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هوامش

ّ
المطرد في أسعار المحروقات
استخدام الدراجات الهوائية حل رائج اليوم في إدلب ،حيث ال يستطيع كثيرون التكيف مع االرتفاع
التي تتطلبها سيارات ركنوها أو أزالوها من حياتهم

مستخدمون ُ
كثر للدراجات الهوائية في إدلب (العربي الجديد)

خدام مجاني
ّ

على الدراجات الهوائية في إدلب
عبد الرحمن خضر

ت ـس ـتــأثــر «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام»
(جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة س ــابـ ـق ــا) ع ـبــر
ذراع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ش ــرك ــة
«وت ــد» على كــل ســوق املـحــروقــات فــي ريف
محافظة إدلب شمال غربي سورية وباقي
امل ـنــاطــق غـيــر الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة الـنـظــام
ف ــي ريـ ــف ح ـلــب ال ـغ ــرب ــي وريـ ـف ــي الــاذق ـيــة
وحـمــاة الشماليني .وتــرفــع الشركة أسعار
امل ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ك ـ ــل أس ـ ـب ـ ــوع أو أسـ ـب ــوع ــن
ّ
بحجة تـقــلــب سـعــر ص ــرف الـلـيــرة التركية
املستخدمة في كل مناطق الشمال السوري.
وتعتمد الهيئة في جزء كبير من تمويلها
عـلــى س ــوق امل ـحــروقــات ،فــي وق ــت تنعكس

ال ــزي ــادات امل ـت ـكــررة فــي أس ـعــار املـحــروقــات
سلبًا على حياة سكان املناطق الخاضعة
لـسـيـطــرتـهــا ،إذ ت ــؤث ــر ع ـلــى أس ـع ــار امل ــواد
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـحـ ـت ــاج إنـ ـت ــاجـ ـه ــا إل ــى
محروقات ،وحركة اآلليات التي تستخدم
الوقود.
وف ــي  15أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ال ـجــاري،
تظاهر الـعـشــرات فــي إدل ــب ضــد سياسات
رفـ ـ ــع أس ـ ـعـ ــار املـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ،م ـع ـب ــري ــن عــن
استيائهم مــن ارت ـفــاع األس ـعــار «فــي شكل
غير منطقي ال ّيــراعــي الــوضــع املعيشي»،
مع املطالبة بـ«كف يد املفسدين ومحاسبة
املـ ـسـ ـتـ ـغـ ـل ــن مـ ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن وال ـ ـت ـ ـجـ ــار،
وإبعادهم عن سوق العمل».
وفـ ـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادات فـ ـ ــي أس ـ ـعـ ــار

املـحــروقــات ،لوحظ فــي مدينة إدلــب أخيرًا
ان ـت ـش ــار ال ـ ــدراج ـ ــات ال ـه ــوائ ـي ــة ال ـت ــي ب ــات
أش ـخ ــاص ك ـث ـيــرون ي ـع ـت ـمــدون عـلـيـهــا في
ال ـت ـن ـقــل ،بـسـبــب ع ــدم اسـتـهــاكـهــا الــوقــود
ورخص ثمنها مقارنة بوسائل نقل أخرى.
ي ـق ــول أح ـم ــد ح ـســن الـ ـن ــازح م ــن مـحــافـظــة
حمص واألب لخمسة أطفال بينهم ثالثة
يرتادون املدرسة ،والذي يعمل في منظمة
لـلـمـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي إدل ـ ـ ــب ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد»« :اضطررت إلى بيع سيارتي التي
كنت أتنقل بها من املنزل إلى العمل بسبب
ارتفاع أسعار املحروقات في شكل متكرر،
والذي ال يمكن أن أتحمله في ظل دفعي ثمن
إيجار املنزل ونفقات األطفال في املدرسة.
ثم اشتريت دراجة هوائية لوقف دفع مزيد

