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سوريا

سوريا

أهل الشام
ريبورتاج
ّ
في
ة
قل
إلى جانب ما تركت الحرب من آثار سلبية على القطاع الزراعي ،وال سيما في المنطقة الشرقية ،وما سببه النزوح من
ً
مهن أخرى ،يمكنها تأمين تكاليف المعيشة التي باتت عبئًا ثقيال
اليد العاملة ،هجر عدد كبير من الشباب العمل الزراعي إلى
ٍ

«نزوح» من الزراعة إلى «مهن الربح السريع»...

محمود عبد اللطيف
يـعـتـبــر أب ــو جـ ــواد ،امل ـن ـحــدر م ــن بـلــدة
الشحيل في ريف دير الزور الشرقي ،أن
ّ
تحوله من العمل في الزراعة إلى صيد
األسماك من نهر الفرات ،تبديل لشكل
العمل ال أكـثــر .فهو ،وفــق رؤيـتــه ،كان
يقضي وقته أيام الفالحة في تحويل
«مسكب» إلى آخر ،واآلن في
املياه من
ٍ
الـصـيــد ال ي ــزال عـلــى تــواصــل مباشر
مع املاء .يتحدث الرجل إلى «األخبار»
بكثير من السخرية ّ
عما دفعته ظروف
الحرب إليه ،فصيد السمك كان لفترة
طــوي ـلــة م ــن األعـ ـم ــال غ ـيــر اآلمـ ـن ــة في
املنطقة ،بفعل وجــود «داع ــش» ،الــذي
كان يعتبر استخدام القوارب النهرية
من دون تصريح خطي يستصدر من
قبل «الديوان» أو «الشرعي» ،جريمة.
ّ
وال تقل خطورة هذا العمل اليوم عما
سبق ،فاالشتباه بأن القارب يعمل في
«تهريب» البشر أو املواد النفطية بني
ضفتي الفرات قد يعرضه إلطالق نار
من دون سابق إنذار.
ي ـ ـشـ ــرح ال ـ ــرج ـ ــل ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ـ ــارب ال ـع ـق ــد
ال ـخــامــس م ــن ع ـم ــره ،أن ب ــداي ــة عمله
في صيد األسماك قبل خمسة أعــوام،

صيد األسماك كان من المهن
التي استقطبت الغالبية
في مرحلة الحرب
ال ـقــري ـبــة م ـن ـهــا ،ف ـه ـنــاك آخ ـ ــرون كـثــر
تحولوا إلــى العمل في مجاالت عـ ّـدة،
مثل بيع الخضار أو تجارة األسلحة
أو املـشـتـقــات النفطية ،غـيــر أن صيد

ّ
مسؤوليات!
الالذقية :مسؤولون بال
املكان« :دوار اليمن» .يعرفه الالذقيون باسم «دوار املحطة» أيضًا.
عقدة مواصالت حيوية قريبة من محطة القطارّ ،
يمر من تحتها
ُ
نفق أغـ ِـلــق منذ زمــن .إذا أخـطــأت وم ــررت قــرب السلم امل ــؤدي إلى
النفق املغلق ،سيفاجئك تجمع «استراتيجي» للقمامة .وإن رأيـ َـت
ّ
لتصور الــرائـحــة .مــؤثــرات يومية
ال ـصــورة ،فلن تسعفك مخيلتك
ّ
باملارين ،ما يبعث على «التفاؤل» بواقع الحال ومستقبله.
تلحق
ُ
فهنا إحــدى واجـهــات املدينة السياحية .وهــذا الجانب مــن ال ــدوار،
حيث يقع نــادي حطني الــريــاضــي ،يــؤدي إلــى وســط املدينة .ردود
املعنيني الجاهزة تتعلق بالحرب واملؤامرة الكونية وقلة العمالة في
بلدية الــاذقـيــة ،أســوة بباقي البلديات الـســوريــة ،علمًا بــأن البطالة
التي تطيح الحياة االجتماعية في املدينة تدفع الشباب إلى التقدم
إلى أي وظيفة كانت ،ما يفسر رؤية سيدات بدأن يعملن أخيرًا في
مهنة كنس الـشــوارع ،في مشهد لم يألفه األهالي سابقًا .مبررات
كثيرة ،مــردود عليها .ثمة بلديات في مناطق متفرقة من البالد،
منها ما شهدت شوارعها معارك سابقة ،وهي اليوم نموذج للنظافة
والحضارة ،وليست دير عطية القلمونية املثال الوحيد على ذلك.
وإذا كان على املجتمع األهلي ،والفرق التطوعية ،تحريك الجو العام
باتجاه حمالت النظافة وقرع ناقوس الخطر ،فإن واجبات مسؤولي

