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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص تنفيذي 

يعاني االقتصاد السوري االنهيار، مع انخفاض سريع -غير مسبوق- للعملة السورية مقابل ارتفاع حاد 
في أسعار املواد الغذائية، إذ انتشر الفقر في أنحاء البالد كلها. في املقابل عجز النظام عن وقف التدهور 

االقتصادي السريع في البالد.

إن حالة الفقر بين الناس فرضت على دمشق إلغاء تدابير مكافحة فيروس كورونا/ COVID-19، فقد 
نفقاتهم. وإجراءات احتواء املرض هذه،  لتغطية  اليومي، مع وظائف مرافقة  العمل  اعتمادهم على  ازداد 

كانت أرضية خصبة ألشكال جديدة من الفساد واالستغالل من مسؤولي النظام وموظفيه.

يحاول النظام تسخير املوارد التي ما تزال تحت تصرفه – من موارد الدولة واملساعدات الخارجية التي 
يحاول السيطرة عليها – وتوجيهها إلى أولئك الذين يعّدون موالين له، وال سيما أفراد الطائفة العلوية.

يزداد غضب السوريين الذين يعيشون تحت سيطرة النظام وإحباطهم، حتى بين أولئك الذين يدعمون 
تجاوز  يخشون  هؤالء  ولكن  املعيشية.  األوضاع  تدهور  منع  في  وفشلها  الحكومة  فساد  بسبب  النظام، 

الخطوط الحمر والتظاهر حتى ولو كان هذه االحتجاج ضد حالة الفقر.

يواجه صانعو السياسة الغربيون مهمة صعبة في محاولة تجويع نظام يتصرف كشبكة إجرامية عنيفة.

إن تصاعد الضغط االقتصادي على الحكومة من خالل فرض قانون قيصر سيعوق استفادة املقربين 
منه ولكنه سيزيد من الصعوبات االقتصادية التي يواجهها املدنيون السوريون.
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لالجئين  اليرموك  مخيم  في  الركام  إزالة  في  السوري  النظام  بدأ  عندما  منها،  االستفادة  يمكن  مواد  عن  تبحث  امرأة 

الفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق في 09 تشرين األول/ أكتوبر 2018. منع نظام األسد سكان املخيم من العودة 

باستثناء أولئك الذين تربطهم عالقات وثيقة مع امليليشيات املوالية للفلسطينيين. )لؤي بشارة / وكالة الصحافة الفرنسية، 

صور غيتي(
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“أنا أعيش مثل الكالب في الشوارع«

كان رستم* جالًسا في حديقة منزله الجديد، بعد أن طرده مالك العقار في دمشق. لم يستطع دفع اإليجار 
لشهرين، ثم فقد مصدر دخله -وظائف مؤقتة في البناء- بعد البدء بإجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا. 
فقد االتصال بأسرته، ألن والده اضطر إلى بيع هاتف العائلة لشراء الطعام. ال يستطيع رستم إطعام نفسه، 

 عن إرسال أي أموال لعائلته.
ً

فضال

قال بمرارة »سورية مقبرة لشعبها قبل أن تكون ألي محتل” “أنا أعيش مثل الكلب في الشوارع. لم آكل 
منذ يومين بسبب املسؤولين في الحكومة “. وفي إشارة إلى األسد من دون ذكر اسمه، قال رستم إنه على علم 

بالفقر املدقع الذي يعانيه السوريون »لكن ال يمكنه فعل أي �شيء«.

االقتصاد السوري في حالة انهيار؛ في أقل من عام، فقدت الليرة السورية أكثر من 70 في املئة من قيمتها 
مقابل الدوالر األميركي، في حين ارتفعت أسعار املواد الغذائية األساسية أكثر من 100 في املئة، وفًقا لتقارير 
برنامج الغذاء العالمي. وتشير املحادثات التي أجريت عبر تطبيقات املراسلة وعن طريق الهاتف مع أشخاص 
حاالت  تزداد  حيث  الجوع.  يعانون  السكان  من  كبيرة  قطاعات  أن  إلى   14 الـ  سورية  محافظات  جميع  من 

التسول في الشارع، وانتشار البغاء، والبحث بين القمامة عن بقايا الطعام.

آذار/  منذ  ولكن  البقاء.  أجل  من  الحرارية،  للسعرات  مصدر  أرخص  وهو  الخبز،  على  السكان  يعتمد 
2011، بدأت املخابز التي تبيع الخبز املدعوم في مناطق  مارس، وللمرة األولى منذ بداية االحتجاجات عام 
سيطرت النظام، تعاني نقًصا حاًدا بسبب عدم قدرة النظام املالية على استيراد الحبوب. انحسر النقص في 

أيار/ مايو، إلى حد كبير بسبب فرض الحكومة نظام الحصص في التوزيع.

