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أهل الشام
وجوه

ريبورتاج

ضياء ّ
الخراط« :شيخ شباب الناعم» في دمشق

رمضان السوريين في أوروبا

«بيتوتي» برعاية «»Video Call
ُي َع ّد شهر رمضان بالنسبة إلى
شريحة واسعة من السوريين
شهرًا «كرنفاليًا» بطقوسه
ومظاهره المجتمعية ،ابتداءً
من األسواق المزدحمة ،وليس
ً
انتهاء بمائدة اإلفطار الغنية .في
أوروبا يبدو األمر مختلفًا ،في ظل
غياب المظاهر الكرنفالية ،األمر
الذي دفع إلى البحث عن بدائل
تعيد إلى هذا الشهر بعضًا من
تفاصيل سوريا وأيامها التي خلت
عالء حلبي
«األسـ ـ ـ ـ ــواق ه ـن ــا م ـل ـي ـئــة ب ـك ــل شـ ــيء.
ج ـم ـي ــع األص ـ ـنـ ــاف الـ ـت ــي اع ـت ــدن ــاه ــا
متوافرة في املتاجر ،يمكنك شراء ما
تحتاجه وكــأنــك فــي س ــوري ــا» .بهذه
الكلمات تفتتح أم أحمد ،ابنة مدينة
حلب ،الحديث عن شهر رمضان الذي
تعيشه مــع عائلتها فــي مدينة قرب
العاصمة الهولندية أمستردام .تكرر
مـ ــرات ع ــدة أن «ك ــل ش ــيء م ـت ــواف ــر»،
قـبــل أن ت ـس ـتــدرك« :رغـ ــم ذل ــك نفتقد
ً
ل ــرم ـض ــان فـ ـع ــا ،ون ـ ـحـ ــاول إيـ ـج ــاده
داخــل منزلنا» .منذ الصباح الباكر،
تبدأ أم أحمد اإلعــداد ملائدة اإلفطار،
ّ
تجهز الوجبة الرئيسية ،واملقبالت،
ُ
ّ
ك ــذل ــك ت ـع ــد شـ ــراب ال ـس ــوس والـتـمــر
ال ـه ـن ــدي ،وال ـف ــاف ــل ،وال ـف ـت ــة ،وحـتــى
ال ـف ــول وال ـح ـ ّـم ــص .ت ـق ــول« :ال أطـبــخ
كميات كبيرة ،ولكنني أحــرص على
التنوع» .تحرص السيدة أيضًا على
صناعة بعض ًاملعجنات الرمضانية،
وتــوضــح قــائـلــة« :يــوجــد مـحــل يبيع
امل ـ ـعـ ــروك ،ول ـك ـن ــه ال ي ـش ـبــه املـ ـع ــروك

