومي واالجتماعي الطبقي.   يرحم هذيك األيام  أل

وهــو قــانون العمــل الــذي صــدر  91والقــانون رقــم  1946الصــادر عــام  279أمــا عــن التشــريعات، أعــرف القــانون 
  لعمل السياسي.أيام الوحدة مع مصر وقد حظر على النقابات با

ـا سـابقا.  أما بالنسبة للنظام فال أذكر أين قد اطلعـت علـى أي نظـام للنقابـة، سـوى األعـراف الـيت سـبق وذكر
  وعلى كل إذا يف نسخة من النظام فسأجلبها لك يف اإلجازة القادمة وال بد من احلصول عليها.

قصــنا مــو ناقصــنا إال شــغلة واحــدة وهــي انــه بالنســبة لعيشــتنا واهللا عايشــني أحلــى عيشــة واحلمــد اهللا وشــكون نا
 الزم نفهم كلنا أنه: يوجد عدو واحد كل العرب تعرفه وهي اسرائيل. 

                                                                                                                                                                
  أكبش منهم أي أكثر فحولة وقوة.  األكبش من الكبش ذكر الغنم املعروف بفحولته. وعندما يقول املتحدث حنن (378)
ه يبدو واضحا أن جنار البيتون حمسن الناصر، كـان  مضـطالع علـى كثـري مـن خيـوط احلـركتني الوطنيـة والنقابيـة، وعلـى معرفـة جيّـدة مبدينتـ (379)

 دير الزور وأريافها. وامللفت للنظر وصفه لعدد من زعماء دير الزور وطريقة سريهم يف ركاب ااإلنتداب الفرنسـي، وبعـد وصـوهلم إىل السـلطة
أصبحوا أكثر تعسفا وضراوة من االستعمار. استخدم جنار الباطون تعـابري ديريـة نقلهـا بأمانـة الـدارس يف  1946احمللية يف أعقاب اإلستقالل 

ـا حمسـن ا فهـي ملعهد النقايب وُجمري اللقاء أمحد طالب، الذي ال يسعنا إال شكره ولو بعد عقود من الزمن. أمـا الكلمـات النابيـة الـيت تفـّوه 
ا أثناء اجلوالت امليدانية.   من صميم تعابري أهل دير الزور وهلجتهم، اليت كنت استمتع 



 

 

347 
 

ـم مـا  م أ وإيل مالحظة أريد أقوهلا: الزم قيادتنـا احلكيمـة ُتكـّرم النقـابيني القـدماء علـى طـول، علشـان يشـعرو
بيني القـدماء ألنه فعـال النقـا  380اشكر لفسح هاجملال إلكم  زالوا ميارسون عملهم يف النقابات والعمل النقايب. وأنا

 هم الرتاث احلقيقي.

  وكيف يرى أحد الموالين " للنظام " الحركة النقابية  صناعة اإلسمنت في حلب، - 16

  دراسة عن احلركة العمالية والنقابية يف قطاع صناعة االمسنت الموضوع:

   )381(حممد زهري شومان  :إعداد الرفيق الدارس

غدت يف اآلونة األخرية صناعة االمسنت إحدى الركـائز االقتصـادية األساسـية اهلامـة الـيت يعتمـد عليهـا الـدخل 
القومي يف القطر العـريب السـوري، ولـذلك رفعـت حركتنـا النقابيـة شـعار: (تطـوير صـناعة االمسنـت واألترنيـت واجـب 

  ملقى على عاتقنا فلنعزز اقتصاد وطننا ونطّور صناعتنا). 

أحـــب أن أشـــري إىل بعـــض اجملـــاالت الـــيت تســـاهم يف تنفيـــذها حركتنـــا النقابيـــة ومنهـــا يف اجملـــال التنظيمـــي: إن و 
لِـّح دائمـا وجـوب التعـايش اليـومي مـع القيـادات األدىن والقواعـد العريضـة 

ُ
التنظيم أساس لبناء اجملتمع لذا كان مـن امل

ضــع عجلــة التنظــيم النقــايب إىل األمــام مــن أجــل: التخطــيط لتعليمهــا والــتعّلم منهــا، وحتقيــق التفاعــل القــادر علــى و 
والتنفيذ واملراقبة واحملاسبة يف جماالت اإلنتاج املختلفة لدفع عمليـة التنميـة حنـو اجملتمـع األمثـل، مـن خـالل تعزيـز دور 

لبنـاء جمتمـع  حزب البعث العريب االشـرتاكي يف قيـادة الدولـة واجملتمـع، وتنفيـذ توجيهـات الرفيـق القائـد حـافظ األسـد
  التقدم واالشرتاكية.

 إن نقابة عمال االمسنت واألترنيت حبلب تضم الشركات التالية: 

  عامال 1664شركة الشهباء لإلمسنت ويبلغ عدد عماهلا 

  عامال 1048الشركة العربية لصناعة االمسنت ويبلغ عدد عماهلا 

  عامال 396شركة االمسنت األميانيت ويبلغ عدد عماهلا 

  عامال 70املركزية لتصنيع القطع ويبلغ عدد عماهلا الورشة 

إناثــــا ومجــــيعهم منتســــبني للنقابــــة  99ذكــــورا و 2989عــــامال مــــنهم  3178ويبلــــغ جممــــوع تعــــداد عمــــال الشــــركات 
  عامال فهم منتفعني.  90باستثناء 

                                                                                                                                                                

  نقابيةأي فسح اجملال للكتابة عن تاريخ احلركة ال(380) 
ا وتعريف صاحبها لنفسه بالرفيق الدارس. وهي تعكس الوجه الرمسي للحركة النقابية...   (381)   هكذا جاءت الورقة بعنوا



 

 

348 
 

املــة علــى جمــاالت يف اجملــال الثقــايف: إن الــوعي الطبقــي العمــايل ال ميكــن أن ُحيَّصــن دون أن تطلــع الطبقــة الع
املعرفة وميادين الثقافة والفكر لتستطيع على أساسها فهـم واقعهـا وأسـبابه، والعمـل علـى تغيـريه ملصـلحتها ومصـلحة 
يئــة الظــروف املناســبة لرفــع املســتوى الثقــايف للطبقــة  الــوطن واجملتمــع بأســره. وعلــى عــاتق التنظــيم النقــايب تقــع مهمــة 

يـــتم تطـــوير عمـــل النـــادي الثقـــايف لعمالنـــا بشـــكل دائـــم ورفـــده بالكتـــب الثقافيـــة العاملـــة، وانطالقـــا مـــن ذلـــك كلـــه 
واالجتماعيـــة والسياســـية احلديثـــة، كمـــا يـــتم أيضـــا فـــتح دورات حملـــو األميـــة، وترشـــيح العمـــال التبـــاع دورات إعداديـــة 

تخصصـية األخـرى،  للمعهد النقايب، إضافة للدورات املركزيـة بدمشـق، وإضـافة إىل ترشـيح العمـال لـبعض الـدورات ال
كما تقوم احلركة النقابية بتدعيم اإلذاعات يف املعامل باألشرطة الوطنيـة والقوميـة وتنظـيم الالفتـات والشـعارات أثنـاء 
االحتفـــاالت باملهرجانـــات الوطنيـــة والقوميـــة، كمـــا يـــتم متابعـــة ودعـــم الفـــرق الرياضـــية لكـــرة القـــدم والشـــطرنج وكـــرة 

دوري العمايل، ويتم حاليا تأهيل بعض العمال اهلواة لسباق الدراجات، ومت إنشـاء املضرب ومشاركتها الدائمة يف ال
  ملعب كرة قدم يف الشركة العربية لإلمسنت وآخر يف شركة الشهباء لإلمسنت.

