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أهل الشام
ريبورتاج

أوراق إقتصادية

مشروع موازنة :2019
ّ
«إعادة اإلعمار» في عهدة «الديون الخارجية»!

لم يكن كثير من السوريين الذين رموا بأنفسهم في ّ«رحالت المخاطر»
بغية الوصول إلى «نعيم اللجوء» في أوروبا ليتخيلوا أنهم سيخاطرون
ّ
مجددًا ،لكن في االتجاه المعاكس .في العام األخير نشطت خطوط
التهريب لتعيد هؤالء من أوروبــا نحو تركيا حيث يمكث بعضهم،
ويحاول بعضهم العودة (تهريبًا) إلى سوريا .وما زالت قوانين اللجوء
ّ
«المفوضية»
في أوروبا تحظر على طالبيه زيارة بلدهم ،برغم تأكيدات
زيارات مماثلة أن تلعبه
للدور اإليجابي الذي يمكن ٍ

ّ
ّ
سوريون في أوروبا

ّ
«ردني إلى بالدي»
ولو تهريبًا!
صهيب عنجريني
قبل شهرين وصل أيهم (اسم مستعار)
إل ــى مــديـنـتــه حـلــب بـعــد رحـلــة طويلة
ومحفوفةٍ باملخاطر ،قطع في خاللها
ّ
دولية بواسطة طرق التهريب
حــدودًا
كــي يصل مــن أوروب ــا إلــى تركيا ،قبل
ّ
شخصية أح ــد أقــاربــه كي
أن ينتحل
يعبر الـحــدود من تركيا نحو سوريا
عـبــر مـعـبــر «ب ــاب ال ـه ــوى» ،ولينطلق
أخ ـ ـي ـ ـرًا نـ ـح ــو ح ـ ـلـ ــب .يـ ــوافـ ــق الـ ـش ــاب
(ب ـص ـع ــوب ــة) ع ـلــى م ـشــارك ـت ـنــا بعض
الـتـفــاصـيــل مـشـتــرطــا ع ــدم نـشــر كثير
منها ،وال ّ
سيما تلك التي يخشى أن
ُ
ّ
تسبب كشف شخصيته .في عام 2014
ّ
ان ـض ــم ال ــرج ــل األرب ـع ـي ـنــي إل ــى قــوائــم
الالجئني الـســوريــن فــي إحــدى الــدول
األوروب ـ ّـي ــة ،بـعــد أن وصـلـهــا بواسطة
ا ّلـتـهــريــب مــن دون أن يخطر فــي باله
أنـ ـ ــه س ـي ـس ـلــك ي ــوم ــا ال ـط ــري ــق ن ـف ـســه،
ل ـكــن ف ــي االتـ ـج ــاه امل ـع ــاك ــس .تختلف
ـت أيـهــم إلــى تكرار
األسـبــاب الـتــي دفـعـ ّ
لكنه في ّ
املرتني «لم
املغامرة الخطرة،
ّ
ً
يكن يمتلك حـلــوال أخ ــرى» كما يؤكد
لــ«األخـبــار» .ال تختلف األسباب التي
دفـعـتــه إل ــى خ ــوض مـغــامــرتــه األول ــى
عن ماليني السوريني :ظــروف الحرب،
االستدعاء
وخــراب البيت ،وهــواجــس
ّ
ّ
العسكرية بصفة «مجند
إلى الخدمة
ّ
الثانية
احتياط»ّ .أمــا دوافــع املغامرة
ف ـي ـم ـكــن إيـ ـج ــازه ــا ف ــي ج ـم ـلــة واحـ ــدة
ّ
ت ـشــكــل ب ـيــت الـق ـص ـيــد «ج ـي ــت أش ــوف
أبوي قبل ما يموت».