الذي نعرفه في سوريا ،لذلك أصنعه
ّ
بنفسي» .تؤكد أم أحمد أن األمــر «ال
يتعلق بالطعام .هذا ما اعتدناه في
شهر رمـضــان ،مــائــدة متنوعة تضم
ج ـم ـيــع أف ـ ـ ــراد الـ ـع ــائـ ـل ــة» .وت ـض ـيــف:
ّ
ّ
العامة،
«الغصة ال تتعلق بالطقوس
أو الـ ـطـ ـع ــام امل ـ ـتـ ــوافـ ــر عـ ـل ــى م ــائ ــدة
اإلفطار ،بل بالعائلة التي اعتدنا أن
نــراهــا مجتمعة على املــائــدة .الحرب
حرمتنا تلك ّ
اللمة».
ّ
لم شمل ...افتراضي
فــي مدينة ميونيخ األملــانـيــة يعيش
وسيم عيسى ،ابن مخيم «اليرموك»
الــدم ـش ـقــي ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن عــائـلـتــه الـتــي
ما زالــت في ســوريــا .وعلى خــاف أم
أحمد ،ال يتعب وسيم نفسه كثيرًا في
إعداد مائدة اإلفطار ،فهو يتسوق من
وي ّ
متجر قريب من منزلهُ ،
عد مائدة
سـ ّ
ـوريــة تشبه تلك التي اعتادها في
بـيـتــه .ي ـقــول ال ـش ــاب« :صـحـيــح أنني
أفتقد جـ ّـو العائلة ،وش ــوارع دمشق
خـ ــال ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ل ـكــن عــائـلـتــي
ـاوز هــذا
ت ـســاعــدنــي ك ـث ـي ـرًا ع ـلــى ت ـج ـ ُ
األم ـ ـ ــر» ،وي ـض ـي ــف« :كـ ــل يـ ــوم أجـ ــري
مـكــاملــة فـيــديــو مــع أه ـلــي ،وأشــاركـهــم
إف ـط ــاري ،األم ــر ال ــذي ي ـقـ ّـرب املـســافــة
البعيدة بيننا».
يسكن راغب األحمد في مدينة ماملو
ال ـس ــوي ــدي ــة ،م ــع زوج ـت ــه وث ــاث ــة من
أبنائه ،فيما يتوزع بقية أفراد أسرته
بــن ســوريــا وتــرك ـيــا .ي ـقــول األح ـمــد،
الــذي ينحدر مــن ريــف دمـشــق« :على
الــرغــم مــن ســاعــات الـصـيــام الطويلة
(نحو  19ساعة) ،فإن درجــة الحرارة
امل ـن ـخ ـف ـضــة ت ـس ــاع ــدن ــا ك ـث ـي ـرًا ،إذ ال
ّ
نـشـعــر بــال ـع ـطــش» .يــؤكــد ال ــرج ــل أن
«ثـ ـم ــة اخـ ـت ــاف ــات ك ـب ـي ــرة ب ــن شـكــل
الحياة هنا وشكل الحياة في سوريا.
ً
هنا ال نشعر بالوقت فعال ،فما بني
ّ
دروس ت ـعــلــم ال ـل ـغ ــة ،وبـ ــن ســاعــات
ال ـع ـم ــل ،يـنـقـضــي ال ـ ـيـ ــوم» .ويـضـيــف
ضــاح ـكــا« :لــدي ـنــا مـتـســع م ــن الــوقــت
ل ـل ـن ــوم أيـ ـض ــا ،ق ـب ــل م ــوع ــد اإلفـ ـط ــار
ّ
يضج بــاالتـصــاالت مــع أبنائي
الــذي

فــي تركيا وســوريــا» .قبل سفره إلى
ال ـســويــد ،ع ــاش راغ ــب بـعــض الــوقــت
فــي تركيا ،األم ــر ال ــذي جعله يختبر
طـ ـق ــوس رم ـ ـضـ ــان فـ ــي ث ــاث ــة ب ـل ــدان
(ســوريــا ،تركيا ،والـســويــد) .فــي هذا
السياق يشرح« :ال تختلف الطقوس
ب ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا ،مــن
ناحية األس ــواق املزدحمة ،واألجــواء
الـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن ـ ـنـ ــي ك ـنــت
أعيش فــي أحــد أحـيــاء أنـقــرة ،بجوار
ع ــدد م ــن أق ــرب ــائ ــي» .وي ـض ـيــف« :كـنــا

ن ـت ـبــادل الـسـكـبــات (أط ـب ــاق الـطـعــام)
بــن امل ـنــازل ،والـعــزائــم .وك ــان األت ــراك
يحتفلون بهذا الشهر بنحو لطيف،
ّ
إذ تـ ـ ـ ــرش الـ ـبـ ـل ــدي ــة مـ ـ ــاء الـ ــزهـ ــر فــي
الشوارع عصرًا ،ويوقظنا املسحراتي
وطبلته» .أما عن تجربته في السويد،
فيقول« :هنا ال توجد تلك الطقوس،
ال ع ــاق ــات ق ــوي ــة م ــع الـ ـجـ ـي ــران ،وال
ت ـبــادل لـلـسـكـبــات .طـقــوسـنــا تقتصر
عـلــى مـســاحــة مـنــزلـنــا ف ـقــط ،وداخ ـلــه
نفعل ما نشاء ،هذه طبيعة السكان،