باختصار
لوحظ في مدينة إدلب
خصوصًا انتشار
الدراجات الهوائية التي
بات أشخاص كثيرون
يعتمدون عليها في
التنقل
■■■
زاد الطلب على
الدراجات الهوائية
للكبار بنسبة  30في
املائة ،رغم أن أسعار
تلك املستوردة من
أوروبا ارتفعت بنسبة
مائة في املائة
■■■
ارتفاع أسعار الوقود
وعدم استقرارها
بسبب ارتباطها بقيمة
الدوالر والليرة التركية،
انعكسا على تكاليف
املواصالت واإلنتاج

ّ
من األموال للتزود باملحروقات ،وبت أوفر
نحو  150ليرة تركية شهريًا كنت أنفقها
على السيارة ،وهو مبلغ يعادل أجرة عملي
ً
أسبوعًا كامال».
من جهته ،يوضح بائع الدراجات الهوائية
محمد رامــز الخليل لـ«العربي الجديد» أن
«م ــوس ــم شـ ــراء ال ــدراج ــات ي ـبــدأ عـ ــادة بعد
ً
شهر إبــريــل /نيسان ،لكننا شهدنا إقباال
مبكرًا هذا العام ألسباب عدة بينها الوضع
االقـتـصــادي للسكان الــذيــن بــاتــوا يطلقون
على الــدراجــة اســم خـ ّـدام ببالش (مجاني)
ألن ـه ــا ال ت ـح ـتــاج إل ــى وقـ ــود أو ل ــرس ــم في
دائ ــرة املــواصــات ،وال تطاولها مخالفات
الشرطة».
ويشير إلــى أنــه كــان سابقًا يبيع دراج ــات
مخصصة لألطفال ،لكنه بدأ أخيرًا في بيع
دراجـ ــات الـكـبــار بـعــدمــا زاد الـطـلــب عليها
بـنـسـبــة  30ف ــي امل ــائ ــة ،و«هـ ــو أم ــر ل ــم يكن
مـتــوقـعــا ،خـصــوصــا أن أس ـع ــار ال ــدراج ــات
املستوردة من أوروبا ارتفعت بنسبة مائة
ف ــي امل ــائ ــة ،وت ـلــك الـصـيـنـيــة وال ـتــرك ـيــة بني
 30إل ــى  40ف ــي امل ــائ ــة .لـكــن ذل ــك ل ــم يــوقــف
حركة البيع ألن كثيرين باتوا يستخدمون
الــدراجــات للتنقل ،وهــو مــا نالحظه اليوم
ف ــي مــدي ـنــة إدلـ ــب خ ـصــوصــا ال ـت ــي تتمتع
ّ
ومعبدة في شكل جيد».
بطرق مستقيمة
يـ ـق ــول رئـ ـي ــس م ـك ـتــب ال ـه ـي ـئــة ال ـس ـيــاس ـيــة
فــي محافظة إدل ــب أحـمــد بـكــرو لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد»« :ي ـع ــان ــي غــال ـب ـيــة ال ـس ـك ــان مــن
الوضع االقتصادي املتردي بتأثير فرص
الـعـمــل املـ ـح ــدودة امل ـتــوفــرة وك ـثــافــة سـكــان
املنطقة التي تضم أكثر مــن أربـعــة ماليني
شخص ،وعدم تطوير املشاريع اإلنتاجية
وزيادتها ،وضعف دخل الناس لدرجة عدم
قدرتهم على سد قيمة احتياجاتهم األولية،
علمًا أن الدخل اليومي لغالبية العاملني ال
يتجاوز عشر ليرات تركية» .ويشير إلى أن
«ارت ـفــاع أسـعــار الــوقــود وع ــدم استقرارها
بـسـبــب ارتـبــاطـهــا بقيمة ال ـ ــدوالر والـلـيــرة
التركية انعكسا على تكاليف املــواصــات
واإلنـتــاج ،وتسبب في غــاء بأسعار املــواد
األس ــاس ـي ــة ال ـتــي تـخـضــع أي ـضــا لتكاليف
النقل والضرائب املفروضة ،واالختالفات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـن ــوع ـي ــة وال ـ ـ ـجـ ـ ــودة .والـ ـي ــوم
تشهد إدلــب انتشارًا واسـعــا فــي استخدام
الــدراجــات الهوائية والنارية كوسائل نقل
أســاس ـيــة ،بــاعـتـبــار أن ال ـنــاس تـمـلــك قــدرة
أكبر على اقتنائها وتحمل أعباء صيانتها
ً
بدال من السيارات ذات التكاليف الكبيرة».
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أس ـ ـعـ ــار امل ـ ـحـ ــروقـ ــات والـ ـغ ــاز
املنزلي في املناطق الخارجة عن سيطرة
الـ ـنـ ـظ ــام شـ ـم ــال غ ــرب ــي سـ ــوريـ ــة ،وب ـل ـغــت
أرقــام ــا قـيــاسـيــة ،وه ــو مــا بــررتــه الجهات
التي تسيطر على املنطقة برفع الشركات
امل ـص ـ ّـدرة لــأسـعــار .وتــؤكــد شــركــة «وت ــد»
للبترول التابعة لحكومة اإلنقاذ أن زيادة
األسـ ـع ــار شـمـلــت امل ـح ــروق ــات امل ـس ـتــوردة
من تركيا فقط ،إذ بلغ سعر قــارورة الغاز
املنزلي  99.5ليرة تركية ( 10.77دوالرات)،
وسعر ليتر البنزين املستورد  7.66ليرات
تــركـيــة ( 82س ـن ـتــا) ،وس ـعــر لـيـتــر امل ــازوت
امل ـس ـت ــورد م ــن الـ ـن ــوع األول  7.05ل ـيــرات
تركية ( 76سنتًا).