ا  يف جمــال اخلــدمات االجتماعيــة: مبــا أن اخلــدمات االجتماعيــة هــي ضــرورة ملحــة، ملــا هلــا مــن أمهيــة بالغــة شــأ
ا أعمال إنسانية حبتة، فإن قيادة احلركـة العماليـة تقـوم دائمـا خدمة اإلنسان أل ا شامل، ولكو خيه اإلنسان مضمو

كمـــا يـــتم متابعـــة إجـــراء الفحـــوص   –بزيـــارة املرضـــى يف املشـــايف وتقـــدمي اهلـــدايا هلـــم وزيـــارة عـــائالت العمـــال املتـــوفني 
  الدورية للعمال. 

د بني الشركات وجملـس إدارة اجلمعيـة التعاونيـة االسـتهالكية، وهناك تعاون كامل بني أعضاء فريق العمل الواح
اليت تسعى دائما لتأمني حاجيات العمال الضرورية، كما يتم توزيع فوائد األسهم وعائدات املشـرتيات علـى األخـوة 
ــــداخلي لصــــندوق املســــاعدة  ــــذلك فقــــد ّمت يف الفــــرتة األخــــرية تعــــديل بعــــض فقــــرات النظــــام ال املســــامهني. إضــــافة ل

مــن أجــور العمــال للعضــو املنتهيــة  %1ل.س ومــنح  500ل.س بــدال مــن  1000الجتماعيــة، فأصــبحت إعانــة الــزواج ا
مهمته لبلوغه سن الشيخوخة، أو للعضو املستقيل بعد خدمة عشرين عاما، أو للعضـو الـذي أصـيب بإصـابة عمـل 

لنـدوات الـيت تعمـل بالتســيري وحصـل علـى عجـز صـحي كامـل أدى إىل فصـله عـن العمـل. ويـتم أيضـا متابعـة عمـل ا
الـذايت بعــد أن ألغــت دور املتعهــدين، وذلــك ملــا يعــود بالفائـدة علــى العمــال، وكمــا يقــوم مكتــب النقابــة بتنظــيم دوام 
املستوصــف العائــد للنقابــة مبــا خيــدم الطبقــة العاملــة وحيقــق خــدمات أكــرب. إضــافة لــذلك كلــه وجتســيدا ملقولــة الرفيــق 

هداء أكــرم مــن يف الــدنيا وأنبــل بــين البشــر) فكــان مكتــب النقابــة ُيكــّرم أســر الشــهداء املناضــل حــافظ األســد (الشــ
  وسيتم تكرميهم يف املستقبل بشكل دائم.

يف جمال العمل والتشريعات: مـن خـالل اجلهـود املبذولـة واملكثفـة املتضـافرة مـن قبـل حركتنـا النقابيـة، واإلدارات 
حلصول على موافقات الوزارات املختصة لتطبيق احلدود الـدنيا لألجـور الـيت مع االحتاد املهين للبناء واألخشاب، مت ا

م يف الدولـة مخسـة  عادت بالفائدة الكبرية على جزء كبري من عمالنا، كما مت منح درجة استثنائية ملن بلغت خدما
جيــايب الواضــح يف عشــر عامــا، مث تطبيــق نظــام احلــوافز اإلنتاجيــة علــى كافــة شــركات االمسنــت كمــا كــان لــه األثــر اال
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. ويــتم تشــكيل 1962لعــام  10العمليــة االنتاجيــة، كمــا مت أيضــا متابعــة تنفيــذ األحكــام القضــائية وخاصــة املرســوم رقــم 
ــذا اخلصــوص، وقــد مت أيضــا مــن خــالل التعــاون بــني فريــق  جلــان الحتســاب الفروقــات وإصــدار القــرارات الالزمــة 

وزراء اخلاصـة بتخفـيض سـاعات الـدوام إىل سـبع سـاعات حبيـث مشلـت العمل الواحد تطبيق قرارات رئاسـة جملـس الـ
العــدد الكبــري مــن عمالنــا. ومت رفــع املــذكرات الالزمــة لشــمول بــاقي العمــال املتواجــدين يف املعامــل، كمــا متــت أيضــا 

ون مـــن القـــان 100املشـــاركة بإعـــداد مشـــروع قـــانون طبيعـــة العمـــل لعمـــال صـــناعة االمسنـــت واألترنيـــت تنفيـــذا للمـــادة 
األساســي للعــاملني يف الدولــة. هــذا وقــد مت إبــرام عــدة عقــود اتفــاق بــني النقابــة والشــركات األخــرى مــن أجــل تصــنيع 
املعـدات واآلالت لشــركات القطــاع العـام حتقيقــا لشــعار االعتمـاد علــى الــذات ودون االعتمـاد علــى خــربات أجنبيــة، 

  وبالتايل توزيع األرباح على العمال.

بـــادرات واإلبـــداع: تنفيـــذا لقـــرارات مـــؤمتري االحتـــاد العـــام لنقابـــات العمـــال احلـــادي والعشـــرين يف جمـــال تنميـــة امل
ومــؤمتر اإلبــداع الــوطين، فقــد عمــد فريــق العمــل الواحــد يف أســرة االمسنــت إىل دعــم املبــادرات الفرديــة واجلماعيــة الــيت 

  عام، وهنا أورد البعض منها مثل:قامت من خالل تصنيع املعدات واآلالت لشركات االمسنت وشركات القطاع ال

  فراطات الذرة 

  خطوط إنتاج كاملة لتصنيع الطحينة من فستق العبيد 

  آلة تعبئة البازالء

  تصنيع خطوط لعصر رب البندورة ملعمل الكونسروة

  آلة كوي اجللد ملعمل دباغة دمشق

  تصنيع ناقل للعبوات ملياه بقني

  الغذائية تصنيع حممصة الشعري لشركة الشرق للمنتجات

  آلة تنشيف قماش ملعمل األلبسة الداخلية

 تصنيع مضخة هيدروليك تستعمل يف مطاحن االمسنت يف مجيع شركات االمسنت بالقطر

 تصنيع قسم كامل للتحضري يف شركة االمسنت األميانيت -10

 وهناك العديد من القطع التبديلية وامليكانيكية األخرى.

كافــة اخلــربات األجنبيــة مهمــا كــان نوعهــا بفضــل خــربة عمالنــا اجليــدة، ويف يضــاف إىل ذلــك مت االســتغناء عــن  
الواقــع حققــت مثــل هــذه املبــادرات واملواقــف القوميــة أرقامــا قياســية عاليــة جــدا مــن ناحيــة تــوفري العملــة الصــعبة الــيت  



 

 

350 
 

فقــد مت تكــرمي كانــت تصــرف يف مثــل هــذه األمــور، ونتيجــة النشــاط املتواصــل مــن قبــل العمــال وفريــق العمــل الواحــد 
 العمال املبدعني من قبل القيادات النقابية باملكافآت املادية واملعنوية وترشيحهم كأبطال إنتاج على مستوى القطر.