ُ َ ّ
وسادة مفخخة

ُ
وقــف إره ــاب الــوســادة غير ممكن ،فهي تمثل محكمة تفتيش دائـمــة تــؤرق
ألحد
وحيدات َقويات غير
كثيرات
مدينات ِّ
ُ
ليلي ،مثلي مثل فتيات سوريات ُ
ُ
وامل َ
رهقة برؤوس تغفو وتسطر
سوى باعتراف لها ،مملكة الوسائد امل ْر ِهقة
يومياتها على وجهها املفتوح على بطانة داخلية لونها أقرب إلى لون العتمة
ورائحتها أقرب إلى رائحة العزلة وقد ّ
تخمرت لسنوات ،نعم ،للعزلة رائحتها.
ُ
وألنني
تشبه رائحة ُالعزلة رائحة الحليب الساخن الذي ال أحب أن أشربه أبدًا،
ً
ال أحبه ،فأنا أغلق ّ
عيني وأنفي وأحاول أن أشرب الكأس عندما أضطر دفعة
واحدة من دون أن آخذ شهيقًا واحدًا ،هي شهقة زفير واحدة طويلة تأتي في
نهاية الرشفة األخيرة من الكأس.
ُ
للوسائد ضحاياها كما ملحاكم التفتيش املقدسة الذائعة الصيت ،مع فارق
بسيط أو كبير ّربما ،أن ضحايا الوسائد غير معلنة ،درجــة تعذيبها أكبر
وأكثر صخبًا وضجيجًا رغم صمتهاَ ،
فأنت وحيد معها على الدوام ،بإرادتك
ّ
تــرحــل إليها ،الــوســادة ال تتعب وال تـكــف عــن مـحــاوالت تسللها إلــى رأســك
الصغير ،ووجعها موسم دائم ال ينضب ،تبدأ استجوابك مع غروب الشمس
ُ
ُ
ُ
فاوضك ،ال تخفض
وبــدء «سـيــران» ُالليل الطويل ،الــوســادة ال تـحــاورك ّ ،ال ت ِ
خفض رأســك عندما تنام على خدها ،فإما يغمرك الغطاء
رأسها أبـدًا ،بل ت ِ
ّ
بعد قليل غرقًا في الحلم أو يلفظك فتطفو على وجهك هربًا من كابوس ُمزنر
باأللم ،وعندما تقرر وسادتك أن تحاورك ،فهي ال تأخذ حديثك على محمل
ُ
الجد ،هي فقط تجاملك وحديثها يكون أقــرب إلى املبادئ العامة والقضايا
الكبرى ،وأنا ال أحب القضايا الكبرى وال أؤمن بها.
مــن وج ـهــة نـظــر وس ــادت ــي ،أن ــا إن ـســانــة مـتـطــرفــة .وكـلـمــة «مـتـطــرفــة» كما
تترجمها هي أنني «أنثى ولكن بشارب» .الشارب هنا كما تضيف «ليس
انتقاصًا من األنوثة أبدًا» ،هي تقول إني «أخذت دوري ودور الرجل» ،وإني
كنت في أحيان كثيرة «الصفر وكل الوقت» ،ال أعرف معنى هذا الكالم وما
الذي يعنيه ،كل ما أعرفه وما وصلني منها بالضبط أنها ال تفضل نوعي

