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أتاوات الترفيق
أحدث وسائل نظام األسد البتزاز التجار

عدنان عبد الرزاق

بــشــرى ســـاّرة زفــهــا رئــيــس اللجنة 
ــلـــواء زيـــد عــلــي صــالــح،  األمــنــيــة، الـ
بــــوقــــف الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الـــتـــرفـــيـــق 

للمواد املنقولة بني مناطق سيطرة 
نـــظـــام األســـــد وبــــني املـــنـــاطـــق الـــتـــي تسيطر 

عليها املعارضة.
والترفيق هو مرافقة قوات أمنية أو عسكرية 
تــتــبــع لــنــظــام بـــشـــار األســــــد، أو املــلــيــشــيــات 
تنقل  الــتــي  للشاحنات  جانبه،  إلــى  املقاتلة 
بضائع داخل سورية، كي تمنع من تفتيش 
الــشــاحــنــات الــنــاقــلــة الــبــضــائــع مـــن الــســطــو 
واالبتزاز من حواجز نظام األسد، بمعنى أن 
هذه الشاحنة دفعت األتاوة و»دعوها تعمل 
دعوها تمر«، وال سيما أن سورية محكومة 
ممن يسيطر عليها، سواء كانت قوات أمنية 
ســوريــة أو إيــرانــيــة أو روســيــة أو كــرديــة أو 
لــبــنــانــيــة، ولـــكـــٍل قــطــاع يــتــحــكــم بـــه ويــفــرض 
قوانني وشروطًا على من فيه وما يمر عبره.

نظام األسد يحّصل األموال لتمويل بقائه وحربه )فرانس برس(

وكــانــت قــوات النظام الــســوري، ومنذ نحو 
ستة أشهر، ضرائب ورسوم على السيارات 
الـــعـــابـــرة مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا بــاتــجــاه 
مــنــاطــق املـــعـــارضـــة، أو حــتــى الـــعـــابـــرة بني 
األســـد،  نــظــام  عليهما  يسيطر  محافظتني 
كما يحصل بني مدينتي درعا والسويداء، 

جنوبي سورية.
وتـــــراوحـــــت رســــــوم الـــتـــرفـــيـــق بــــني 20 ألـــف 
)الــدوالر 540 ليرة( للسيارات  ليرة سورية 
الــصــغــيــرة، وتــتــصــاعــد حــتــى خــمــســني ألــف 
لــيــرة لــلــســيــارة الــنــاقــلــة لــأجــبــان واأللـــبـــان 
والـــخـــضـــار، وال تــقــف عــلــى ذلـــــك، فــالــســعــر 
الكبيرة حسب حمولتها  للسيارات  األعلى 
ويــرتــفــع الــرســم لــلــســيــارات الــعــابــرة ملناطق 
املـــعـــارضـــة، فــيــصــل إلـــى أكــثــر مـــن 300 ألــف 

ليرة سورية.
لترد مناطق املعارضة باملثل على السيارات 
ملناطق  األســد  مناطق سيطرة  مــن  العابرة 
لحمايتها  تــرفــيــق،  رســـوم  عبر  سيطرتها، 
من الحواجز واملسلحني ووصولها ألسواق 

ليغدو  املــســتــوردة.  الــجــهــة  أو  الجملة  بــيــع 
بل  منتشرا،  مصطلحا  بــســوريــة،  الترفيق 
ويأتي ضمن تبرير رفع األسعار من الباعة 
والتجار، ألنه أضيف إلى التكاليف العامة 