يف جمال الصحة والسالمة املهنية: تقام بني فرتة وأخرى دورات يف الصحة والسالمة املهنية يف معامل االمسنت 
ومؤسســة التأمينــات االجتماعيــة حبلــب. يــتم توجيــه األخــوة العمــال عــن طريــق  مببــادرة مــن املعهــد النقــايب اإلعــدادي

 اللجان املختصة واللجان النقابية لتطبيق قواعد الصحة والسالمة املهنية بارتداء األلبسة وأجهزة الوقاية الفردية.

واجـــدة فيهـــا مبـــنح كمـــا مت التعـــاون بـــني مكتـــب النقابـــة وإدارات الشـــركات وجلـــان الصـــحة والســـالمة املهنيـــة املت
عمال الشركات أحزمة طبية وأحذية مطاطية نظـراً لصـعوبة طبيعـة العمـل وتعـرض العمـال للعوامـل الطبيعيـة، يضـاف 
إىل ذلــك فهنــاك بعــض املزايــا العينيــة األخــرى كــالبيض واحلليــب واملنظفــات واأللبســة واألحذيــة تــوزّع للعمــال بشــكل 

 دائم.

يجـــة اســـتمالك شـــركة الشـــهباء لإلمسنـــت لقطعـــة مـــن األرض يف منطقـــة يف جمـــال دور الراحـــة واالســـتجمام: نت
امسنت برج اسالم، فقد مت من قبل فنيي الشركة بناء املنتجعات العماليـة والشـاليهات اخلاصـة بعمالنـا علـى السـاحل 

ة علـى مجيـع السوري وزيادة عددها مبا يتالءم مع عدد العاملني يف قطاع االمسنت حبلـب، مبـا يعـود بالفائـدة والرفاهيـ
األخــوة العمــال، كمــا تقــام بعــض الــرحالت والغــرض منهــا خدمــة اجتماعيــة اطالعيــه علــى حمافظــات القطــر واملنــاطق 

 راس مشرا وغري ذلك. –أوغاريت  –تدمر  –األثرية واملشاريع االقتصادية، مثال: بصرى الشام 

ل للمــرأة العاملــة يف دمشــق، مشــاركة املــرأة يف جمــال نشــاطات جلــان املــرأة العاملــة: مشــاركتها حبضــور املــؤمتر األو 
العاملـــة يف أيـــام أســـابيع اإلنتـــاج وأيـــام العمـــل الطـــوعي، وتقـــدمي احللويـــات للعمـــال، مشـــاركتها أيضـــا يف زيـــارة أســـر 
الشهداء وتقـدمي اهلـدايا هلـم، قيامهـا بـالرحالت املتعـددة لالطـالع علـى النهضـة االقتصـادية يف القطـر والتعـرف علـى 

ثريـــة، اإلشـــراف بشـــكل دائـــم علـــى دور احلضـــانة يف املعامـــل الـــيت تضـــم أطفـــال العمـــال واالطـــالع علـــى املنـــاطق األ
واقعهـــم واالطمئنـــان علـــى حســـن ســـري العمـــل فيهـــا، ســـواًء مـــن الناحيـــة الصـــحية أو تقـــدمي الوجبـــات الغذائيـــة. كمـــا 

حان إلجـراء بعـض العمليـات اجلراحيـة تشارك املرأة العاملة زيارة العمال احملالني على مشـفى الشـهيد عبـد اجلبـار شـي
 وتقدمي اهلدايا الرمزية هلم. كما توزع اهلدايا الرمزية يف عيد األم. 

نشاطات عامة: مت إنشاء ما يقارب عشرة بيوت بالسـتيكية إلنتـاج اخلضـار ضـمن املعامـل. وقـد مت اسـتثمارها 
عمـال بسـعر التكلفـة فقـط. كمـا يـتم الســعي وتطويرهـا بشـكل جيـد. وبـدأ بيـع إنتـاج هـذه البيـوت مـن اخلضـار إىل ال

 إلنشاء بيوت جديدة لتخدمي العمال بشكل أفضل وحتقق هلم الوفر املادي يف ظل الظروف االقتصادية احلالية. 

كمــا تقــوم اللجــان النقابيــة بتــأمني املــواد الغذائيــة الضــرورية عــن طريــق القطــاع العــام مثــل اخلبــز والفــروج والزبــدة 
اللحوم اجملففة وذلك حسب اإلمكانيات املتاحة، وذلك بغية تأمني الراحة النفسية للعمال بتـأمني والدخان والغاز و 

م إىل داخل املعامل، مما ينعكس بالتايل على العملية اإلنتاجية مبردود إجيايب.  حاجا
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األترنيـت حبلـب، تنفيذا لتوجيهات القيادة األعلى فقد مت البدء يف إنشـاء مجعيـة سـكنية للعـاملني يف االمسنـت و 
عضوا وباشرت عملهـا. وسـوف  375ومت إشهارها بشكل فعلي وفتح باب االنتساب إليها وأصبح عدد أعضائها 

ا باســـتمرار وصـــوال إىل اهلـــدف األمســـى، وهـــو جمتمـــع الطبقـــة الواحـــدة جمتمـــع التقـــدم  تتـــابع احلركـــة العماليـــة نضـــاال
  واالشرتاكية.

  ديث شّيق لعبد الرزاق قنبصح ،النسيج اآللي ونقابته في حلب - 17

عبـــد الغـــين محـــادة ، مـــن احتـــاد عمـــال حمافظـــة مدينـــة حلـــب  / نقابـــة االمسنـــت و  اســـم الـــدارس وُمجـــري اللقـــاء:
  األترنيت

. وجرى اللقاء به  يف قريته كفر محره، يف دكـان لـه لبيـع 1923عبد الرزاق حممد قنبض من مواليد حلب  المتحدث:
  نقابة النســـيج اآليل يف حلب –. وهو عامل نســـيج 27/1/1989 + 26اخلردوات  بتاريخ  

، وكان ميلك أراضٍ متوســـطة املســـاحات (مل يذكر املســــاحة) وكـان لديـه فالحـني يزرعـون لـه  كان اجلد مزارعاً 
بطــيخ...) أراضــيه تقــع يف اجلهــة  –شــعري  –عــدس –األرض و حيصــدون....اخل.  تُــزرع األراضــي حبــوب ( قمــح 

ـــبياً الش واحــدة ولــه مخســـــــــــة   كــان جلــده زوجــة  –ـــــرقية مــن حلــب (قريبــة مــن املدينــة). حالتــه االقتصــادية جيــدة نســـ
  أوالد. ال جييد القراءة والكتابة .