وعلينا أن نحترمها».
«يوتيوب» هربًا من «دسم األتراك»
قبل نحو عــام ونـصــف ،وصــل أمجد
وزوجته ياسمني إلى مدينة بروكسل
البلجيكية ،بعد رحلة طويلة .يواظب
ّ
أمجد على دروس تعلم اللغة ،فيما
شغل شهر رمـضــان زوجـتــه عــن تلك
ال ـ ـ ـ ــدروس .ت ـق ــول ي ــاس ـم ــن« :لـ ــم أكــن
أتـقــن الطبخ كـثـيـرًا ،ولـكــن مــع الوقت
ب ــدأت أتعلم إع ــداد بعض األط ـبــاق»،
وتتابع« :أتواصل مع حماتي يوميًا،

وأت ـع ـلــم مـنـهــا كـيـفـيــة تـحـضـيــر عــدد
م ــن ال ــوج ـب ــات ال ـت ــي يـحـبـهــا أم ـجــد،
وأستعني أيضًا بيوتيوب في بعض
األوقـ ــات» .تنتشر فــي هــولـنــدا مئات
امل ـ ـطـ ــاعـ ــم ومـ ـ ـح ـ ــال بـ ـي ــع امل ـع ـج ـن ــات
والـ ـحـ ـل ــوي ــات الـ ـت ــي ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا أو
يـمـلـكـهــا األتـ ـ ـ ــراك ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ح ـ ّـول
األط ـع ـمــة وال ـح ـلــويــات الـشــرقـيــة إلــى
مــا يـشـبــه الـحـكــر عـلــى األتـ ـ ــراك ،وفــق
تعبير أم أحمد ،التي توضح أنه «في
البداية كنا نشتري بعض الحلويات
وامل ـع ـج ـن ــات م ــن املـ ـح ــات ال ـتــرك ـيــة،
طـعـمـهــا يـشـبــه ت ـلــك ال ـت ــي نصنعها
فــي ســوريــا ،ولكنها دسـمــة بنحو ال
يصدق .لذلك ،قررت أن أتعلم صناعة
هذه الحلويات بنفسي على الطريقة
السورية» .وكحال ياسمني ،تستعني
أم أح ـم ــد ب ـمــوقــع «ي ــوتـ ـي ــوب» ال ــذي
ي ـح ــوي عـ ـش ــرات ال ـق ـن ــوات ال ـخــاصــة
ب ـت ـع ـل ـي ــم ف ـ ـنـ ــون الـ ـطـ ـب ــخ وصـ ـن ــاع ــة
ال ـح ـلــويــات ال ـشــرق ـيــة .ت ـق ــول« :أتـعـلــم
األساسيات فقط ،وأطورها بنفسي.
مــع الـتـكــرار ب ــدأت أتـقــن صناعة عدد
من األصـنــاف .أخــذت معي أمــس إلى
املــدرســة بعض الـحـلــويــات ،للمعلمة
التي تعلمنا اللغة الهولندية» .تقول
أم أحمد إن املعلمة «رفضت أن تأكل
الـ ـحـ ـل ــوي ــات ف ـ ـ ــورًا ألنـ ـن ــا ص ــائ ـم ــون،
وحـ ـ ـ ّـولـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــدرس إل ـ ــى حـ ــديـ ــث عــن
ش ـهــر رم ـض ــان وط ـق ــوس ــه ،م ـثــل هــذه
التصرفات اللطيفة تعوضنا كثيرًا
عن الشعور بالغربة هنا».