من الفتيات ،بل تفضل الفتيات املعتدالت من ذاك النوع الذي يشبه «منطقة
مـنــزوعــة ال ـســاح» ،الفتيات الـلــواتــي يـبــردن بسرعة كما «وجـبــة جــاهــزة»،
الـفـتـيــات الـلــواتــي تكفي معهن «ي ــد مخنوقة معصوبة العينني ليسقطن
ّ
مغشيًا عليهن».
حاولت أن أنجو بنفسي مرات عديدة ،رميتها ،استبدلتها بأخرى ،غسلت
وجهها ،غيرت ألوانها ،داعبت وجهها ،أخرجت أحشاءها إلى الشمس ،لكن،
ال فــائــدة .فــي أحـيــان كثيرة أردت أن أبـقــى ،أن أغفو مــرة واح ــدة ولــأبــد...
هل تصدق؟ أردت أال أصحو ،كي ال يقبض ّ
علي أحــد متلبسة ّ بعد اآلن
بالحياة ،لم أرغب أن أكون على قيد الحياة بعد اآلن ،أردت أن أسلم نفسي
وجعبتي لوسادتي املفخخة .في املــرة األخيرة التي غفوت فيها ،قاومت
ّ
فشلت محاوالتي
كثيرًا كي ال أستيقظ ،كي ال أنجو ،لكني فشلت ،وعندما ِ
مع الوسادة واستيقظتّ ،
جربت أن أتفاوض مع ذاكرتي كونها الطريق إلى
ُ
راحــة الضمير ،وهــذا ما حصل ،نجحت مع ذاكرتي ،لكني عدت وفشلت
مع ضميري الذي كان أقرب إلى «قرصان» رقد بجانبه صندوق خشبي
صغير بداخله وثائق من زمن ّ
املفوض السامي الفرنسي الكونت دامني
دو مارتيل ،وثائق كان يمكن أن تمنحني في املاضي نوعًا من االستقالل
والـتـحــرر مــن ان ـتــداب اإلن ـســان لــإنـســان ،ان ـتــداب مــن نــوع آخ ــر ،ذاك الــذي
واع ،انتداب
تنتظره بأمل وتبدو معه كأبله في حياة بلهاء وكل من حولك ٍ
بفروض وشروط ،تعاركنا كثيرًا ودخلنا في نزاع ،وأفضى نزاعنا أخيرًا
إلى باب مفتوح ،خرجت منه ،وعندما خرجت كان قد مضى الكثير من
الوقت ألقول لنفسي «فات الوقت» ،لم يبق من مجال أمامي سوى الركض،
ُ
ابتعدت كيلومترًا واحـدًا عن
صارت الحرية في نظري هي الركض ،كلما
املركز زادت حريتي آالف الكيلومترات ،ما زلت أركض حتى اآلن ،على وجه
الوسادة وعلى وجه األرض وعلى وجه الحلم والكابوس أيضًا.
قبل سنة من اآلن ،سقط زجــاج نافذتي ،قبل ذلــك ،كان للقلب نوافذه أيضًا،
ّ
محشوة بــاألحــام،
كانت الــوســادة فــي ذلــك الــزمــن تمنحني وقتًا وكوابيس
أح ــام مليئة بـســال الـعـنــب ،أح ـمــر ،أب ـيــض ،أس ــود ،ك ــان فيها رم ــان أيـضــا،
وبعض البرتقال ،كنت استوي على عرشي بعد أن أتسلق عريشة العنب،
ّ
أتربع بعدها بجانب أبي وأمي على وسادة من حجر ،سعيدة ممتلئة بالفرح
إلى أن يهطل املطر وتأتي طائرة الورق ،وكنت أنتظر بعد طائرة الورق أن يأتي
طائر الـنــورس ،قليل من الوقت فقط ويأتي بعدها طائر الـنــورس ،سأمتطي
نجوت.
ظهر النورس ،همست لي وسادتي أخيرًا :لقد
ِ

ينخرط عدد كبير من الشباب حاليًا في أعمال قتالية مع عدد من الجهات (أ ف ب)