ُّ
عد ّ
األيام

ً
ي ـع ــان ــي وال ـ ـ ــد أيـ ـه ــم م ــرض ــا ُع ـ ـضـ ــاال.
ّ
فــي ال ـعــام املــاضــي أبـلـغـ ُـه األطـ ّـبــاء بــأن
ّ
«كــل شهر إضــافــي يعيشه يمكن عـ ّـده
ّ
م ـع ـج ــزة» .ق ـ ــررّ أي ـه ــم وق ـت ـهــا ال ـع ــودة
ف ــي زي ـ ـ ــارة م ــؤق ـت ـ ّـة ل ــرؤي ــة وال ـ ـ ــده فــي
ّ
مضطرًا إلى
ّأيامه األخيرة ،لكنه كان
االنتظار بضعة أشهر كي يبلغ عامه
الـثــالــث واألرب ـعــن (األم ــر ال ــذي يعني

ّ
تلقائيًا زوال احتمال استدعائه إلى
ّ
ّ
الـخــدمــة العسكرية االحـتـيــاطــيــة وفق
قانون التجنيد السوري) .يقول ّ
الرجل
بـلـهـجــة حـ ـي ـ ّ
ـادي ــة« :مـ ــا ب ـع ــرف شـلــون
ّ
ّ
ّ
قدرت أستنى (أنتظر) ،كنت أعد األيام
ّ
مـتــل املـجـنــون وأدع ــي لــربــي مــا يوقع
الفاس ّ
بالراس قبل ما يمشي الحال».
ب ــال ـت ــوازي م ــع ع ـ ّـده ّ
األيـ ـ ــام ،ك ــان أيـهــم
يــدرس االحتماالت ويبحث عن الحل
األمـثــل لاللتفاف على قــوانــن اللجوء
التي تحظر على الالجئني السوريني
(ح ـ ـتـ ــى اآلن) زيـ ـ ـ ـ ــارة بـ ـل ــده ــم ،تـحــت
طائلة إنهاء لجوء من ُيقدم على تلك
الخطوة« .والله طلعت عيوني لحتى
وصلت ع أوروبا وأخدت اللجوء ،وما
بعرف الوضع بسوريا لوين رايح ،كان
بدي حل يسمح لي أجي أشوف أبوي
من دون ما أخسر اللجوء» .في شهر
ّ
آذار املاضي تجاوز أيهم «سن القلق»
رحلته
وبــات في
إمكانه االنطالق في ً
ً
نحو تركيا ّأوال .لم يجد صعوبة في
ال ــوص ــول إل ــى م ـه ـ ّـرب واالتـ ـف ــاق مـعــه،
«يعثرون عليك قبل
فهؤالء كما يقول
ّ
أن تعثر عليهم» .يتحفظ عن ذكــر أي
ّ
تـفــاصـيــل تـتـعــلــق بــاملـبـلــغ ال ــذي دفعه
ل ـل ـم ـهـ ّـرب ،أو ت ـفــاص ـيــل ال ــرح ـل ــة الـتــي
قطعها «م ــا ب ــدي أك ــون سـبــب بضرر
لحدا حتى لو كان ّ
مهرب ،يعني الزملة
ّ
قدم لي منفعة وأخد حقها».

«انتحال شخصية»

ً
ف ــي تــركـيــا مـكــث أي ـهــم ف ـت ــرة عـنــد ابــن
ّ
ّ
عـ ّـمــه ،ك ــان قــد أع ـ ّـد خــط ـتــن :أســاســيــة
واح ـ ّـت ـ ـيـ ــاطـ ـ ّـيـ ــة .ن ـ ـجـ ــاح األول ـ ـ ـ ـ ــى ك ــان
متوقفًا على صدور قرار من الحكومة
ال ـت ــرك ـ ّـي ــة ي ـس ـمــح ل ـل ـس ـ ّ
ـوري ــن ب ــزي ــارة
بـلــدهــم بمناسبة عـيــد الـفـطــر ،ويتيح
ال ـع ــودة إل ــى تــركـيــا فــي م ـ ّـدة أقـصــاهــا
منتصف شهر أيلول القادم (بعد عيد
ّ
األضـ ـح ــى) .أم ــا ال ـخــطــة االحـتـيــاطـ ّـيــة،
فــاسـتـعـ ّـد لـلـجــوء إلـيـهــا فــي ح ــال عــدم
ص ــدور ال ـقــرار الـتــركــي وتـنـطــوي على
خـطــر كـبـيــر ،هــي عـبــور ال ـحــدود نحو