السقوط  من  حالة  في  كان  القتصاد  أخرى  ضربة  كورونا،  بـفيروس  املرتبط  االقتصادي  التباطؤ  وجه 
الحر، ما سّرع من تراجع سورية نحو مرحلة ال يستطيع النظام فيها حتى إطعام حاضنته، من أفراد املجتمع 
العلوي وأسر الجنود الذين سقطوا، واملوظفين العمومين. في نمط يكرر نفسه طوال مّدة الحرب، تستفيد 
مجموعة صغيرة من التجار الذين لهم صالت مع النظام واملسؤولين من الفرص التي أتاحتها تدابير مكافحة 
الوباء وذعر املستهلكين، في وقت يغرق بقية السكان من الفقر. إن معاناة السوريين ناجمة في املقام األول من 
الحرب والفساد املستشري ومن األزمة االقتصادية في لبنان املجاور، ولكن مع املجاعة التي تلوح في األفق، 
ستؤدي العقوبات املقبلة إلى تفاقم األزمة أكثر على سورية. لن يمكن تسويغ سياسات الواليات املتحدة التي 
تستهدف رفاهية السوريين، على املدى القصير، إال إذا كان هناك مسار واضح لتشديد العقوبات لتؤدي إلى 

تغيير جذري في سلوك النظام تغييًرا يخدم مصالح الشعب السوري والغرب.
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COVID-19 /تدابير مكافحة فيروس كورونا

بفيروس  اإلصابة  حاالت  عدد  إن  مع  بالفعل.  املنهك  السوري  االقتصاد  في  يؤثر  واحد  عامل  الوباء  إن 
كورونا في سورية ما يزال محدوًدا، وذلك يرجع إلى العزلة النسبية للبالد، فاإلجراءات التي اتخذتها الحكومة 
السورية ملكافحة انتشار الفيروس ساهمت في التراجع االقتصادي الحاد الذي تسارع مع االنخفاض السريع 
لليرة اللبنانية. لدى السوريين مليارات عدة من الدوالرات في البنوك اللبنانية -استخدم السوريون األثرياء 
ا لتجنب العقوبات- لكن هذه البنوك قيدت تحويالت الدوالر، لذلك ال يمكن تحويل هذه األموال 

ً
لبنان مالذ

إلى السوق السورية. فانخفضت الليرة السورية أسرع من أي وقت م�شى، لتصل إلى 2425 لكل دوالر أميركي 
في 11 حزيران/ يونيو )وهو سعر الصرف املستخدم في هذا التحليل(. دفعت الخسائر الفادحة -التي لحقت 
باالقتصاد السوري خالل مدة اإلغالق- الحكومة إلى رفع معظم اإلجراءات في غضون ثالثة أسابيع، لكن 
قطاعات معينة مثل املطاعم والسياحة ما تزال تعاني بسبب عمليات اإلغالق الطويلة والقيود على الحركة.

واصلت الحكومة دفع رواتب موظفي القطاع العام )عام 2014 شكلوا 55 في املئة من القوى العاملة(، 
لكن العاملون في القطاع الخاص ومن يعتمدون على العمل اليومي تضرروا بشدة. أفاد عدد ممن اتصلت 
]الكاتب[ بهم أن الجوع منتشر في أنحاء سورية كلها، أو أنهم يعرفون أشخاًصا فقدوا جميع مصادر الدخل. 
حتى إن أولئك الذين يعملون في القطاع العام تأثروا بالوضع، واضطروا إلى وظائف إضافية لدعم مدخولهم. 

سوريون يصطفون مع عبوات غاز في منطقة صالح الدين بمدينة حلب الشمالية في 11 شباط/ فبراير 2019. - ما إن 

اكتشفوا شاحنة توزع عبوات غاز، وهرع سكان مدينة حلب السورية لتشكيل 200 متر طابور طويل امتد في الشارع. منذ 

كانون األول / ديسمبر، أصبح الطابور ساعات لشراء الغاز جزًءا من الحياة اليومية في منطقة صالح الدين، بسبب النقص 

الشديد. )لؤي بشارة / وكالة الصحافة الفرنسية، صور غيتي(
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قال نبيه* الذي يعمل خالل النهار في مؤسسة اإلسكان العسكري في الالذقية وفي املساء في أحد املقاهي 
التي أغلقت بسبب وباء كورونا، “عمري 33 سنة وكل ما في جيبي هو 125 ليرة ]حوالى 8 سنتات أميركية[«، 