لقطة
مرح ماشي

أوراق اقتصادية

سناء إبراهيم

من يزرع أرض
الشرقية؟
ك ــان ــت «م ـغ ــام ــرة اق ـت ـص ــادي ــة» بمبلغ
يعد ثروة بالنسبة إليه .فشراء معدات
ّ
الصيد مــن قــارب وشـبــاك كلفه مبلغًا
ق ــارب امل ـل ـيــون ل ـيــرة س ــوري ــة ،اس ـتــدان
غــال ـب ـي ـتــه م ــن أبـ ـن ــاء ع ـمــوم ـتــه ل ـي ـبــدأ
مـ ـش ــروع ــه ال ـص ـغ ـي ــر دون أي دراي ـ ــة
بــآل ـيــات امل ـه ـنــة .غـيــر أن «الـ ـف ــرا» ،كما
يطيب لسكان الشرقية تسمية النهر،
كان كريمًا ،وصار ّ
مد الشباك مع األيام
عملية سهلة بالنسبة إلى أبو جواد،
وب ـعــد تـعـلـمــه املـهـنــة بـمـجـهــود ذات ــي،
ثان البنه
زاد من نشاطه بشراء قارب ٍ
األكبر ،ليبدآ عملهما معًا.
يشتكي الـصـيــاد الــوافــد مــن الـحـقــول،
م ــن ال ـف ــوض ــى الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا مـهـنــة
ص ـيــد األسـ ـم ــاك ف ــي الـ ـف ــرات وبـحـيــرة
األساليب
األس ــد ،مــن خــال اسـتـخــدام
ّ
التي تمنعها القوانني السورية ،ولكنه
يــؤكــد فــي الــوقــت نـفـســه أن ــه لــن يعود
إلى الزراعة ،فهي من وجهة نظره «لم
تعد تطعمي خبز ،وفيها من الخطورة
الكثير نتيجة لجهالة السكان بخرائط
حقول األلغام التي زرعها داعش خالل
فترة املعارك».
أبــو جــواد ليس الـفــاح الوحيد الــذي
هجر الزراعة في منطقته ،أو املناطق

بريد دمشق

ّ
املدينة واضحة ال لبس فيها .ولعل مثل هذه املالحظات على األداء
ّ
ّ
ُت َع ّد عادية ،وسط نداءات ّ
ملحة ومتواصلة إليجاد حل ّ
ملكب «البصة»
للنفايات ،في املدخل الجنوبي للمدينة الساحلية «السياحية» ،والذي
يسبب مشكلة بيئية كبرى ،تنعكس على السكان كــوارث حالية
والحقة .يبدو أن ال قرار بأيدي «مسؤولي الالذقية» إلنهاء مأساة
«البصة» ،لكن هل يعجزون أيضًا عن اتخاذ قــرار بتنظيف «دوار
اليمن» وبقية األحياء من النفايات؟ حسنًا ،أنتم مسؤولون ،لكن عن
أي شيء بالضبط؟!

األسماك كان من املهن التي استقطبت
الغالبية في مرحلة الحرب ،وال سيما
بــوجــود وسـطــاء ينقلون السمك إلى
أسـ ـ ــواق مــدي ـن ـتــي ال ـح ـس ـكــة و ال ــرق ــة،
وح ـت ــى إلـ ــى إدل ـ ــب م ــن خـ ــال امل ـعــابــر
املوجودة في محيط منبج.

«مو واقفة ّ
علي القصة»

يسكن أبــو حسني فــي «مخيم السد»،
مــع عائلته املــؤلـفــة مــن ثمانية أف ــراد.
الـ ـ ـف ـ ــاح ال ـ ـسـ ــابـ ــق ي ـع ـم ــل ح ــالـ ـي ــا فــي
«التجارة» وفقًا لتوصيفه ،فقد حصل
على دراجة نارية ثالثية العجالت من
خالل بيعه مصاغًا ذهبيًا كان يختزنه
«لــأيــام ال ـس ــوداء» ،وبـعــد تــزويــد هذه
الدراجة باملواد التي يحتاجها سكان
ال ـق ــرى ،ي ـبــدأ بــال ـطــواف مــن قــريــة إلــى
أخ ــرى لبيع بضاعته مـقــابــل «مــرابــح
م ـع ـق ــول ــة» .ويـ ـع ــرب ف ــي ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخبار»،عن أمله بـ«استئجار محل
في بلدة العريشة ،القريبة من املخيم،
الف ـت ـت ــاح مـ ـش ــروع تـ ـج ــاري ص ـغ ـيــر».
العمل الزراعي لم يعد يعنيه في شيء،
هو اآلخر ،فحتى لو عاد إلى الشعفة،
ال ـتــي ه ــرب مـنـهــا قـبــل ث ــاث س ـنــوات،
ّ
فهو يفكر في احتمال بيع األرض التي
ً
يمتلكها ليبدأ تجارته ،أمال بتعويض
خ ـس ــائ ــره امل ــادي ــة ف ــي الـ ـح ــرب؛ وعـنــد
س ــؤال ــهَ :م ــن س ـي ــزرع إن ه ـجــر سـكــان
الشرقية أراضيهم؟ يقول بحزم« :مو
واقفة ّ
علي القصة».