حممد (والد املتحـدث ) كـان يعمـل يف مهنـة تســـــمى (قـاطرجي) أي مراســــًال حيمـل بريـد الدولـة مـن حلـب إىل 
ـــكل نقــود أو ضــمان)... وكــان عنــدما جــمبغــداد وبــالد الع ، أي أن ينقــل بريــد الدولــة بــأجرة مــن الدولــة (علــى شـــــ

إخل...) مــن أجــل التجــارة حلســـــــــــابه اخلــاص.  –أملــاس –يــذهب بالربيــد إىل بغــداد أو بــالد العجــم جيلــب معــه (قطــن
ـــهر. كــان و  ـــهر أو اثنــني أو أربعــة أشــــ ـــفر شـــ ـــة ويبقــى يف كــل ســــــ ـــل ابنــه الكبــري لدراســـ احــداً  مــن األثريــاء. وقــد أرســ

اية الثالثينات.  الطب يف أملانيا يف 

تزوج اثنتني: األوىل (والدة املتحدث) لألعمال املنزلية..والثانية " للبطر والكيف" وهذا حـال أمثالـه مـن   الوالد
  األثرياء. له أربعة أوالد ومخســـة بنات :

 يف أملانيا األول درس الطب  -

 حيث تطوع مع  فوزي القاوقجي يف الثورة  1948الثاين محّال، واشـــرتك يف جيـــش االنقاذ يف فلســـطني عام  -

  الثالث ســــّمان -

 الرابع هو أنا ( املتحدث عبد الرزاق قنبص )  -
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 بية.كان الوالد حيرص كثرياً على تربية أوالده ويطبق عليهم الشـــدة يف احلياة والرت 

، بـدأ العمـل يف معمـل احلـج عمـر ســــامل (جانـب 1936ســــنة/ أي يف عـام  13/عندما بلغ املتحدث عبد الرزاق 
مقربة هنانو) يف اجلهة الغربية من املشـــارقة حالياً. ودافعه للعمل كان هـو تشـجيع والـده الثـري لـه بـأن يـتعلم الصـنعة 

ـابه اخلاص فالدافع هو " ســـرقة املهنـة ". بـدأ العمـل بصـفة عامـل عـادي  مث يشـــرتي له أنواال ليعمل عليها على حســ
ـــّداية ملــدة شــهرين.. عامــل ُملقــي ملــدة  3أشــهر.. عامــل كّبابــة ملــدة   3كالتــايل: عامــل لفافــة ملــدة  أشــهر.. عامــل ســ

ـــــنوات.. ريــــس ميكانيــــك... أي أنــــه مس ـــــسيج) ملــــدة ســــته ســـ ـــــؤول علــــى شــــهر واحــــد.. صــــانع ماكينــــة (عامــــل نـــ ــ
ـــبب نشـــــاطه و فهمــه لعملــه 1945املاكينــات، وبَِقــَي حــىت أواخــر عــام  . (وســــبب هــذا التــدرج حنــو األعلــى كــان بســ

 بشــــكل جيد)

  آالت املعمل فرنســـية وكانت من أحدث طراز موجود يف سورية  

  ســـامل)  مل (حج عمر يوجد يف املعمل كاتب (وكيل) وهو الذي يدير شــــؤون املعمل بدل صاحب املع  

ـائي يف عـام    هكـذا وردت يف الـنص. ونـرى أن {يف ظـروف شـــــبه غامضـة...  1962توقف املعمل بشــــكل 
  }أُمم قبل ذلك يف إجراءت التأميم.معمل احلج سامل 

  )1957حىت عام  1946بقي يف النقابة (رئيـــس نقابة من عام   

  هناك وســــيأيت ذكر ذلك ســــافر إىل أملانيا االحتادية للعمل  

ـــتورد مــن اليابــان  املــواد األوليــة: كانــت اخليــوط  } لعــدم وجــود اخليــوط الوطنيــة بشـــــكل كبــري آنــذاك{أغلبهــا تســـ

  .}هكذا أســـــمى االقتصاد{وحيصل عليها باالســـترياد املباشـــر لوجود االقتصاد احلر آنذاك. 

  1039 – 1936ل.س بني أعوام  2غ = ك  1   أســـعار اخليوط املســـتوردة:   

جنـــــــــوين حيـــــــــث   بشــــكل  فارتفعت األســـعار 1945 – 1939أما أثناء احلرب العاملية الثانية أي بني عامي   
  ل.س (حســــب ما قال) 100كغ =   1   أصبحت 

 وكان صاحب املعمل يسـتورد اخليوط االنكليزية (احلرير والصوف) ومن الصني أيضاً   

 مرت 40ثوب =  1ثوب قماش، كل  100ليومي إنتاجه ا  

ل.س قبــل احلــرب أمــا بعــد احلــرب  2غ =  80مــرت =  1مــرت قمــاش. األســـــعار  4000كامــل اإلنتــاج اليــومي = 
 ل.س 15مرت =  1أصبحت األســـعار 

 عامل (يعترب من املعامل الكبرية يف ذلك الوقت) 200عدد العمال 
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ـــمى (صــانع). أي كــان يف املعمــل ماكينــة، وكــل ماكينــة ع 40يف املعمــل  صــانعا. أمــا  40ليهــا عامــل واحــد يســ
 ماكينات، نظراً الختالف املكوك القدمي عن احلديث. 4حاليا فالعامل الواحد  يراقب 

ـــيج اآليل. ومــع كــل هــذا فاالعتمــاد علــى  ـــمى مبعمــل النسـ املعمــل كــان يعتــرب مــن املعامــل احلديثــة آنــذاك و يسـ
 هواألهم ألن تقســيم العمل مل يكن معروفاً كما هو اآلن.  العنصر البشـري كان

 250األنــوال اليدويــة موزعــة كمــا يلــي: معمــال أليــا (النــول اآليل)،عــدا املعامــل ذات 350كــان يف حلــب حــوايل 
معمـــل متفرقـــات ومـــنهم املعمـــل املـــذكور  30 -معمـــل يف امليـــدان   20 -معمـــل يف الكالســـة  03معمــل يف العرقـــوب،  

  (معمل النسيج اآليل)أعاله 

وعن العالقة بني املنتجني فقال: هي عالقة حذر من جانب كل منتج جتاه اآلخر. ويســــود التنـافس واملضـاربة 
يف األســـواق فيما بينهم وكان أحدهم يرضى بربح قليل (فاملهم تصـريف البضـاعة) والســـعر حيـدده صـاحب املعمـل، 

  عالقة للدولة بأســـعار منتجاته  وال

  العراق. –السودان  –اخلليج العريب بشكل عام  –االردن –األســـواق اليت كان ُيصّدر هلا فهي: مصر

 ).1058-1948(يف ذلك الوقت كان أمحد ططري هو رئيس ارباب العمل 

 األجور كما يلي يف معمل النســـيج املذكور أعاله:

 لرية أســـبوعيا 2    عامل لـفافة 

  "  لرية 2,5    عامل كـبابة

 "    لرية 3    عامل سداية

  "    لرية 3    عامل ملـقي

  "    لرية  5    صانع ماكينة

 "  لرية  10    رئيس ميكانيك

ســاعة يتخللهــا ســاعة غــداء علــى حســـــاب  11) = 5 – 6ســاعات تبــدأ مــن الســاعة ( 10عــدد ســاعات العمــل 
 ساعات عمل كلي 10العامل فيبقى 

    أيام اللزوم واحلاجة يتم العمل بورديتني....  
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فأخذنا عطلـة عيـد  }، وقد1946صدر قانون العمل عام {العطل فقط يوم اجلمعة أما بعد إصدار قانون العمل 
 أيام. 4أيام وعيد األضحى  3الفطر 

وجمرياته  }1948و  943ذحكم القوتلي بني عامي {أذكر أن أول إضراب حصل أيام الرئيس شكري القوتلي... 
 كانت كالتايل

 فاحش بعد احلرب العاملية الثانية الذي شــــمل معظم األغذية واملواد التموينيةبســـبب الغالء ال

 والســـبب الثاين هو أن كل رب عمل كان يفصل العامل بدون إنذار مســـبق

فقام العمـال (كـل عمـال حلـب) بإضـراب شــــامل ومظـاهرات يطـالبون بزيـادة األجـور فاســــتمر اإلضـراب ملـدة 
اإلضراب كان يف فصل الصيف، وكانت الشـــرطة متنعنا من القيـام باملظـاهرات و حتـاول تفريقنـا،  يوما. وأذكر أن 40