عام على انتهاء «كابوس القذائف» في دمشق« :تنذكر وما تنعاد»
ّ
عن
حل السؤال ّ
البنزين محل
أسئلة القذائف
وضحاياها
(أ ف ب)

لمى علي
عـــ ٌ
ـام مـ ـ ـ ّـر عـ ـل ــى آخـ ـ ــر ق ــذيـ ـف ــة هـ ــاون
استهدفت العاصمة دمـشــق .اليوم
اخـ ـتـ ـل ــف نـ ـم ــط ح ـ ـيـ ــاة ال ــدم ـش ـق ـي ــن
وت ـ ـغ ـ ـيـ ــرت ه ـ ـمـ ــوم ـ ـهـ ــم ،وأصـ ـبـ ـح ــت
ق ـصــص ق ــذائ ــف الـ ـه ــاون ع ـب ــارة عن
«ت ـن ــذك ــر ومـ ــا ت ـن ـع ــاد» .اخ ـت ـفــت مــن
ال ـتــداول أسـئـلــة مــن قـبـيــل :أيــن كنت
عند سقوط تلك القذيفة؟ هل تعرف
أح ـ ـدًا م ــن ض ـح ــاي ــا ذلـ ــك ال ـت ـف ـج ـيــر؟
ّ
لتحل محلها أسئلة مــن قبيل :أين
وص ــل ال ـ ــدور ف ــي ط ــاب ــور الـبـنــزيــن؟
ومـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ــؤم ــن ل ــك ج ــرة
غاز؟
عـ ـ ـ ــادت حـ ــركـ ــة الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي م ـش ـفــى
«املـجـتـهــد» إلــى مــا كــانــت عليه قبل
ّ
ال ـحــرب ،ول ــم يـعــد «ال ـتــأهــب الــدائــم»
الزم ـ ـ ـ ــا ،بـ ـع ــد أن اخـ ـتـ ـف ــت ال ـ ـحـ ــاالت
ال ـطــارئــة الـنــاجـمــة عــن ال ـقــذائــف من

«ق ـس ــم اإلس ـ ـعـ ــاف» .أح ـم ــد إبــراه ـيــم
«رئ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـمـ ــريـ ــض» ف ـ ــي املـ ـشـ ـف ــى،
عـمــل فــي قـســم اإلس ـعــاف بــن عامي
 2011و ،2018وك ـ ــان ش ــاهـ ـدًا عـلــى
الفترة العصبية؛ يقول لـ «األخبار»:
«أحيانًا كنا نواجه أكثر من تفجير
فــي الـيــوم نـفـســه ،وع ــددًا مــن قــذائــف
ال ـه ــاون فــي مـنــاطــق قــريـبــة وبشكل
متتال».
ٍ
ال ينسى الصحافي فراس القاضي،
تــاريــخ  16أي ــار  ،2018ي ــوم أصـيــب
ب ـ ـ «آخ ــر قــذي ـفــة هـ ـ ــاون» اس ـت ـهــدفــت
ال ـع ــاص ـم ــة .س ـق ـطــت ال ـق ــذي ـف ــة ق ــرب
«ج ـســر ف ـي ـك ـتــوريــا» ،وكـ ــان نصيب
ال ـقــاضــي إص ــاب ــة ف ــي الـ ــرأس ك ــادت
ت ـ ـ ــودي ب ـح ـي ــات ــه .يـ ـق ــول ال ـق ــاض ــي:
«سقطت القذيفة في منطقة ُ شديدة
االزدح ـ ـ ـ ــام وس ـ ــط امل ــديـ ـن ــة .أس ـع ــف
املـ ـص ــاب ــون إلـ ــى م ـش ـف ـيــي امل ـج ـت ـهــد
وامل ــواس ــاة ،فـكـنــا ن ـحــو  14مـصــابــا