«شريك الماء»
تـشـيــر ال ـت ـقــديــرات غـيــر الــرسـمـيــة إلــى
نــزوح مــا يزيد على  700ألــف شخص
عــن قــراهــم فــي املنطقة الـشــرقـيــة نحو
امل ـخ ـي ـم ــات ،إض ــاف ــة إلـ ــى ه ـج ــرة ع ــدد
م ـمــاثــل م ــن هـ ــذه امل ـن ــاط ــق إلـ ــى خ ــارج
البالد .وإلى جانب ذلك ،فإن عددًا كبيرًا
من الشباب املنحدرين من املحافظات
ال ـشــرق ـيــة ،م ـن ـخــرط حــال ـيــا ف ــي أع ـمــال
قتالية مع عدد من الجهات ،فيما انتقل
البقية إلى مهن أخرى بعيدًا عن العمل
ال ـ ــزراع ـ ــي ،ومـ ــن ب ـقــي ض ـم ـنــه ،أصـيــب

بخيبة أمـ ٍـل بعد موجتي الفيضانات
والحرائق اللتني ضربتا محاصيلهم
خالل املوسم الحالي.
داخل «مخيم السد» الذي يعتبر ضمن
تصنيفات األمم املتحدة «نقطة تجمع
لـلـنــازحــن» ،يـحــاول كثير مــن السكان
البحث عن مهنة جديدة .وعلى أساس
ق ـ ــاع ـ ــدة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ش ـع ـب ـي ــة تـ ـق ــول:
«ش ــري ــك املـ ــاء ربـ ـح ــان» ،اف ـت ـتــح جـمــال
م ـق ـهــى ص ـغ ـي ـرًا داخـ ـ ــل امل ـخ ـي ــم ،ي ـق ـ ّـدم
املـشــروبــات وأدوات التسلية ،بما في
مشاهدة مباريات كرة القدم
ذلك خدمة
ّ
على القنوات املشفرة لزبائنه .يقول إن
أكثر من  15عامًا في فالحة األرض قبل
الـحــرب «ضــاعــت» مــن عـمــره ،ال تعادل
فــي عائداتها املــاديــة مــا يجنيه خالل
سنة واحدة في املقهى ،لذا سيقوم ،إن
عــاد إلــى بلدته هجني ،بافتتاح مقهى
بمواصفات «سياحية» وفقًا لوصفه،
وح ـل ـ ُـم ــه ت ــرك ـي ــب «شـ ــاشـ ــات ع ـمــاقــة»
تجذب الزبائن إليه أكثر من غيره.

«رائحة الزيتون»
أبو عدنان ،النازح من عفرين قبل عام،
يتحدث بمرارة عن كرم الزيتون الذي
أحرقته املعارك .ويقول في حديثه إلى
«األخبار» إنه لم يبتعد عن الزيتون،
ً
فـ ـب ــدال م ــن ال ـع ـنــايــة ب ــأشـ ـج ــاره ،بــات
تاجرًا يشتري ويبيع ،قبل أن يضيف
القول مع ابتسامة« :أتحسس رائحة
الزيتون العفريني في أســواق مدينة
ع ـ ــام ـ ــودا عـ ــن ب ـ ـعـ ــد» .يـ ـص ــف ال ــرج ــل
ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـم ــر  74ع ــام ــا ،الـعـمــل
ال ــزراع ــي بــأنــه «عـ ــادة ،إن تــركـتـهــا لن
ت ـع ــود إل ـي ـهــا ن ـه ــائ ـي ــا» ،وي ـض ـيــف أن
أغلب النازحني من مناطقهم الزراعية
ي ـب ـح ـث ــون عـ ــن م ـه ــن أخ ـ ـ ــرى «ت ـح ـقــق
أربــاحــا عــالـيــة وســري ـعــة» .يـحـ ّـمــل أبــو
عدنان مسؤولية هجر الزراعة كاملة
للحرب ،ويؤكد أن األخيرة «لم تحرق
األرض وت ــأخ ــذ ال ـش ـبــان وح ـس ــب ،بل
زرعت مكان املحاصيل الزراعية لعنة
لن تزول إال بقدرة الله عن هذه البالد
التي كانت يومًا أرض خير».