وأيامهــا كــان رئــيس الــوزارة (خالــد العظــم) وزيــر العدليــة (أمحــد الرفــاعي) وزيــر الصــحة والداخليــة (ســامي كبــارة)وزير 
 .االقتصاد (معروف الدوالييب)

الشــــامل الـذي نفـذه عمـال حلـب وخاصـة عمـال النســيج فقـد كلّـف فبـــسبب هذه املظاهرات وهذا اإلضراب 
رئــيس الــوزارة وزيــر الداخليــة والصــحة (ســامي كبــارة) بزيــارة إىل حلــب حلــل املشـــــكلة القائمــة وفــك هــذا اإلضــراب 

جتمع الـوزير واملظاهرات. كان احملافظ آنذاك (فؤاد احلليب) وأذكر أن الوزير نزل يف فندق بـارون يف شــــارع بـارون، فـا
 مع احملافظ  وقال: " أكرب راس من أرباب العمل نكسره...وقال جيب أن يأخذ العمال حقهم خالل يومني ".

م إىل عملهم...فاسـتجابوا  وبالفعل اجتمع احملافظ مـع أربـاب العمـل وطلـب مـنهم زيـادة أجـور العمـال وعـود
 بدون مرسوم ومت التنفيذ من قبل أرباب العمل. وكانت هذه الزيادة %20للطلب ومتت زيادة األجور بنســـبة 

ما أريد قوله أن العمال ســابقا كان حمتما عليهم أن يكونوا يـداً واحـدة وذلـك ضـمن املصـلحة العامـة وكـانوا ال 
  يتدخلون يف األمور الســـياســية. أما اآلن فيختلف الوضع فأنتم تأخذون حقوقكم على أكمل وجه.

 يتم بواســـطة املنتج يف أغلب األحيان وأيامها كان يوجد نوعان من التســـويق:بالنســــبة للتسويق ف

 مباشر ونقدي وبالعملة الســـورية ويتم بني التاجر احلقيقي واملنتج (صاحب العمل)

 أو عن طريق الســـمســار (أغلبهم من املدينة أي سوق حلب).

ا.مل نكن نســـتطيع وال من حقنا أن نسأل عن أرباح امل   نتج واألسعار اليت يبيع 



 

 

355 
 

أيـام عيـد األضـحى .  4أيـام عطلـة عيـد الفطـر و  3صدر قانون العمل... وفيـه أُعطـي العمـال   1946يف عام  
يومـا يُعطـى كامـل األجـر أمـا إذا زادت أيـام  15وإذا ســُـرّح العامل دون إنـذار يعطـى راتـب شـــــهر.وإذا مـرض العامـل 

  راً عن ذلكاملرض عن ذلك فال يعطى أج

يف اخلمســــينات وقبــل الوحــدة بقليــل كانــت شـــــركة الغــزل والنســـــيج يف عــني التــل (لبيــت املــدّرس) تعطــي أرباحــاً 
  للعمال من إمجايل أرباح الشـــركة 25%

 )1946رئيســـا للنقابـــة عـــام ل.س (قبـــل أن أصـــبح  30مـــرت بــــ  40أذكـــر أننـــا كنـــا نأخـــذ أجـــور الثـــوب الواحـــد = 
ل.س للثـوب الواحـد. فأتانـا حبجـة أنـه ســيوقف العمـل.  10ب العمل تأمني عمال بـأجور أقـل وهـي فاستطاع صاح

  وبالفعل أوقف العمل وســـرّح العمال وأنا واحد منهم وكنت أنا رئيس ميكانيك..وذهبنا إىل بيوتنا.

(احلج عمر يف ذلك الوقت كان مفيت حلب حممد احلكيم وكان صديقاً لصاحب املعمل فاستطاع رب العمل 
ســامل) وبوســــيلة مـا أن ُيَســــخِّره ليحكـي معنـا بـأن التعـويض الـذي ســــنأخذه مـن رب العمـل حـرام، ومـا الزم حنصـل 

  عليه فيتم الصلح على أســاس ربع التعويض للعامل وثالث أرباع لصاحب العمل.

ه حرفيـاً : " ســــآخذ التعـويض   أما أنـا فقـد حـاول املفـيت إقنـاعي بـذلك دون جـدوى. فقـال يل: حـرام. فقلـت لـ
ــــكر فيه...هـــذا حقـــي وال أتنـــازل عنـــه". املهـــم مل أتنـــازل عـــن حقـــي وأخـــذت كامـــل  وأذهـــب بـــه إىل الكرخانـــة وأســ

  التعويض وهو راتب شــهر من كل سنــة خدمة.

ــــيج اآليل  ــــابقة للنسـ ــــيج) انتهـــت فـــرتة النقابـــة السـ  3(مـــدة النقابـــة يف هـــذه األثنـــاء (أي بعـــد تركـــي معمـــل النســ
أعضاء للنقابة مبا فيهم الرئيس. ونظراً ملواقفي اجليـدة  9يتم مبوجبها انتخاب  /20/ســـنوات)...فكان عدد املرشــحني 

فأصـبحت  رئـيس نقابـة عمــال  فقـد جنحـت يف االنتخابات..وانتخبنـا حنـن مـن بيننـا رئيسـاً للنقابـة وكنـت أنـا الفـائز،
تييب ثالث رئيس نقابة عمال النســيج اآليل بعد كل مـن أمحـد حنـاس  وحممـد مشعـون وكان تر  النسيج اآليل يف حلب.

 وكالمها متوفيان.

م يريـدون العمـل. فقلـت  بعد فوزي برئاسة النقابة جاءين زمالئي العمـال يف معمـل احلـج عمـر سـامل وقـالوا بـأ
إىل املعمـل. وبالفعـل ذهـب العمـال هلم: غدا صباحا اربطوا للكاتب (الوكيل) حممـد شـهدي واضـربوه قبـل أن يصـل 

يف اليـــوم التـــايل فـــرآهم الكاتـــب ولكـــنهم خـــافوا أن يضـــربوه....فأخرب الكاتـــب صـــاحب املعمل...وصـــاحب املعمـــل 
أخـــــرب احملـــــافظ  ورئـــــيس الشــــــــرطة (حســــــــين بـــــرازي) فقامـــــت الشــــــــرطة بـــــدوريات ملســــــــك العمـــــال والتحقيـــــق معهـــــم 

ـــم إىل مـــدير وتأديبهم...فاعتصـــم هـــؤالء العمـــال  يف مكتـــب النقابـــة يف جـــادة اخلنـــدق فجمعـــت العمـــال وذهبـــت 
الشــرطة يف العزيزية (حاليا حمل السـجل العديل).وصلت إىل مدير الشــرطة (حســـين برازي) وقلت لـه: إذا أمســــكت 

ــ /عامــل 1000/واحــداً مــن العمــال سأرســل  ـــرطة باحملــافظ (هــاين الريس)...وبالت ايل اتصــل احملــافظ فاتصــل رئــيس الشــ
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بصــاحب املعمــل واتفقــوا علــى بعــض التــدابري اخلاصــة الــيت مل أعرفها....أخــذت العمــال وقلــت هلــم الختــافوا وروحــوا 
 لبيوتكم وستعودون لعملكم.