ســوريــا تـهــريـبــا «وهـ ــون مــا فــي مــزح،
إذا ش ــاف ــون ــا ال ـع ـس ـكــر األت ـ ـ ــراك ممكن
ي ـق ــوص ــون ــا (ي ـط ـل ـق ــون الـ ـن ــار عـلـيـنــا)
ببساطة» .ابتسم القدر للرجل وصدر
ُ
ّ
ّ
ا ُل ـق ــرار املـنـتـظــر ،ل ـكــن ذل ــك لــم ي ـعـ ِـن أن
املـ ـخ ــاط ــرة ان ـت ـه ــت ،ف ــالـ ـق ــرار ال ـتــركــي
ّ
التركية
يشمل حاملي بطاقة اإلقامة
ُ
ّ
«الـكـيـمـلـيــك» فـحـســب .لــم تـغـفــل خــطــة
أيـ ـه ــم هـ ــذا ال ـت ـف ـص ـيــل ،كـ ــان ق ــد ات ـفــق

وجد بعض السوريين
المقيمين ّ ًداخل ّلبنان في
التهريب حل «مثاليًا» للعودة

كثير من السوريين عادوا بواسطة رحالت ّ
جوية إلى طهران ومنها إلى سوريا (أ ف ب)

مسبقًا مــع اب ــن عـ ّـمــه عـلــى أن ينتحل
ّ
شخصيته ويستخدم بطاقته لعبور
ال ـحــدود« .الـشـبــه بيناتنا كبير كتير
وخاصة بالصور ،بس طبعًا مع هيك
كنت خايف أنكشف»ّ .
مرت األمور في
ســام وعـبــر الــرجــل مــع الـعــابــريــن إلى
بالدهم ،وحان وقت استخدام البطاقة
ّ
ّ
ّ
«الهوية» للعبور
السورية
الشخصية
ّ
م ــن م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة امل ـس ــل ـحــن إل ــى
ّ
السورية.
مناطق سيطرة الدولة

قرار غير محسوم
م ــا زال والـ ــد أي ـه ــم ع ـلــى ق ـيــد الـحـيــاة
حـتــى اآلن« .قـضـيــت مـعــو أح ـلــى عيد
بيمرق ّ
علي مــن سنني» يقول الرجل.

ّ
ّ
ُيسلم أيهم بأن وفاة ّ والده قد تحصل
ف ــي أي ل ـح ـظــة «س ــن ــة الـ ـحـ ـي ــاة وأم ــر
ربنا ،الله ّ
يمد بعمرو ويرحمنا» .في
خ ــال الـفـتــرة الـتــي أمـضــاهــا أيـهــم في
ّ
حـلــب تسللت االحـتـمــاالت إلــى قائمة
ّ
أولــويــاتــه ،وبـعــد أن كــان يـظــن الـعــودة
إل ــى ح ـيــاة ال ـل ـجــوء خ ـي ــارًا مـحـســومــا،
ّ
يجد نفسه اليوم حائرًا« .كلما فكرت
بــإنــي ب ــدي ســافــر ت ـهــريــب م ــرة تــالـتــة
بيوجعني قلبي ،الحياة بحلب ّ
لسة
صعبة بس والله ّ
بترد الروح» .سيكون
ّ
على الرجل أن يتخذ قراره في غضون
شـهــر ،فـ ّـإمــا أن يـطــوي صفحة أوروب ــا
ّ
نهائيًا ويرسل بطاقة «الكمليك» إلى
ّ
ابن عمه ،أو أن يحزم حقيبته ويغادر.