بورتريه
ليليان جابر...
تنتصر على «التوحد» بالموسيقى
محمد الواوي
أم ــام عتبة امل ـنــزل فــي حــي «الـحـمــدانـيــة» بمدينة
حلب ،تستقبلنا ليليان جابر ( 10سـنــوات) مع
وال ــدي ـه ــا ،بــابـتـســامــة س ــاح ــرة وي ــد م ـم ــدودة بال
ارتباك أو خجل .ولدت ليليان عام  .2009بمرور
الــوقــت ،اكتشف األه ــل أن ابنتهم لــم تكن قــادرة
عـلــى الـنـطــق نـهــائـيــا ،وتـعــانــي صـعــوبــة بــالـغــة في
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــع اآلخــريــن ،إضــافــة إلى
مــزاجـيــة وعصبية مـفــرطـتــن .استسلمت وال ــدة
لـيـلـيــان ،أمـيـمــة األح ـمــد (أم ألرب ـعــة أط ـفــال – 31
عامًا) ،ملعتقدات املجتمع املحيط الذي كان ينظر
إلى الطفلة على أنها مجنونة (درويشة باملصطلح
العامي) .حرصت العائلة على عدم ترك أي أدوات
حادة في متناول يد الطفلة ،لكنها تمكنت ذات مرة
من الوصول إلى مقص ،وقصت شعرها الطويل،
ما اعتبره األهــل إشــارة مفزعة ،سارعوا بعدها
إلــى مراجعة طبيبة أم ــراض عصبية .شخصت
ّ
«توحد» في أواخــر عام
الطبيبة الحالة على أنها
 ،2011ووصفت للطفلة مجموعة أدويــة مهدئة،
لم تثمر عن أي تحسن ،باستثناء تخفيف حدة
العصبية .بدأت األم بالقراءة عن اضطراب التوحد،
لتقرر بعدها أن تتولى بنفسها عالج طفلتها عبر
تطوير معارفها ،فتقدمت المتحانات الشهادة
الثانوية (دراسة ّ
حرة) ،ثم التحقت بكلية الحقوق،
ع ــاوة عـلــى حـضــور ورش ــات عـمــل بــاسـتـمــرار،
حــول اضطراب التوحد .رفــض كثير من رياض
األطـفــال استقبال ليليان ،ثم قبلت واحــدة منها
(«أنشودة األمل» في حي الحمدانية) .بعد عامني،
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بـلـغــت الـطـفـلــة ال ـســادســة م ــن ع ـمــرهــا ،وانـتـقـلــت
إلـ ــى م ــدرس ــة ح ـكــوم ـيــة مـخـتـصــة ب ــدم ــج «ذوي
االحتياجات الخاصة» مع األطفال اآلخرين ،لكن
االنــدمــاج املنشود لــم يحصل .خــال تلك الفترة
أتقنت األم برنامج « »PECSلعالج «التوحد» ،وهو
بــرنــامــج مــن  6مــراحــل يـهــدف إلــى تعزيز النطق