للسلعة.
قــــد يـــظـــن الـــبـــعـــض أن أتــــــــاوات »الـــتـــرفـــيـــق« 
ــة بــهــا، إال  ــديـ ــة، وال عــلــم لــلــدولــة األسـ ــرديـ فـ
أن األمـــر صـــادر عــن الــجــهــات الــرســمــيــة في 
ســوريــة، بل واعتبروه عائدًا ومـــوردًا مهمًا 
األسلحة،  وشـــراء  القتال  وتمويل  للخزينة 
ولـــوال تعالي األصــــوات فــي ســوريــة أخــيــرًا، 
وخــاصــة مــن اتــحــاد غـــرف الــصــنــاعــة، الــذي 
طالب، خالل اجتماع الهيئة العامة قل أيام، 
ا 

ً
حفاظ الشاحنات،  على  »الترفيق«  بإلغاء 

عــلــى »الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة« ملـــا لـــه مـــن دور 
 عــن طلب 

ً
فــي رفـــع تكاليف االنـــتـــاج، فــضــال

محافظي مدينتي درعــا والــســويــداء، ملا تم 
إلغاءه.

ولـــعـــل فــيــمــا نـــشـــره رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
فارس  السورية،  الصناعية  الغرف  اتحاد 

السيد  الفائت، »أن  الجمعة  الشهابي، يوم 
ــتـــدخـــل لــصــالــح  الـــرئـــيـــس بــــشــــار األســـــــد يـ
ــنــــي ويـــوقـــف  ــاد الــــوطــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــشـــعـــب واالقـ
الترفيق الحالي داخــل حلب  العمل بنظام 
وخــارجــهــا اعــتــبــارًا مــن الــيــوم« دليل قاطع 
على فــرض هــذه األتــاوة من أعلى الجهات 

في سورية.
ــيـــق  ــرفـ ــتـ ربــــمــــا مـــــن اســــتــــخــــدام ملـــفـــهـــوم »الـ
الــجــمــركــي« ولــكــن بــني الــــدول ولــيــس ضمن 
الـــدولـــة نــفــســهــا، مـــا يــعــنــي أن نـــظـــام بــشــار 
ــيـــة، عــلــى تقسيم  ــد، بـــدأ بــبــروفــات أولـ ــ األسـ
بني  ما  في  البضائع  نقل  ومعاملة  سورية 
مدنها، كأنها بني حدود خارجية، وليحّصل 
في اآلن نفسه، بعض األموال لتمويل بقائه 
وحربه، بصرف النظر عن عقابيل الترفيق، 
الــتــي تضاعفت 12 مــرة منذ  على األســعــار 
الــــثــــورة عـــــام 2011 وأوصــــلــــت نــســبــة  بـــــدء 

الفقراء في سورية إلى أكثر من %80.
في سياق مــواٍز، قام النظام مؤخرًا بإيجار 
ــرق املــــؤديــــة الـــتـــي تــصــل مــديــنــة حــمــاة  ــطـ الـ
ــاة الـــغـــربـــي،  ــمـ ــــف حـ بـــحـــمـــص، وإدلــــــــب، وريــ
بعقود استثمار ألحد كبار التجار املعروف 
بــمــشــاركــتــه ألحــــد قـــيـــادات الــفــرقــة الــرابــعــة 
املعروفة بوالئها ملاهر األســد شقيق بشار 

األسد.
وقالت مصادر إن النظام باع تلك الطرقات 
لــيــرة ســوريــة، كما  مــن نصف مليار  بأكثر 
ت يد فرع األمن العسكري واألمن الجّوي 

ّ
كف

عــــن تـــلـــك الــــطــــرقــــات وســـحـــبـــت حـــواجـــزهـــم 
لصالح »أمن الفرقة الرابعة«. 

تراوحت رسوم 
الترفيق بني 20 ألف 
ليرة سورية )الدوالر 
540 ليرة( للسيارات 
الصغيرة، وتتصاعد 
حتى خمسني ألف 

ليرة للسيارة الناقلة 
لألجبان واأللبان 

والخضار.

■ ■ ■
قد يظن البعض أن 

أتاوات »الترفيق« فردية، 
وال علم للدولة األسدية 
بها، إال أن األمر صادر 
عن الجهات الرسمية 

في سورية.