ـــــــاك                   ـــــــه وكـــــــان هن ـــــــذهبت إىل بيت ـــــــه ف ــــــــمية إىل بيت ـــــــدعوة رســ ــــــــتدعاين صـــــــاحب املعمـــــــل ب ـــــــايل اســ ـــــــوم الت يف الي
وجهاء احلي ويف الوســط وليمة كبرية ومن مجلتهم والدي الذي قال يل: يا ابـين هـذا جارنـا (وكـان مـن أهـل حارتنـا) 
وكــان والــدي مــن الوجهــاء أيضــاَ (باعتبــاره مــن األثريــاء) هــذا جارنــا وحمتمــي فينا....فقلــت لــه: إن املوضــوع موضــوع 

وتوا من اجلوع وأنتم تأكلون الوالئم. وقلت له: إما أن يغلق املعمل أو يعود العمـال إىل فقراء، عمال، ال جيب أن مي
   عملهم....وبالفعل فقد أعطاين احلج عمر ســامل صاحب املعمل املفاتيح وقال هذا َمْعَمُلكم...

و   ملعمل أخربت العمال يف نفس الليلة بأن يعودوا إىل عملهم صباحاً و بالفعل ذهبت مع العمال إىل ا
 )382(عاد زمالئي العمال إىل أعماهلم. صرفت العمال اجلدد و

باعتباري كنت أعـيش يف حـي شــــعيب وقـدمي جـداَ فالنـاس يعرفـون بعضـهم جيـداً والعالقـات الـيت تســــود  )383( )6
احلـي الشــــعيب  بينهم هي عالقات جيدة (حي املشــارقة) والنفوس خّرية وحمبة للعمل والوطن....واحلياة فيها بســـاطة

 والعالقات إنســانية واملادة ال حتدد العالقات فيما بني الســـكان يســـودها التعاون واحملبة

)كانــــت املالحظــــة الــــيت أبــــداها حــــول الريــــف وهــــي: املــــرأة يف الريــــف تعمــــل يف احلقــــل واملنــــزل وتربيــــة املواشــــي 
 )384(لون...والد، أما الرجال فال يعموالدواجن باإلضافة إىل تربية األ

وعــن العالقــة بــني الريــف واملدينــة فهــي جيــدة إىل حــد مــا وذلــك بســـــبب التعــاون و التعامــل االقتصــادي بــني 
الريف واملدينة. (فالفالح يأخذ إنتاجه من املزروعات ويبيعـه باألســــعار الـيت حيـددها التـاجر، أي أن العالقـة  كانـت 

  رض أي الفالح. عالقة اســـتغالل بني تاجر املدينة ومنتج األ

القتصــــــــــــــــــــــــــــــادية   بكافة أشكاهلا ا 1958وبشــــكل عام فإن الريف كان شبه حمروم من اخلدمات قبل الوحدة 
  )385(واالجتماعية والوعي الســياســـي معدوم. ونظرة ابن املدينة إىل الفالح كانت عادية 

  ، بل قال ويف سوريا أيضاً.) إن نقابة عمال النســـيج اآليل يف حلب هي أول نقابة ُأسست يف حلب 9
                                                                                                                                                                

م حباجة إىل عمل.مما تقدم تبني أن املشـــكلة مل ُحتل، ألنه  صرف عماال آخر  :تعليق الدارس(382)     ين إىل بيو
   .ام األسئلة املوجودة يف اٌستمارة نقلها الدارس توخيا للدقةوما يليه من أرقام هي ارق 6الرقم (383) 
يف املدينـة فنســـتطيع  املـرأة تعمـل والرجـل أيضـاً يعمـل أمـا إذا قيســـت املـرأة الريفيـة بـاملرأة  %100هـذا الكـالم غـري صـحيح  :تعليـق الـدارس(384) 

ا ال تعمل    .القول أن املرأة يف الريف تعمل أما يف املدينة فإ
.غالباً ما كانت العائالت الكبرية يف الريـف هلـا عالقـة اقتصـادية مـع العـائالت الكبـرية %...100 تعليق الدارس :  هذا الكالم غري صحيح(385) 

   يف املدينة واليت كانت قائمة على االســـتغالل.
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أما أهم التنظيمات احلرفية آنذاك فهي: نقابة األحذية ونقابة احلجارين والنجـارين وقـد أسسـوا بتشـجيع ودافـع 
  من نقابة عمال النســـيج اآليل.

يقول عن شـــيخ الكار: إذا حدث خالف بني العمال وأرباب العمل احلكم األول قبل النقابات هو شـــيخ  )8
) يـــذكر مـــن التقاليـــد الـــيت ختضـــع هلـــا املصـــلحةكـــار. شــــــيخ الكـــار هـــو خبـــري وخمضـــرم  ويعـــرف العـــرف والعـــادات و ال

ـــجيع مــن أعضــاء النقابــة كــانوا يــدورون  1939النقــابيني مصــطفى جلــب، الــذي انضــم إىل النقابــة عــام  بطلــب و تشــ
ا وخـــدم ــــنا ــــرحون للعمـــال مـــا هـــي النقابـــة وحســـ ـــة. االجتماعـــات كانـــت علـــى املعامـــل  ويشــ ا فانضـــم إىل النقاب ا

ـــــعة. و يــــتم تــــدارس أوضــــاع العمــــال  أســــبوعية يف مكتــــب النقابــــة... و يضــــم االجتمــــاع كافــــة أعضــــاء النقابــــة التســ
 ومشاكلهم االقتصادية واالجتماعية فقط.

مهـم الســـياســـة...فاملهم  هـو العمـل واملعيشــــة وتطـوير وقال: مل نكن نتطرق للســـياســـة باعتبار أن العمـال ال 
  االنتاج حنو األفضل وبالتايل تطوير االقتصاد الوطين.

  االشــــرتاكات: لرية سورية واحدة شـــهريا على كل عامل منتســـب للنقابة

مساعدة العمال املرضى مببلغ معني أمـا إذا فصـل أحـد العمـال  –مواصالت  –املصــــاريــف:  قرطاسـية للنقابة 
  ده مببلغ ما. باإلضافة إىل رواتب أعضاء النقابة وهي كما يلي:فنساع

  ل.س شـــهريا 300رئيس النقابة: 

 ل.س شـــهريا 200أمني الســـر: 

 ل.س شـــهريا زائد أجور الكدعان (سيشرح من هم الكدعان) 150اجلايب وباقي األعضاء: 

. وكــان هنــاك حمــًال للســيد 1946لنقابــة بعــد عــام ) أمــا عــن دور النقابــة فحكــى يل احلادثــة التاليــة: كنــت رئــيس ا
حســـين عبـد املســــيح وهـو مـن عائلـة غنيـة يف حلـب. افتـتح حمـال للنســــيج يف العرقوب..فقـد اعتمـد صـاحب املعمـل 
هذا بابا لالحتيـال علـى العمـال وهـو أن يوقـع العامـل عقـداً يســــميه عقـد جتريـب ملـدة ثالثـة أشــــهر ومـن مث أي بعـد 

ثالثة اشـــهر يوقع عقداً جتريبيـاً أخـراً، وهكـذا...كي ال يأخـذ العامـل تعويضـاً إذا فصـل...فيأيت يف أحـد األيـام  مرور
ائياً وأنـا اآلن  18عامل أرمين عمره  ســـنة إىل النقابة وقال يل: عملت تسعة أشــهر عند حســـين عبد املـــيح وصرفين 