ً
وتــركـيــب الـجـمــل واملـ ـف ــردات ،فـضــا عــن تطوير
ال ـح ــواس .فــي مــرحـلــة «الـسـمــع» تفاعلت ليليان
مــع صــوت البيانو بشكل غــريــب ،بـمــرور الوقت
اكتشفت مــدربـتـهــا عـلــى بــرنــامــج ( )PECSفي
منظمة «الهالل األحمر» ملسات أصابع احترافية.
بـعــد م ـحــاوالت مــع ع ــدد مــن مــدربــي املوسيقى،
أشــرف على تدريبها حسن رجب باشا (معهد
دار املوسيقى) بعد أن شاهد موهبتها الفريدة،
(كان عمرها  7سنوات) .نظمت جمعية «يدًا بيد»
رحلة لألطفال إلى مدينة دير عطية ،عزفت ليليان
خاللها لحني «موطني» و« »Yesterdayعلى أحد
م ـســارح املــديـنــة ،وقــابــل ال ـنــاس ال ـعــرض بتفاعل
كبير .وشاركت الحقًا في حفل موسيقي على
مسرح «نقابة الفنانني» في حلب .اقترح جمال
ســامــي ع ــواد ،وهــو موسيقي فــي منظمة «آمــال
لـ ــذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة» بــدم ـشــق ،عــاج
ليليان عبر سماع موسيقى خاصة هادئة أثناء
نومها .بعد ثالثة أشهر توقفت الطفلة عن تناول
األدوية نهائيًا ،لتتفجر طاقاتها في شكل الفت،
وتستجيب للتعلم ،وتبدأ بالتفاعل اجتماعيًا مع
محيطها« .كأنها خلقت مــن جــديــد» ،تقول األم
لـ«األخبار» .تجري الطفلة اليوم عمليات حسابية
باللغتني اإلنـكـلـيــزيــة والـعــربـيــة ،وت ـمــارس هــوايــة
الرسم .تتحدث ليليان لـ«األخبار» عن نشاطاتها
وأصدقائها بحماسة كبيرة ،وتشرح أنها تتابع
مشوارها مع «منارة تشرين» التابعة لـ«األمانة
الـســوريــة للتنمية» فــي حـلــب .فــي نهاية الــزيــارة،
تودعنا الطفلة بـعــزف مــدهــش ،وبجملة «ب ــاي...
بشوفكن على املسرح».