ذهبت رهبة األمكنة
التي ارتبط اسمها
بكلمة قذيفة

ف ــي امل ـج ـت ـه ــد» ،وي ـض ـي ــف« :الـ ـي ــوم
عادت الحياة إلى طبيعتها ،ذهبت
رهـبــة األمـكـنــة الـتــي ارت ـبــط اسمها
ب ـك ـل ـمــة ق ــذي ـف ــة ،ك ـســاحــة األم ــوي ــن،
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوي ،ب ـ ـ ــاب ت ـ ــوم ـ ــا ،ج ــرم ــان ــا،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .الـ ـ ـي ـ ــوم نـ ـمـ ـش ــي ف ـ ــي كــل
ش ــوارع ال ـشــام مـطـمـئـنــي ال ـب ــال ،قد
نـتــذكــر ي ــوم سـقـطــت قــذيـفــة هـنــا أو

«المركزي»
وتدهور الليرة
الفرجة (ليست) ببالش
نسرين زريق

اليوم بين
ينقضي ّ
دروس تعلم اللغة
وبين ساعات العمل

ّ
يتذكر راغب في السويد كم كانت طقوس رمضان متشابهة بين سوريا وتركيا (األناضول)

أحوال الليرة

هناك ،وقد ال نتذكر أبدًا».
تـسـكــن اب ـت ـســام ن ـع ـمــان ،فــي منطقة
«امل ـ ـ ـ ــزة» الـ ـت ــي ن ــال ــت ن ـص ـي ـب ـهــا مــن
ق ـ ــذائ ـ ــف ال ـ ـ ـهـ ـ ــاون ط ـ ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات.
امتنعت السيدة وأطفالها لفترة عن
الـخــروج مــن املـنــزل ،إال لـلـضــرورات.
الح ـق ــا ،ك ـســرت «ال ـح ـصــار ال ــذات ــي»،
بـ ـع ــد أن سـ ـلـ ـم ــت أم ـ ــره ـ ــا ل ـل ـق ـض ــاء
وال ـق ــدر .ت ـقــول« :ك ــان قـلـبــي يـقــع في
كــل م ــرة أس ـمــع فـيـهــا ص ــوت قــذيـفــة،
وأت ـ ـخ ـ ـيـ ــل م ـ ـشـ ــاهـ ــد م ـ ــؤمل ـ ــة ك ــال ـت ــي
نتابعها في نشرات األخبار .أصابت
بعض الـقــذائــف ع ــددًا ممن أعرفهم،
وكــان بعضها قريبًا مني أحيانًا».
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف« :ال ـ ـح ـ ـمـ ــد ل ـ ـلـ ــه ن ـج ــون ــا
جـســديــا .لكننا حتى ال ـيــوم ،نعاني
نـفـسـ ّـيــا آث ــار تـلــك املــرح ـلــة .مــا زلـنــا،
أنا وطفلتي الكبرى ،نصاب بالذعر
عـ ـن ــد س ـ ـمـ ــاع أي ص ـ ـ ــوت مـ ـف ــاج ــئ،
يذكرنا بتلك األيام الصعبة».

«يلي الهوا رماك يا ناعم ،رماك ّ
وكسر عضامك
يا ناعم ،كل سنة والحبايب ساملة يا ناعم ،يلي
وجهك حلو يا ناعم .»...يصيح ضياء ّ
الخراط
على أقراص «الناعم» املـ ّ
ـدورة بعد أن ّ
«كحلها»
بــدبــس العنب ،وبــاتــت جــاهــزة لــ«الـقــرمـشــة» .ال
يتجاوز عمر الـشــاب الثانية والعشرينّ ،
لكن
ع ـمــر خ ـبــرتــه ف ــي صـنـعــة «ال ـن ــاع ــم» زاد على
عشرة مواسم .يمتاز «الناعم» بأنه مخصص
لشهر رمضان فحسبُ ،ويصنع من الطحني
امل ـع ـجــون ب ــامل ــاء ،ث ـ ّـم ُي ـصــب ف ــي ش ـكــل أرغ ـفــة
ّ
ت ـش ـبــه أرغـ ـف ــة ال ـخ ـب ــز ،ل ـكــن ـهــا أك ـث ــر هـشــاشــة
ونـعــومــة ،لـ ُـيـقـلــى بــالــزيــت ،وي ـضــاف إلـيــه دبــس
ً
العنب بعد أن ينضج .منذ كــان طـفــا ،اعتاد
ضياء الجلوس في زاوية سوق «باب سريجة»،