 لتسعة أشهر اليت عملت فيها عنده.عاطل عن العمل ومل يعطين تعويضاً عن ا

رجال نســـميهم (كدعان) نستخدمهم كأداة قســـوة وضرب لكل رب عمـل يســــتغل  5–4أيامنا كان يف نقابتنا 
 العمال..وكنا نعطيهم أجرة عن كل حادثة.
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ــ /بنقوســية حلــب / ويف ذلــك اليــوم الــذي جــاء فيــه العامــل ليشــتكي كــان الكــدع حممــد ســـمكو مــن ة يف النقاب
فأمرت اجلايب (قره بيت) أن يأخذ الســـيارة و يأخذ معه العامل ليدله على املعمل ويأخذ معه الكدع حممد ســــمكو 
لتأديب رب العمل وقلت له: اطلب من (عبد املســـيح) أن يعيد العامل إىل عمله وإال فعليك يـا ســــمكو أن تـؤدي 

يف تقــديري {أن يعيـد العامــل (فضـرب بالســـكني و... إخل.)  واجبك...فأخـذ سـكيناً وانطلقـوا. أىب صــاحب املعمـل
أن الكــدع عّلــم عليــه، أي جرخــه جرحــا بســيطا يف جلــده فيســيل الــدم وال تصــل الســكني إىل اللحــم. وكــان هــؤالء 

وعـاد الثالثـة }الكدعان من الرشـاقة واخلفـة بـع ا، تـدربوا علـى هـذا النـوع مـن ضـرب السـكني، فيمـا يُعـرف علّـم عليـه
  لرية سورية عن ذلك اليوم. 50ت ســـمكو أجرته وهي وأعطي

فاشـــتكى صاحب املعمل للشـــرطة (خمفر العرقوب) فطلبين رئيس الشـــرطة فذهبت وقلت له أنا الذي أرســــلت 
ســـــمكو والنقابــة مســــؤولة أوًال وأخــرياً عمــا حــدث وقلــت لــه أيضــاً: إمــا أن يعــود العامــل إىل عملــه أو يأخــذ تعويضــه 

 إنذار) ويســـحب صاحب املعمل شـــكواه...وإما أن يغلق املعمل بالقوة.(

فمــا كــان مــن رب العمــل إال أن وافــق علــى طلبــايت فأخــذ العامــل تعويضــه وعــاد إىل عملــه، وســـــحب صــاحب 
 العمل شــــكواه. أذكر أن املشـــكلة ُحلت يف زمن قصري جداً أي يوم واحد فقط.

ع املتعلمــني (القــراءة ــــعة مبــا فــيهم رئــيس النقابــة وهــؤالء األعضــاء أغلــبهم مــن الصــنا عــدد أعضــاء النقابــة هــم تسـ
 )386(والكتابة).

  ) أذكر من أســـماء أعضاء النقابة:11

  الرئيس (أنا): عبد الرزاق حممد قنبض

  أمني الســـر: مصطفى بارود (من معمل النســـيج لصاحبه احلربلي يف العرقوب)

ما يسمى اليوم بأمني الصندوق (من أحد معامل امليدان). أمـا اآلخـرين فـال أذكـرهم وال قره بيت  : اجلايب أو 
  أعرف إذا كانوا أحياء أم ال...

إىل املانيــا الغربيــة للعمــل هنــاك عنــد أخــي، وكــان طبيبــاً جراحــاً معروفــاً علــى مســــتوى  1962ســــافرت يف عــام  
ده وكـذلك الـرئيس الســــوري. فـذهبت إىل أملانيـا و عملـت هنـاك الدول العربيـة.  وكـان امللـك الســــعودي يتـداوى عنـ

ـــة وعمــل يف وقــت واحــد. ومــن مثّ  ـــهادة طــب دواجــن بعــد دراسـ يف طــب (تربيــة الــدواجن) حيــث حصــلت علــى شــ
  عملت يف معمل بالستيك...ومعمل صوف (برتبة ميكانيكي.

                                                                                                                                                                

إخالص مطلـــــق ويلزمهـــــا القـــــوة  والعنـــــف تعليـــــق الـــــدارس : ممـــــا ســــــــبق يف هـــــذا الســـــؤال واحلادثـــــة  يتبـــــني أن النقابـــــة كانـــــت تعمـــــل بـــــ(386)  
 والبطش...فبمقدار ما تســـتعمل هذه األســاليب تكون ناحجة وإال...فال. 
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  نقابة األحذية -نقابة النجارين  -بتشجيع من نقابتنا تألفت عدة نقابات أمثال: نقابة احلجارين 

  متركز العمل النقايب يف املؤسسات احلرفية الكبرية نظرا لعدد العمال الكبري

وباعتبــار أن العالقــة الــيت تــربط العمــال فيمــا بيــنهم هــي عالقــة عمــل أي االنتمــاء هــو وطــين والــدافع واحــد هــو 
  )387(.وطين ورفع ســـوية الوطنتطوير اإلنتاج والصناعة  وبالتايل تطوير ودعم االقتصاد ال

أمــني الســر مصــطفى بــارود عنــدما شــعر بــأين أصــبحت مهمــاً و ذا موقــع مرمــوق أخــذ حادثــة رواهــا املتحــدث: 
حيســـدين وحـــاول الوشـــاية يب وبـــدأ بالـــدعايات ضـــدي حيـــث صـــرح بأنـــه افضـــل مـــين، فـــأخربين أصـــحايب العمـــال، 

ـــتقالة يف اليــوم ـــتقاليت ورشــح أمــني الســر نفســه  فجمعــت األعضــاء يف غيابــه وقــررت االسـ التــايل. وبالفعــل قــدمت اسـ
ــا يف النقابــة. يف ذلــك الوقــت كــان لنــا قضــايا يف  لرئاســة املكتــب ومت التصــويت وأصــبح رئيســا  وعــدت عضــوا عادي
(دائرة العمل بدمشــق) حتتاج لبعض املتابعات وأمهها مرســوم استطعت احلصول عليه هو مرسـوم مـن وزيـر االقتصـاد 

ائيــاً. فــذهب رئــيس النقابــة اجلديــد (مصــطفى بــارود) حلــل ويق ضــي بعــدم تســريح العمــال بشــكل تعســفي تســـرحيا 
ومتابعة القضايا يف دمشق..وعلى اعتبار أنين كنت معروفا بدمشق بشكل جيد فلم يستقبلوه يف دمشق . أنا كنـت 

أييد للحكومة آنذاك. فعندما عاد من دمشـق معروفا من الربقيات اليت كنت أرسلها باسم العمال والنقابة، برقيات ت
ــــــة يلزمهــــــا رجــــــال ال يبيعــــــون العمــــــال وال  ــــــه مل ُيســــــتقبل هنــــــاك. فقلــــــت يف االجتمــــــاع: إن رئاســــــة النقاب أخربنــــــا أن
يرتشون..وضربته بالكف. قّدم استقالته وعدت رئيسـا للنقابـة. فشـّكلت وفـدا مـن النقابـة وذهبنـا إىل دمشـق وهنـاك 

كيخيا، رئيس اجمللس النيايب، الذي اتصل بالوزارة من أجل إعطائي نســـخة مـن املرسـوم   اتصلت بالسيد رشدي بك
  فأخذت النســخة وعدت إىل حلب.