وأخيرًا

أشياء ال ُتشترى
كالم قديم :هي
ُ
سعدية مفرح

يحلو لــي أحـيــانــا ،وأن ــا أعـيــد ترتيب مقاالتي القديمة
وأرشـفـتـهــا ،إع ــادة قــراءتـهــا ثانية فــي ضــوء الـظــروف
الـجــديــدة الـتــي تحيط بـمــا تـنــاولـتــه فيها مــن قضايا،
فــأقــارن بــن املــاضــي والـحــاضــر عـلــى صعيد الـحــدث
نفسه وأبطاله ،وعلى صعيد آرائي الشخصية أيضًا.
البارحة في خضم مهمتي بترتيب األرشيف ،وانتقاء
بعض مقاالتي منه إلصدارها في كتاب جديد ،توقفت
مقال ال أتذكر أنني نشرته بالفعل ،وإن كان عنوانه
عند ٍ
من عناويني املعتادة« :ال أدري ما الذي كان يمكن أن
ً
يقوله شــاعــر مثل أمــل دنـقــل اآلن ،ب ــدال مــن صيحته
التحذيرية الشهـيرة «ال تصالح  ..ولو منحوك الذهب»،
لــو أنــه نجا مــن ذلــك امل ــوت ال ــذي حــاصــره بــن جــدران
الغرفة ثمانية ،فانتصر على تكوينه الجسدي النحيل
الــذي فارقته الــروح تحت وطــأة السرطان ،لكنها ظلت
معلقة في سماء الشعر النبيل ،الشعر الجميل ،الشعر
الذي يقول ما ال يقدر على قوله سوى الشعراء؟!
كان أمل دنقل يمارس أقصى حاالت ّ
تفرده اإلنساني،