لصناعة «الناعم» وبيعه طــوال شهر الصيام.
«الناس حفظوا شكلي ،والبعض ينسى اسمي،
حتى صــاروا ينادونني بشيخ شباب الناعم»،
يقول الشاب لـ«األخبار» .ويضيف« :الناعم أكلة
خفيفة ونظيفة ،ال تحتاج إال الطحني األبيض،
واملاء ،وزيت القلي ،والدبس» ،ثم يبتسم ويقول:
ً
«وقليال مــن املـهــارة والنفس الـشــامــي»ُ .يــراوح
سعر طبق الناعم عند ضياء بني الخمسمئة
واألل ــف ل ـيــرة ،بحسب ع ــدد األرغ ـفــة فـيــه« .إنــه
ح ـلــويــات الـبـسـطــاء وال ـف ـق ــراء» ي ـقــول ال ـخ ـ ّـراط،
وي ـت ــاب ــع« :ال ق ـ ــدرة مل ـع ـظــم الـ ـن ــاس الـ ـي ــوم على
شراء املعمول بالفستق ،أو البقالوة بالقشطة.
أمــا ر ّغـيــف الـنــاعــم ،فالجميع يستطيع شــراءه
والتحلي به بعد طعام اإلفطار».

«ثورة» في الحسكة :االنتصار للكرامة
تنهمك ث ــورة الـبــاشــا الـسـلـمــان ،بتحميل مولد
كهرباء صغير وبعض الحاجيات من أمــام أحد
مـحــال «ســاحــة الـســاعــة» و َســط مدينة الحسكة.
عمر ثورة  33عامًا ،وهي أول امرأة تقود شاحنة
ص ـغ ـيــرة ،لـتــوصـيــل الـطـلـبــات ف ــي امل ـحــاف ـظــة .لم
تستسلم أم عهد لواقع الحرب والظروف القاسية
التي جعلتها فجأة املعيل الوحيد ألوالدها وأوالد
أخيها ،بعد أن توفي زوجها وشقيقها ،وقبلهما
والـ ــداهـ ــا .ت ـق ــول ال ـش ــاب ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»« :ع ـنــدمــا
تــواج ـهــك ظ ّــروف ال ـح ـيــاة الـصـعـبــة ،سـتـبــذل كل
جهدك للتغلب عليها وقهرها .هذا أفضل بكثير
من أن ترمي بنفسك على الناس» .ورغم أنها ال
تستطيع التحكم إال بقدم واحدة ،نتيجة إصابتها
بحادث سير ،ال تكتفي ّ
السيدة بنقل األمتعة على
منت آليتها الصغيرة ضمن الحسكة ،بل تقضي
الكثير من وقتها على طريق الحسكة ـ ـ دمشق
( 800كـيـلــومـتــر) ،لـنـقــل بـضــائــع إل ــى العاصمة
وبالعكس .تقول «بعد أن أصبحت معيلة لكوم