الالجئون ما زالوا ممنوعين من زيارة بلدهم
ّ
في شهر آب من عام  2017أكد الناطق الرسمي باسم
«م ـفــوضـ ّـيــة الــاج ـئــن» س ـكــوت كــريــغ ل ــ«األخ ـب ــار» ّأن
ّ
املفوضية في سياقات أخــرى (غير سوريا)
«تجارب
ّ
أثبتت أن السماح لالجئ بــزيــارة بلده
الالجئني
لعودة
ّ
ّ
مؤقتًا (الذهاب للتفقد) هو أداة مهمة تسمح لالجئني
ّ
ّ
(النهائية)» .وأكد
باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة
ّ
ـ«املفوضية» حينها «وجوب سماح بلدان اللجوء
تقرير ل
بالزيارات املؤقتة لسوريا ،مع السماح بعودة الالجئ إلى
مر عام على تلك التصريحاتّ ،
بلد لجوئه»ّ .
لكن شيئًا
ّ
لم ّ
ّ
يتغير لجهة «السماحية» املنشودة .وجهت «األخبار»
ً
ّ
سؤاال عن هذا األمر إلى مكاتب «املفوضية» في لبنان.
ّ
ورغم أنه كان خارج نطاقها الجغرافي ،فقد أبدت تعاونًا
جـ ّـيـدًا ،ونقلت الـســؤال إلــى املكتب اإلقليمي فــي ّ
عمان،
ّ
«املفوضية» في ّ
ّ
تركياّ ،ثم في
قبل أن يحط في مكاتب
ّ
أوروبا ،من دون أن نحصل على إجابات حتى اآلن.

«م ـ ــاذا سـتـفـعــل إن ب ـق ـيـ َـت ف ــي ح ـلــب؟»
ن ـســألــه ،ف ـي ـقــول« :بـ ــدي أرجـ ــع أشتغل
بمهنتي ،وبدي ّ
أتزوج ّ
مرة تانية (هو
ّ
ُم ـط ــل ــق م ــن سـ ـن ــوات ســاب ـقــة ل ـل ـحــرب،
وليس لديه أوالد) مشان أجيب صبي
أسميه ع إسم أبوي».

ٌ
واحد من آالف

ّ
ال ي ـشــكــل أي ـه ــم ح ــال ــة وحـ ـي ــدة .ثـ ّـمــة
م ـ ـئـ ــات مـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ـل ــى األقـ ــل
(وآالف عـلــى األرجـ ــح) قـ ـ ّـرروا إنـهــاء
ّ
أوروبا والعودة
«حياة اللجوء» في
ّ
إل ــى ب ــاده ــم ،ل ـك ــن عـ ــودة معظمهم
تأتي بغرض اإلقامة الدائمة (خالفًا
أليهم) .التهريب ليس طريقًا وحيدًا
ل ـه ـ ّـؤالء ،ثـ ّـمــة ط ــرق أخ ــرى نـظــامـ ّـيــة،
ل ـك ــن ـه ــا ل ـي ـس ــت م ـ ـبـ ــاشـ ــرة .ي ــوض ــح
حسن (اس ــم مستعار) وهــو ســوري
ي ـع ـمــل ف ــي «م ـك ـت ــب سـ ـف ـ ّ
ـري ــات» فــي
ّ ّ
إحدى ّ
األوروبية أن كثيرًا من
الدول
ال ـســوريــن عـ ــادوا بــواس ـطــة رحــات
جــ ّ
ـوي ـ ــة إلـ ـ ــى ط ـ ـه ـ ــران ،ومـ ـنـ ـه ــا إل ــى
سوريا .صارت هذه املسألة أصعب
في الفترة األخيرة بعد أن اشترطت
ال ـس ـل ـطــات اإلي ــران ـ ّـي ــة ق ـبــل شـهــريــن
حـ ـص ــول الـ ـس ــوري ــن ع ـل ــى تــأش ـيــرة
مـسـبـقــة «فـ ـي ــزا» ل ــدخ ــول أراض ـي ـهــا،
لتلغي بذلك قرارًا كانت قد أصدرته
ف ــي تـ ـم ــوز  2015ي ـس ـمــح ل ـل ـســوري
بـشــراء تأشيرة دخــول صالحة ملدة
ث ــاث ــة أش ـه ــر ب ـم ـج ـ ّـرد وص ــول ــه إلــى
م ـط ــار إيـ ــرانـ ـ ّـي .ث ـ ّـم ــة ع ـق ـبــات أخ ــرى
يــواجـهـهــا طــالـبــو الـلـجــوء الــراغـبــن
في السفر .على سبيل املثال ،حظرت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األملـ ــانـ ـ ّـيـ ــة الـ ـسـ ـف ــر عـلــى
طــال ـبــي ال ـل ـجــوء ال ـس ــوري ــن ،إال إذا
كانت وجهتهم إحــدى دول االتحاد
ّ
تتنوع دواف ــع السوريني
األوروب ــي.
ال ـ ــراغـ ـ ـب ـ ــن فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة أوروب ـ ـ ـ ـ ــا،
فتشمل عــدم الـقــدرة على االنــدمــاج،
ّ
النفسية ،واملخاوف
وانعدام الراحة
مـ ــن م ـع ــام ـل ــة ع ـن ـص ـ ّ
ـري ــة فـ ــي بـعــض
الـ ـ ــدول (وال سـ ّـي ـمــا ف ــي ظ ــل تـنــامــي

ّ
تــأثـيــر األح ـ ــزاب الـيـمـيـنـ ّـيــة امل ــط ــرد)،
وغير ذلك.