■ ■ ■
كانت قوات النظام 
السوري فرضت 

ضرائب ورسوم على 
السيارات العابرة من 

مناطق سيطرتها 
باتجاه مناطق 

املعارضة.

باختصار

فرضت قوات النظام السوري، ومنذ نحو ستة أشهر، ضرائب ورسومًا على السيارات العابرة من مناطق سيطرتها باتجاه مناطق 
المعارضة، أو حتى العابرة بين محافظتين يسيطر عليهما نظام األسد

هوامش

رشا عمران

سألتني صديقة قبل أيام: هل تخافني من الزمن ومن 
مــــروره ومـــن آثــــاره عــلــيــك؟ كــنــت سأجيبها مــن دون 
تفكير: ال، أنا ال أخاف من الزمن، وال يرعبني مروره. 
... كان هذا الجواب ليصير جواب كل الذين يعتقدون 
قوا لحياتهم ما تستحق، وكل من يتوهمون 

ّ
أنهم حق

 بما يفيض عن مفهوم الزمن، 
ً
أن حياتهم كانت ممتلئة

رت بالسؤال وبحقيقة ما أشعر: هل فعال 
ّ
غير أنني فك

الزمن، وأرتعب من تفاصيله على وجهي  أخــاف من 
املنومة، كلما شعرت أن  الحبوب  إلى  ألجأ  وجسدي؟ 
، كي أقضي على األرق الذي 

ّ
طاقتي للحياة بدأت تقل

هذا  يعني  هــل  بــالــزمــن،  التفكير  مــن شــدة  يصيبني 
أنني  أخاف من الشيخوخة، ومن  نتاجاتها النفسية 

والجسدية علي؟ 
ــد أنني أخــاف مــن أن يمضي العمر مــن دون أن 

ّ
مــؤك

أنجز ما علّي إنــجــازه، إذ ثّمة كثير مما أريــد كتابته 
لم أكتبه بعد، وثّمة أماكن كثيرة لم أزرها وأشخاٌص 
يوم،  إليه كل  بالعودة  أحلم  بلد  أقابلهم بعد، وثّمة  لم 
أخاف أن يمر الزمن من دون أن أعود. قلت لصديقتي 
أنــنــا نحتاج   أال تظنني  مــجــّددا:  أن تسألني  قبل  ذلـــك، 

للتصالح مع أشكالنا وتجاعيدنا وترهل أجسادنا مع 
تقّدم العمر، وأن نتقبل فكرة أنه قد ال يتاح لنا الوقت 
ليستدعي  أيضا  الثاني  كــان سؤالها  نريد؟  ما  لفعل 
إجابة سريعة: نعم، علينا قبول ذلك كله، مثل تقبلنا 
فكرة أن حياتنا ستنتهي ذات يوم، غير أن موضوعة 
التباسًا  لــي، تحمل  بالنسبة  كــل شــيء،  مــع  التصالح 
التي  بــالــقــدريــة  والــقــبــول  التصالح  ملـــاذا علينا  كــثــيــرًا. 
تضعنا في هذا املكان وهذه الظروف وهذه األشكال؟! 
قــلــت لــصــديــقــتــي: أنـــا أؤمــــن أن الــزمــن بـــي، بـــذاتـــي، ال 
يمكن أن يكون محايدا بما يخّصني، ألنه يمر عبري 
أنــا مــن أعطيه صفاته  أصــال، هــو زمني الشخصي، 
طاقته  يستمد  ومــنــي  عــلــّي،  أشــكــالــهــا  تتجلى  الــتــي 
وقوته، كلما ضعفت ازداد قوة، وكلما تقّدمت تراجع. 
وســيــنــتــهــي مــعــي، حـــني أنــتــهــي لـــن يــعــود ثــّمــة مــبــّرر 
لبقائه، سينتهي هو أيضا معي. حيز وجوده املادي، 
تنتهي حني  الحياة  تماما.  انتهى  قد  بوصفه زمني، 
 عن إدراكها باملوت. 