مــن اللحم فــي املـنــزل ،جميعهم مــن القاصرين،
ُ
قررت بيع ألبسة على بسطة صغيرة» .وتضيف
«تعبت من التحميل والسير بالبضاعة مسافات
طويلة ،فـقــررت بيع بعض املمتلكات الصغيرة،
واقتناء سيارة» ،لتتحول تلك اآللية إلى مصدر
رزق رئـيــس لـهــا وألســرت ـهــا .تبتسم ث ــورة عند
ال ـســؤال عــن تعاملها مــع ال ـس ـيــارة ومشاكلها،
وتقول «املهنة جعلتني أتعلم كل ما يتعلق بعمل
السيارة امليكانيكي والكهربائي .ال أجد صعوبة
مطلقًا في تبديل دوالب ،أو إجراء صيانة طارئة».
ت ـق ـ ّـر أم ع ـهــد ب ـت ـعــاطــف أفـ ـ ــراد امل ـج ـت ـمــع مـعـهــا،
إذ ي ـحــرص كـثـيــر مـنـهــم ع ـلــى اخ ـت ـيــارهــا لنقل
البضائع ،ويقوم باملساعدة في التحميل ،وذلك
رغ ــم نـظــرة االس ـت ـغــراب الـتــي تـقــرأهــا فــي عيون
معظم من يشاهدونها وهي تقود آليتها .تبدي
السيدة ثقة عالية بالنفس ،وتــؤكــد أنـهــا تشعر
بالفخر ألنها تنتصر لكرامتها ،وبـ«متعة الكسب
من دون الحاجة إلى أحد ،لتربية أطفال أيتام».