تهريب من لبنان

ع ـل ــى ن ـح ــو مـ ـم ــاث ــلُ ،س ـ ّـجـ ـل ــت ح ــاالت
«تـ ـه ــري ــب مـ ـع ــاك ــس» مـ ــن ل ـب ـن ــان إل ــى
سـ ـ ــوريـ ـ ــا .ووجـ ـ ـ ــد بـ ـع ــض الـ ـس ــوري ــن
املقيمني داخــل األراضــي اللبنانية في
ًّ
الـتـهــريــب ح ــا «مـثــالـ ّـيــا» لـلـعــودة إلــى
ب ــاده ــم ب ـف ـعــل أسـ ـب ــاب مـخـتـلـفــة .من
بني تلك األسباب تبرز مخالفة هؤالء
ل ـشــروط اإلق ــام ــة فــي لـبـنــان والــدخــول
ّ
إليه ،ما ُيرتب عليهم غرامات (يجدها
الـبـعــض ك ـب ـيــرة) لـتـســويــة أوضــاعـهــم
أمــام األمــن العام اللبناني ،أو ُيفرض
ع ـل ـي ـه ــم م ـ ـنـ ـ ٌـع م ـ ــن دخـ ـ ـ ــول األراضـ ـ ـ ــي
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة م ـس ـت ـق ـبــا ف ــي ح ـ ــال ع ــدم
يلجأ البعض إلى طريق
الدفع .كذلكً ،
التهريب خشية مــن وجــود أسمائهم
على لوائح املطلوبني في نقطة الحدود
ـوريـ ــة .وم ـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ت ـ ـ ّ
ال ـ ـسـ ـ ّ
ـؤدي
االنفراجات املوعودة في ملف «العودة
الـ ـط ــوع ـ ّـي ــة» إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ـ ّـد مـ ــن اخ ـت ـي ــار
ال ـس ــوري ــن الـ ـع ــودة ت ـهــري ـبــا .وســألــت
«األخ ـب ــار» عــن ت ـطـ ّـورات «األزمـ ــة» بني
ّ
ّ
املفوضية والحكومة اللبنانية ،فأكدت
ّ
الناطقة بــاســم «مـفــوضــيــة الالجئني»
ّ
في لبنان ليزا أبو خالد أن «املفوضية
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام م ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية ملساعدة الالجئني والشعب
اللبناني على التعامل مع التحديات
الهائلة الناتجة من األزمــة السورية».
ّ
تـ ــؤكـ ــد أبـ ـ ــو خـ ــالـ ــد أن «م ـن ــاق ـش ــات ـن ــا
ّ
ستستمر مع السلطات اللبنانية حول
جـمـيــع امل ـســائــل املـتـعـلـقــة بــالــاجـئــن،
بما فــي ذلــك عودتهم إلــى ســوريــا في
نهاية امل ـطــاف» .وتضيف« :إن تقديم
املـ ـس ــاع ــدة والـ ـحـ ـم ــاي ــة ل ــاج ـئ ــن هــو
ال ــوالي ــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـم ـفــوض ـيــة ،لــذا
نـبــذل جـهــدنــا ملـســاعــدة الــاجـئــن ،في
مـخـتـلــف األوضـ ـ ــاع ،عـلــى االسـتـجــابــة
الحـتـيــاجــاتـهــم ،والتخفيف مــن وطــأة
هذه األوضاع عليهم».