ّ
 عن إدراكــهــا، ونحن نكف

ّ
نكف

الــزمــن أيــضــا مثلها، مــا يبقى هــو حــيــوات اآلخــريــن 
كـــذات منتهية، أصــبــح غــيــر معنيٍة  ــا،  وأنــ وأزمــانــهــم، 
باستمرار أزمان اآلخرين، ما دمت قد فقدت اإلدراك 
بكل شيء. التصالح مع الزمن فكرة مضادة لكل ما 

له  وأتـــرك  لــه،  أن أستسلم  فــيــه، تعني ببساطة  أؤمـــن 
بالنسبة  والشيخوخة،  العجز  يريد.  ما  بي  يفعل  أن 
لي، فكرة مؤلفة من شقني يفترض أنهما متعادالن، 
الشيخوخة  مــالمــح  حتما  ستظهر  ونــفــســي،  مـــادي 
على الوجه والجسد. لكن، ثّمة روح وذات داخــل هذا 
الجسد متمّسكة بالحياة، هذا التشبث هو ما يضعف 
الحياة  أحببنا  كلما  الــشــيــخــوخــة،  مــن  املــــادي  الــشــق 
أكثر، وأحببنا ذواتنا كلما وضعنا عقباٍت أمام تقّدم 

الشيخوخة لتغزو أجسادنا. 
الــتــشــبــث بــالــحــيــاة هـــو فــعــل مــقــاومــة ضـــد مــحــاوالت 

ذواتــنــا، هو فعل مقاومٍة ضد  لالنتصار على  الزمن 
بــالــحــيــاة يعني  لــلــقــدريــة. التشبث  فــكــرة االســتــســالم 
إلى  والسعي  لنا،  الحياة  )قسمته(  بما  القبول  رفض 
تغييره. يشمل هذا السعي للتغيير الشخصي الذاتي 
والـــعـــام، فــالــذات بــزمــنــهــا، فــي لحظة مـــا، هــي مرتبطة 
الحقيقي  اإلدراك  لحظة  وأزمــانــهــم.  اآلخــريــن  بـــذوات 
لهذا االرتباط هي لحظة التغيير الحاسمة، هي اللحظة 
في  املــجــّرد  بمعناه  الحرية  مفهوم  فيها  يتجلى  التي 
ذواتنا. ولكن، هل سيتحقق الجمعي من التغيير؟ في 
الراضخني  إن  أنه سيأخذ وقتا طويال، حيث  يقيني، 
لــلــزمــن أكــثــر بــمــا ال يــقــاس مــن املــقــاومــني لـــه. بمعنى 
آخر، من يشعرون بأنهم أحرار جدا إلى حد أن الزمن 
تغييرها  تــنــجــز  والــقــلــة  قــالئــل،  أســرهــم  يستطيع  ال 

الشخصي فقط، والتغيير العام يحتاج كثرة.
هنا أوقفت صديقتي استرسالي )الفلسفي(، وقالت: 
الجلد  واليدين وترهالت  الوجه  عــن  تجاعيد  أتحدث 
بــبــعــده الفلسفي  الـــزمـــن،  أتـــحـــدث عـــن  والــجــســد، وال 
والــشــعــري. أتــحــدث عــن الـــواقـــع، هــنــا أخــرجــت مــرآتــي 
والتفّت  فيها،  وتأملت وجهي  الحقيبة،  من  الصغيرة 
املسلسالت  مــاذا ستتابعني من  قائلة:  إلى صديقتي 

في رمضان؟

الزمن والذات والتغيير

وأخيرًا

أتحدث عن  تجاعيد الوجه 
واليدين وترهالت الجلد 

والجسد، وال أتحدث عن الزمن، 
ببعده الفلسفي والشعري

السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017
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