شهر رمضان هو شهر «الفرجة» عند الكثيرين ،إذ
اقترن منذ سنوات طويلة بالدراما ومسلسالتها،
وص ــار الـبـعــض يـنـتـظــره ك ــي ي ـت ـفـ ّـرجّ .
وألن لكل
قــاعــدة ش ــواذًا ،هناك مــن احـتــرف الـتـفـ ّـرج فــي كل
ّ
الـشـهــور ،ومــن دون الحاجة إلــى صــنــاع الــدرامــا!
ً
خـ ــذوا م ـث ــا مـسـلـســل ت ـه ــاوي ال ـل ـي ــرة ال ـســوريــة
ّ
املستمر أمــام «األخـضــر» ،واليابس! هل نصنفه
تحت اسم التراجيديا؟ أم الكوميديا السوداء؟ هذا
ليس مهمًا ،املهم أن «املركزي» ما زال ّ
يتفرج ،رغم
أن سعر الدوالر كسر في الشهور األخيرة حاجز
ال ـ ــ 500فــي ال ـســوق الـ ـس ــوداء ،واسـتـمــر بــالــزحــف
ً
وصــوال إلــى «حيطان الـ ــ .»600الـيــوم ،يزيد سعر
«الدوالر األسود» عن نظيره الرسمي بـ 140ليرة،
ما يعني فقدان  %25من قيمة العملة الرسمية،
بـبـســاطــة .امل ـف ــارق ــة ،أن «ال ـ ــدوالر األس ـ ــود» ليس
ً
م ـمـ ّـوال لـلـمـسـتــوردات ،بــل ال ــدوالر الــرسـمــي ،ومع
ذلك ،وعلى امتداد الحرب ،ما زال «األسود» ذريعة
دائمة الرتفاع أسعار السلع .عالوة على ذلك ،باتت
الفجوة الواسعة بني السعرين ،سببًا في خسارة
ال ـســوريــن رب ــع قيمة ال ـح ــواالت الـتــي تــردهــم من
الخارج ،وتعينهم على ّ
سد الرمق! فالقوانني ّ
تنص
عـلــى تسليم ال ـح ــواالت بــالـلـيــرة ال ـســوريــة ،ووفــق
سـعــر ال ـصــرف الــرس ـمــي (يــرســل قــريـبــك حــوالــة
قدرها  100دوالر ،فتقبض أنت  43000ليرة ،أما
قيمتها في السوق فتصل إلى نحو  57000ليرة).
أمام هذا الواقع ،بات كثير من السوريني يلجأون
إل ــى اس ـت ـق ـبــال ح ــواالت ـه ــم ب ـطــرق أخ ـ ــرى ،خــافــا
لـلـقــانــون ،عـبــر بـعــض ص ـ ّـراف ــي ال ـســوق ال ـســوداء
وت ـجــار ال ـع ـمــات .يــدفــع ال ـســوريــون ثـمــن تـهــاوي
ليرتهم م ــرات كـثـيــرة ،فــرواتـبـهــم مــا زال ــت تعيش
ف ــي زم ــن «الـ ـ ــدوالر بـخـمـســن» ،أم ــا مــدفــوعــاتـهــم
(م ــن أث ـمــان سـلــع ،وبـعــض ال ـضــرائــب ،والــرســوم)
ُ
فتحسب بسعر الصرف األس ــود! يمكننا تفهم
الـتـمـســك بسعر «ال ـ ــدوالر الـجـمــركــي» منخفضًا
هكذا ،منعًا الرتفاع أسعار السلع .هــذا جيد من
حيث املبدأ ،لكن األسعار ما زالت ترتفع وترتفع!
ي ـ ــؤذي إهـ ـم ــال س ـعــر الـ ـص ــرف «س ـم ـعــة ال ـل ـيــرة»
واالقـت ـصــاد عـمــومــا ،ويــزيــد الـتـضـخــم ،ويخفض
الـقــوة الشرائية لليرة محليًا وخــارجـيــا .املشكلة
ّأن البعض سيعتبر أي نجاح محتمل في إعــادة
«الــدوالر األســود» إلى عتبة الــ 500ليرة «إنجازًا»،
ّ
برغم أنــه سيظل أعلى من السعر الرسمي بـ70
لـيــرة ،بينما اإلن ـجــازات االقتصادية عــادة تتمثل
(بـعــد تغيير سـعــر ال ـصــرف) بتخفيض أسـعــار
البضائع املحلية ،ال بتخفيض أسعار الصادرات
ً
كما يحدث .هناك من يتجاهل أن االقتصاد فعال
متضرر بشدة ،نتيجة حرب طويلة رافقها فشل
اقتصادي ذي أثر طويل ،وعقوبات .من الطبيعي
أن يـخـلــف ك ــل ه ــذا ت ــده ــورًا ف ــي سـعــر ال ـصــرف،
يجب حلهّ .
لكن األفـكــار االقتصادية الحكومية،
تـفـتـقــد وج ـ ــود االق ـت ـص ــاد ف ـي ـهــا م ــن األس ـ ــاس!
فــا منهج أو خطة مــوضــوعــة لتوجيه السياسة
النقدية في البالد ،ســواء لالرتفاع أو االنخفاض
أوال ـث ـب ــات .املـهـمــة م ـتــروكــة لـتـيــار مـحـســوب على
«السوق السوداء» ،التي تتحكم بها قوى العرض
والطلب (وخــارج البالد أكثر من داخلها) .معظم
السوريني يستخدم ال ــدوالر لــادخــار ال للتداول،
مــا يخفض قــدرة الـشــارع على التأثير فــي سعر
الصرف .املتداولون للدوالر بيعًا وشـ ً
ـراء ،يبقون
محدودين إن تحدثنا عن الكتلة النقدية العظمى،
وإن تجاهلنا فكرة أن «البنك املــركــزي» هــو أحد
مــالـكــي أكـبــر الـكـتــل الـنـقــديــة مــن العملة الصعبة.
وإذا افترضنا حسن النية ،وأزحـنــا جانبًا فكرة
صلة املركزي بقوى العرض والطلب ،فهو حتمًا
يـعــرف مــن هــم املـضــاربــون الحقيقيون القالئل،
لكنه ال يفعل شيئًا ،باستثناء الـعــزف على وتر
«العامل النفسي» .مع العلم أن تأثير هذا العامل لن
يتجاوز في أفضل األحوال هامش الـ %10صعودًا
أو هبوطًا ،ولو اجتمع على دعم الليرة الشعب كله.