ملف «الــديــون الخارجية» هــو أهــم املــواضـيــع السيادية
نسرين زريق
ألي دولة ،فاالستدانة تتبعها مرفقات الدين من الفوائد
ّ
ّ
أصـ ـ ــدرت ال ـح ـكــومــة الـ ـس ــوري ــة ق ـبــل أيـ ـ ــام «الـتـعـلـيـمــات والتدخل بالسياسات االقتصادية واملشاريع وإدارتها
التنفيذية ملـشــروع إق ــرار املــوازنــة الـعــامــة لـعــام »2019
واالستثمارات الطويلة األمد والـ«ٌ »b.o.tلعشرات السنني
ً
تمهيدًا لعرضها على السلطتني التنفيذية والتشريعية ،خــدمــة لـهــذا الــديــن .و«الــديــن الـعــام» كفيل بقلب الكيان
ّ
اإلعالمية التي تداولتها
ّثم إقــرارهــا .تبدو املــادة
معظم االقتصادي مستعيضًا عن استجرار قطع أجنبي لدعم
ّ
ّ
وســائــل اإلع ــام الـســوريــة حــول هــذه التعليمات كأنها االحـتـيــاطــي وسـعــر ال ـصــرف وتـشـجـيــع الـتـصــديــر إلــى
ُصنعت في مطبخ واحد حرص على
قدر من الضرائب في سبيل دفع
بعينها ،إرهاق
الشعب بأكبر ٍ
إبراز نقاط ّ
ُ
ّ
وإمرار ُجملة هنا وأخرى هناك بطريقة ت ّحاكي «التسلل» فوائد هذا الدين!
ّ
في ّعالم كــرة الـقــدم .من بني أهـ ّـم «التسلالت» يبرز ما أال تشكل تجارب اليونان ودبي والبحرين ومصر ولبنان
يـتـعــلــق بـ ــ«إع ــادة اإلع ـم ــار» ومـهـمــات «لـجـنـتــه» .توحي واألرجنتني وإيطاليا وغيرها ِعبرًا كافية؟ ّإن البالد التي
ّ ّ
التعليمات
التنفيذية بأن «لجنة إعادة اإلعمار» ُيراد لها توشك على الخروج من ٌحــرب طاحنة من دون أن تغرق
للبالد»
االقتصادي
«الحاكم
بدور
أشبه
بدور
أن تقوم
في الديون هي بالد رابحة مهما بلغت خسائرها ،فأين
ً
ّ
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــا! ت ـت ـض ــم ــن م ـه ـم ــات
«الـحـكـمــة» فــي التخطيط لالنتحار
ّ
ّ
مخصصات إعادة
اللجنة «توزيع
الخارجية» في ّأيام
في بحر «الديون
ُ
ّ
اإلع ـمــار عـلــى ال ـ ــوزارات الــوجـهــات
السلم املوعودة؟! هل يعدنا القيمون
الـ ـع ـ ّـام ــة» ،و«ت ـح ــدي ــد االع ـت ـم ــادات ملف «الديون الخارجية» ع ـلــى االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري ب ـت ـكــرار
ّ
املطلوبة ملشاريع الجهات العامة
اللبنانية فــي مسألة الدين
التجربة
هو أهم المواضيع
ّ
ذات ال ـط ــاب ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي»ّ .أم ــا
ال ـعــام؟ هــل سيستيقظ الـســوريــون
ً
دولة
ألي
السيادية
«الـصـفـعــة» األش ـ ّـد إيــامــا فكانت
مـسـتـقـبــا ع ـلــى «ب ـش ــرى» مـفــادهــا
ّ
فـ ــي أح ـ ــد امل ـ ـ ـ ــوارد الـ ـت ــي سـتـلـجــأ
أن «لجنة إع ــادة اإلع ـمــار» استدانت
إل ـي ـه ــا ال ـل ـج ـن ــة وهـ ـ ــو «ال ـ ـقـ ــروض
مــن هــذه الــدولــة ّ وتلك اململكة أرقامًا
ّ ُ ّ
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن الـسـحــب
فلكية تحتم تقلص الرواتب (البالغة
ً
عـلـيـهــا خ ــال ال ـع ــام والـتـسـهـيــات ّ االئـتـمــانـيــة املـتــاحــة ال ـتــواضــع أص ـ ــا) ومـضــاعـفــة األس ـع ــار م ـ ـ ّـرات إضــافـ ّـيــة
ّ
لها»! هكذا ببساطة ،هناك من
خارجية» .أم أننا سنلجأ
يفكر في إطفاء «بقعة والذريعة جاهزة« :علينا ديون
ّ
ّ
الضوء» االقتصادية الوحيدة املتمثلة بخروج البالد من إلى االستدانة من «صندوق النقد الدولي» لتتسرب املوارد
ّ
ّ
ّ
ّ
سياديًا
الحرب بحجم دين عام بسيط وال يشكل خطرًا
وبمجرد
الوطنية في سبيل «دفــع فوائد الدين» فحسب،
ّ
ّ
الخارجية
في السداد ندخل في نفق الضغوط
(«األخ ـ ـبـ ــار» 13 ،ح ــزي ــران  .)2018إن امل ـخــاطــر الـتــي التقصير ّ
ّ
يؤسس لها هذا البند ال تقتصر على التمهيد العتماد تمهيدًا لتسلم «صندوق النقد» زمام البالد ومشاريعها
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ض ــرب ك ــف بكف
«ال ــدي ــون ال ـخــارجــيــة» مـ ــوردًا أســاســيــا لـتـمــويــل «إع ــادة االق ـت ـص ــاديـ ّـة؟! وه ــل سـيـنـفـَـع حـيـنـهــا ّ
جانبنا» و«الـحــظ خاننا»؟ أم ّأن
اإلعمار» فحسب ،بل تنسحب أيضًا على تحويل مسألة والتبرير بــأن «التوفيق
ّ
ّ
لجنوية» بسيطة ،هـنــاك مــن سيتذكر الحكمة الشهيرة «مــا خــانــك األمــن،
«مهمة
بالغة الحساسية كـهــذه إلــى
ّ
ّ
ُيترك «الحل والعقد» فيها لـ«لجنة إعــادة اإلعـمــار» .إن لكنك ائتمنت الخائن» قبل «وقوع الفاس بالراس»؟