حني كتب تلك القصيدة التي سرعان ما ّ
تحولت إلى
منشور ّ
وزعــه العرب املخذولون من نشرات األخبار
ٍ
التلفزيونية ،وهــي تنقل أخـبــار الصلح املنفرد األول
ّ
ّ
ال ــذي وق ـعــه سـيــاسـيــونــا األوائـ ــل وه ــم يـتـمــشــون على
ّ
املمتدة ما بني حدائق
أقل من مهلهم في تلك املسافة
كامب ديفيد وحدائق البيت األبيض ،مدفوعني بنشوة
االبتكار ودهشة املفاجأة أمام بريق عدسات التصوير
العاملي ألول مرة.
لكن األواخر من سياسيينا امللهمني في النهاية أتوا
ً
بـمــا لــم تستطع األوائـ ــل ،ف ـبــدال مــن امل ـشــي ،ص ــاروا
يـفـضـلــون ال ـه ــرول ــة ،ال ألس ـب ــاب صـ ّـح ـيــة ،وف ـقــا ملا
ً
يــوصــي بــه األط ـبــاء وحـســب ،ولـكــن أيـضــا ،بــل أوال،
ألن خير «السالم» عاجله .كما أن «سالم» اليوم من
األفضل أال ّ
يؤجل إلى الغد ،فمن يضمن الظروف؟
ظ ــروف األع ـ ــداء الــذيــن ال يـثـبـتــون عـلــى رأي طبعًا،
ّ
خصوصًا أن التاريخ علمنا ،أعني علم سياسيينا
امللهمني ،أن ما كان ّ
يقدمه هؤالء األعداء من عروض
اليوم سرعان ما يقلصونه إلى النصف في الغد ثم
إلى الربع في اليوم الذي يليه ...وهكذا!

ّ
فلماذا نخسر ّ
بحجة التأني ذلك «السالم» الذي صار
تعويذة الزمن الجديد ،حتى لو كسبنا السالمة؟ ماذا
ّ
ستفيدنا السالمة املضمونة نتيجة للتأني في مقابل
أنهار الحليب والعسل ،بل والذهب أيضًا الـتي ستجري
في صحراواتنا الكثيرة؟
لكن أمل دنقل كان يجيب عن األسئلة الجديدة بمنطقه
الـقــديــم ،حتى وهــو يحلق خـلــودًا خــارج ج ــدران غرفة

مزيد من األسئلة في
واقع لم تعد فيه عبارات
أمل دنقل الشعرية الغاضبة
ُتجدي أو تصف المشهد
ّ
بدقة
الجديد

امل ــرض األخ ـي ــرة« :أتـ ــرى حــن أف ـقــأ عـيـنـيــك /ثــم أثـبــت
جوهرتني مكانهما؛ هل ترى؟».
كــان الشاعر الــذي استعار ،ذات نكس ٍة غير مـبـ ّـررة،
عيني زرقــاء اليمامة ،بينما يبكي بني يديها ليرى ما
ال يــراه اآلخ ــرون ،يعرف أنــه سيجيء ذلــك الـيــوم الــذي
تصبح فيه نصيحته الغالية ّ
توزع بشكل مجاني في
الطرقات ّ
السرية املنتشرة على امتداد الخريطة العربية
ً
ُ
من املحيط إلــى الخليج ،بــدال من أن تباع بجمل ،كما
يقضي الـعــرف الـســائــد فــي مـجــال بيع هــذا الـنــوع من
النصائح بــالــذات وشــرائــه ،لكنه كــان يحتمي بمحض
ُ
الشعر ،فــ«هــي أشـيــاء ال تـشـتــرى…» .على أيــة حــال،
ّ
حتى في حال عوملي جديد ،تختفي فيه قرانا ،ويتحول
ّ
سكانها إلى ّ
مجرد عبيد يهرولون في خدمة سكان
قرية بيل غيتس الكونية الواحدة.
فــي نهاية ال ـقــراءة والــرصــد واملـقــارنــة ،تحصلت على
مــزيــد مــن األسـئـلــة فــي واق ــع لــم تعد فيه ع ـبــارات أمل
ُ
دن ـقــل الـشّـعــريــة الـغــاضـبــة ت ـجــدي أو تـصــف املشهد
الجديد بدقة .سأترك لكم مقارناتكم الخاصة بني ما
كان وما وقع اآلن.
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