«تحويل األموال»
العجلة
اثقب
ٔ
والعن الموامرات!
نسرين زريق
ً
ّ
نموذجيًا
يصلح ملف شركات تحويل األموال ،مثاال
على كيفية وضع العصي في عجالت اقتصاد متعثر
ً
أص ــا ،ويحتاج بشدة إلــى اجـتــذاب رؤوس األم ــوال،
وتشجيع االس ـت ـث ـمــارات ،وتسهيل حــركــة األع ـمــال.
مـهـمــة مـتــابـعــة ه ــذا امل ـلــف واإلش ـ ــراف عـلـيــه مـنــوطــة
بمجلس مؤلف من «حاكم مصرف سوريا املركزي»،
و«هيئة مكافحة غسل األموال» ،و«املدير العام للهيئة
الناظمة لــاتـصــاالت» .ويعاني املستثمرون فــي هذا
ـات وتعقيدات ال حصر لـهــا .انـفــردت
القطاع صـعــوبـ ٍ
«الهيئة الناظمة لالتصاالت» بــإدارة امللف منذ مطلع
الـعــام الـحــالــي ،لـتـبــدأ «مــرحـلــة الـعــراقـيــل الـغــريـبــة» في
االزده ـ ــار .فــرضــت «الـهـيـئــة» رسـمــا سـنـ ّ
ـويــا إضافيًا
ق ــدره  10مــايــن لـيــرة على كــل شــركــة مــن شركات
الـتـحــويــل ،وهــو مبلغ يـعــادل عمولة ح ــواالت قيمتها
نحو  4مـلـيــارات لـيــرة! الـغــريــب ،أن «الـهـيـئــة» عرقلت
فــي الــوقــت نفسه ترخيص أي فــرع جديد للشركات
ً
القائمة أصــا ،برغم أن الشركات الراغبة في افتتاح
فــروع جديدة كانت قد تكبدت عناء استحداث ّ
مقار
ُ
لتلك الـفــروع املــرتـجــاة ،وتجهيزها ،وتوظيف كــوادر
بشرية ،وفقًا ملا يفرضه طلب االستحداث .قد تكون
هذه واحدة من وسائل اجتذاب املستثمرين وتشجيع
ّ
حركة رؤوس األموال ،والحفاظ عليها ،لكننا نفهمها
ً
خطأ على أنها وسيلة «تطفيش» ،وتشجيع على ترك
السوق ،أو القبول بتجميد األموال وخسارة التكاليف،
ً
في انتظار املوافقة إن صدرت أصال! ّإن مضاعفات
ع ــدم تــرخـيــص ال ـفــروع ال ـجــديــدة (رغ ــم اسـتـيـفــاء كل
الـشــروط) ،ال تقتصر على املستثمرين فحسب ،بل
تتجاوزهم إلى عرقلة شؤون املواطنني ،عبر إضعاف
حــركــة التحويل املــالــي بــن املـحــافـظــات ،مــع مــا يعنيه
ذلــك مــن صعوبات تـطــاول الجميع ،بــدءًا بمن يرغب
في تحويل مبلغ مالي هو جزء من مصروف عائلته،
ول ـيــس ان ـت ـهـ ًـاء بـمــن يــرغــب ف ــي سـ ــداد ثـمــن بضائع
اش ـتــراهــا م ــن مـحــافـظــة أخـ ــرى .ذل ــك الـتـعـطـيــل ،جــاء
(بمحض الـصــدفــة؟) فــي مصلحة شــركــة أو اثنتني،
ّ
بشبكة فروع كبيرة مرخصة سابقًا .املفارقة األكبر،
أن قيام شركة ما ،بنقل أحد مقارها (املرخصة سابقًا)
من ّ
حي إلى آخر ،سيحتاج منها تقديم أوراق ثبوتية،
وإجراء ّمعامالت ،والحصول على موافقات تماثل تلك
التي تطلبها تأسيس الشركة! ثم ملــاذا يحدد سقف
املبلغ املـسـمــوح تحويله بمليون لـيــرة ســوريــة فقط؟
(ن ـحــو  1600دوالر ف ـق ــط!) .هــل يستطيع صاحب
تـجــارة صغيرة تسديد ثمن «بضاعة جملة» بمبلغ
ً
كهذا؟ أو أن يحول أحدنا مثال تكلفة عمل جراحي
لوالدته املقيمة في محافظة أخرى؟ املبلغ املذكور بات
عاديًا جدًا ،في ظل التضخم املستمر ،وهو بالفعل ال
يفيد في كثير من األحوال .ثمة مكاتب تجارية تسدد
فواتير كهرباء بمئات آالف الليرات ،وإذا ما اعترض
أحـ ـ ٌـد ع ـلــى ارتـ ـف ــاع ال ـف ــات ــورة ،ج ــاء الـ ـج ــواب مرتبطًا
بالتضخم وارتفاع سعر الدوالر وزيادة أكالف توليد
ال ـك ـهــربــاء ،أال ينطبق األم ــر عـلــى كــل مـنــاحــي حياة
السوريني ،ومن بينها ما يستدعي تحويل األموال بني
ً
املحافظات؟ األمر املثير لالستغراب فعال ،أنه في وسع
من يريد تحويل مبلغ أكبر أن يقوم بذلك ،إذا ما ّ
جزأ
بعبارة أوضح ،يمكنك
املبلغ نفسه على حواالت عدة! ّ ً
مجزأ على أربع حواالت،
تحويل مبلغ  6ماليني ليرة
ُويمنع عليك تحويله دفعة واحدة .ملاذا؟ ما الحكمة من
ذلك؟ ال ننصحك أبدًا بالتساؤل أو البحث عن اإلجابة،
ّ
وفــر جـهــودك ألمــور ُمجدية .هــل نحدثكم أيضًا عن
ّ
الخارجية ،واإلصــرار على منعها
شركات الـحــواالت
مــن تسليم ال ـح ــواالت بــالـقـطــع األج ـن ـبــي ّ ،بــل بالليرة
السورية ووفق سعر الصرف الرسمي (يقل عن سعر
ال ــدوالر الفعلي بمئتي ل ـيــرة!) .هــل هـنــاك حــاجــة إلى
عبقرية كبيرة لندرك ّأن إجراءات كهذه كفيلة بازدهار
سوق «الحواالت السوداء» ،ولجوء السوريني إلى طرق
ملتوية ،غير آمنة ،ومخالفة للقانون ،لكنها وسيلتهم
شبه الــوحـيــدة إليـصــال مساعداتهم إلــى ذويـهــم من
دون خسارة ثلث قيمتها؟