هــذا الســؤال  صــاغه الــدارس بقلمــه كمــا يلــي: مــن خــالل احلــديث تبــني يل أنــه ال يوجــد وعــي طبقــي داخــل 
ادون أربـــاب العمـــل مـــا دام هـــذا يعطـــيهم النقابـــة. فكانـــت املفـــاهيم لديـــه هـــي حصـــول العمـــال علـــى حقهـــم وال يعـــ

  أجورهم فقط...

  ... كانوا يســمعون  باالشــرتاكية  من األحزاب الشيوعية  والبعثية، وكانوا ال حيبذون هذه األفكار االشـــرتاكية. 

  يف األعياد يقدم رب العمل عيدية ألغلب العمال يف عيدي الفطر واألضحى وهي عبارة عن مبلغ رمزي

ات املعادية لـرب العمـل أو ت جلنة خاصة ملعاقبة العمال املفسدين والفوضويني والذين يثريون الدعايوقد شكل
 فكان ال يهمنا سوى حتسني االنتاج ورفع االقتصاد الوطين للوطن،

                                                                                                                                                                

أمـا اخلالفـات فموجـودة وكانـت ألسـباب شخصـية وحـب التسـلط  تعليق الدارس : الواضح مـن كالمـه أنـه ال توجـد تيـارات داخـل النقابـة(387) 
   .(الكرسي)
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مل تـؤثر املشـاعر الطائفيـة  أو القبليـة  أو العشـائرية  يف العمـل النقـايب. وكانـت االنتخابـات سـرية جـدا والعامـل 
 حر ينتخب من يراه مناسبا أو من يسمع عنه بأنه حيب العمال ويدافع عنهم 

كــان حمصــورا علــى نطــاق ضــيق جــدا يف   1945لقــد ســردت مــا فيــه الكفايــة إال أنــه تبــني أن العمــل النقــايب قبــل 
لنقابـات بداياته أي أن النقابة الوحيدة هي عمال النسيج اآليل يف حلـب كمـا قـال. أمـا بعـد ذلـك فقـد ازداد عـدد ا

  بتشجيع ودعم من هذه النقابة فتأسست نقابة األحذية واحلجارين والنجارين.

  1957تركت العمل النقايب عام 

العمـــــــل   األجور حتدد من قبل رب  –الطاعة العمياء لرب العمل  –... األعراف بني أرباب العمل والعمال 
  واألضحى)  ة أسبوعية وعيد الفطر العطلة غري مأجورة (نقدا عطل –ساعات عمل فعلية  10الدوام  –

مل يكـــن يوجـــد نظـــام مكتـــوب للنقابـــة لكـــن حســـب العـــرف يف قيـــادة النقابـــات وقـــال: جيـــب أن يكـــون رئـــيس 
بعيدا عن األحزاب واالنتماءات السياسية. ويفضل أن يكون متعلما بشكل  –شجاعا  ال خياف  –النقابة نشيطا 

  سره واحملاسب (اجلايب) عليه أن يعرف األمور احملاسبية.معقول أو ملما بالقراءة والكتابة وكذلك أمني

كهربائيــة إخل....) ويعــيش حاليــا يف   –بعــد أن عــاد مــن أملانيــا الغربيــة  افتــتح حمــال للخــردوات (أدوات صــحية 
كـم امسهـا (كفـر محـرة) ويقـول يل يف ختـام   10قرية قريبة جدا من مشايل مدينة حلب على طريق عفـرين تبعـد حـوايل 

ثـــه: علـــى النقـــايب وكـــل عامـــل أن يكـــون شـــجاعا حيـــب التضـــحية، وعلـــى النقابـــات بشـــكل عـــام أن تبتعـــد عـــن حدي
 السياسة واالهتمام بالعمال فقط  من الناحية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. 

 حملة عن احلياة السياسية اليت عاشها املتحدث:

متت حماولة ضمه إىل صفوف احلزب العـريب االشـرتاكي كان بعيدا عن األحزاب السياسية  وقد   1956قبل عام 
 بعد ضم حزيب(العيب االشرتاكي و البعث العريب)  فلم يوافق...

وأيـام العـدوان الثالثـي علـى مصـر فقـد أصـدر رئـيس اجلمهوريـة شـكري القـوتلي قـرارا بتسـليح  1956أما يف عـام 
جـــم علـــى ســـوريا) فباعتبـــا ره كـــان معروفـــا مـــن قبـــل العمـــال كقائـــد نقـــايب الشـــعب كلـــه ضـــد أمريكـــا (خوفـــا مـــن أن 

 1700مشــهور فقــد مت تســليمه رئاســة املنطقــة الدفاعيــة األوىل عــن مدينــة حلــب ومركزهــا يف (مدرســة األيتــام) وتضــم 
مسلحا حيث كان يتم يوميـا تـدريبهم علـى السالح.....قسـمت مدينـة حلـب إىل عـدة منـاطق دفاعيـة . وهـو كـان 

ويتـذكر اجلديـدة)   -اجللوم  –السبع حبرات  -الكالسة  - واليت تضم كال من املشارقة  مسؤوال عن املنطقة األوىل
  أو األحياء : من زعماء احلارات

 محادة صهريج –علي جاموس-بكور جاموس -الكالسة: حممد قباين
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  عبدو مصري –اجللوم: حممد نقاش 

 حسني عواد –باب النريب: كنجو محادة 

 حممد حجار –بنقوسة: عبد الوهاب جراب 

 املشارقة: هو نفسه عبد الرزاق قنبض

  أيام الوحدة  مت تسليم األسلحة وعادت األمور جملاريها.

أي إحــدى وعشــرون ممــثال مــن حلــب ومهمــة هــذا اجمللــس  21وأســس اجمللــس التأسيســي ملدينــة حلــب و يضــم 
اخلدمات  بشكل جيد فقد  الكهرباء . وقال: ولكن لعدم تأمني –تأمني مطالب الشعب  –دراسة خدمات البلد 
  تقدمت باستقاليت...

ويتــذكر أيــام الوحــدة  بأنــه مت تســريح عــدد مــن العمــال الســوريني ووضــع  بــدال عــنهم مصــريني، باإلضــافة إىل 
  تسريح الضباط (وأيامها كان قائد املنطقة الشمالية عمر مترخان).

  األسئلة الثقافية: 

  مل يكن يهتم بالقراءة 

  حزب العريب االشرتاكي. –حزب البعث العريب  –الشيوعي السوري  اهم األحزاب (احلزب

رأيــه ورأي حميطــه بأنــه ال فائــدة مــن هــذه األحزاب....فعلــى العامــل أو املــواطن االبتعــاد عــن السياســة للسياســة 
 سياسيون أخصائيون...وكما ورد سابقا فإن األحزاب اليت نادت باالشرتاكية  كانـت غـري مرغوبـة مـن قبـل الشـعب،

  والذي كان يعاين من عدم الوعي أو انعدامه تقريبا.

  أرحب بزيارة الدكتور عبد اهللا حنا و أهال و سهال  و شكرا. كلمة أخرية:

*****  

  

  مالحظة من معّد هذه املرويات

انتهت مرويات الدارسني..  وأحب أن أشري إىل أن كثـريا مـن املرويـات يتصـدر بعـض أسـطرها أرقامـا تعـود إىل 
ســـتمارة، الـــيت اعتمـــد عليهـــا الدارســـون. أي أن الـــرقم يف أول الســـطر يشـــري إىل رقـــم الســـؤال يف اإلســـتمارة أرقـــام اإل

 ).2وجودة يف املقدمة ورقمها إثنني (امل
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