وجوه
مالك سلمان وجامعة تشرين :إيه فيه أمل!
وس ــط كـثــرة الـتــذمــر مــن الـفـســاد والـفــوضــى املستشريني
في جامعة «تشرين» عمومًا ،وفي كلية اآلداب خصوصًا،
يلمع اســم الدكتور مالك سلمان ،أحــد أساتذة قسم األدب
ً
اإلنكليزي .يمكن الــوقــوف طــويــا أمــام مــا يفرضه االســم
من هيبة رجل العلم ،الذي يمنح محاضراته قيمة معرفية
استثنائية ،فيجدد أهمية مقام األستاذ الجامعي ،في بالد
يكون
عانت فوضى الحرب وانهيار املفاهيم .والالفت أن ّ
الرجل من نجوم الفناء الخلفي للحرب ،مراقبًا املوت املظلل
للبالد ،واألكفان العائدة لشهداء من طالبه ،فيواصل عمله
بكبرياء الرجل النزيه الذي ال مجال الجتياز امتحان مقرره،
الطالب .وإذ يجمع
من غير نيل عالمة النجاح ،بما يستحق ّ
الطالب على املقام العلمي املحترم الــذي يمثله سلمان ،ال
تــروق تلك املكانة بعض زمالئه ّ
والقيمني ،فتشهد ممرات
الجامعة على محاوالت مستمرة للنيل من الرجل وإبعاده
عــن ال ـتــدريــس .وعـلــى اعـتـبــار ال ـحــرب مـبــرر كــل تقصير.
يواصل الرجل إنتاجه في مجال الترجمات األدبـيــة ،غير
ّ
معني بما يمكن أن يثنيه عــن حماسته ،هــو ال ــذي ترجم
خالل الحرب أكثر من  400مقال من الصحف العاملية عن
الحرب السورية .عن ّ
محبة الطالب ُيسأل مالك سلمان ،كما
ُيـســأل أيـضــا عــن «شعرية الـتـمــرد» ،لـجــان جينيه ،و«قلب
الـظـلـمــة» لـجــوزيــفّ ك ــون ــراد ،وبـقـيــة الـتــرجـمــات ال ـتــي أثــرت
املكتبة العربية ،ومثلت ّلب حياته املهنية ومصدر فخره.