ا: »اليوم استدنت 1000 ليرة من صديق لحالقة شعري”.
ً
وأردف ساخط

كانت خزائن الدولة شبه فارغة عند دخول أزمة كورونا، كافح النظام لتوفير األساسيات للسكان. كما 
فعلت الدول املتقدمة بتوزيع منح وسالل غذائية، وبخاصة على أولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي 
وفقدوا جميع مصادر الدخل، طلبت الحكومة من السوريين املساهمة في صندوق لتعويض املحتاجين وفق 
معايير معينة، بمنح تقارب 100000 ليرة سورية )يعادل تقريًبا 41 دوالًرا(. في غضون أيام قليلة، سجل أكثر 

من 450.000 سوري عبر اإلنترنت للحصول على التعويض، ما أدى إلى إزالة املوقع بسرعة.

في محاولة للحصول على معظم املساعدات التي تقدمها املنظمات غير الحكومية الدولية -على حساب 
السوريين الضعفاء- أجبر النظام املنظمات غير الحكومية على تقليل مساعداتها للمحتاجين. تزعم دمشق 
أن تلك املنظمات وافقت على مشاركتها في حملة مكافحة وباء كورونا. ولكن عملًيا، ستواصل املنظمات غير 

الحكومية فتوزيع املنح على املستفيدين الذين اختارتهم سابًقا، ولكن بمعدل مخفض.

بحسب موظف في منظمة أوروبية غير حكومية عاملة في دمشق. أن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
أخبرتهم أنه يجب عليهم تقديم مبلغ املنح ]مثل الحكومة[، في حين إن منحنا تعتمد على تقييم وفق الحاجة 

وأسعار السالل الغذائية ».

الحكومة  تنوي  ما  أضعاف  أربعة  بنحو  أعلى  املتوسط  في  الحكومية  غير  املنظمات  توزعه  الذي  املبلغ 
السورية توزيعه. وهذا يعني منع الفوائد التي تعود على األشخاص الذين يعانون ضائقة شديدة، مثل األسر 
 من ذلك 

ً
التي ترأسها اإلناث التي كانت تتمتع بمرتب يبلغ حوالى 140 دوالًرا أميركًيا في الشهر، وستتلقى بدال

100000 ليرة سورية )يعادل تقريًبا 41 دوالًرا( كل شهرين.
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فرص جديدة للفساد واملحسوبية

أتاح اإلغالق الذي فرضته السلطات السورية فرًصا جديدة للبيروقراطيين والجنود وعمالء املخابرات 
أعمالهم  إبقاء  أرادوا  الذين  املحالت  أصحاب  كان  إذ  شخصية.  مالية  منفعة  لتحقيق  الداخلي(  )األمن 
مفتوحة أو البقاء في الخارج بعد حظر التجوال يدفعون رشاوى لرجال الشرطة واملفتشين واملخابرات. وكان 
يضطر املعتقلون من منتهكي الحظر إلى رشوة الشرطة أو املخابرات لإلفراج عنهم، إذ كان بعضهم يتعرض 
إلى التعذيب. مع عزل سكان املناطق الريفية عن األسواق في املراكز الحضرية، ما زاد انعدام األمن الغذائي 
لديهم، فقط كان أصحاب الصالت القوية أو القادرين على دفع الرشوة يمكنهم الحصول على إذن السفر 
التي يشغلها عناصر من وحدات  التفتيش  النظام تنتشر نقاط  في مناطق سيطرة  بين املحافظات للعمل. 
الجيش وامليلشيات املختلفة، تفرض هذه النقاط »أتاوات” على التجار الذي ينقلون البضائع وكذلك على 
من  لب 

ُ
ط الحاالت،  بعض  وفي  هذه،  التفتيش  نقاط  عدد  ازداد  كورونا  فيروس  مكافحة  تدابير  مع  املارة. 

أصحاب املحالت دفع رشاوى للسماح بمرور بضائعهم، ما ساهم في ارتفاع األسعار.

أغلقت  دمشق،  ضواحي  في  زينب  والسيدة  منين  في  بالفيروس  إصابة  حاالت  من  عدد  عن  تقارير  بعد 
السيدة  في  اإلغالق  استمر  للتنقل.  الرشاوى  دفع  تحمل  يمكنهم  الذين  أولئك  باستثناء  بأكملها،  البلدات 
إلى امليليشيات املوالية للنظام بشكل جماعي، ألكثر  أبناؤها  زينب، وهي منطقة ذات أغلبية شيعية انضم 
من شهر، حيث ازداد تعقيد عملية الرشوة، فقد انخرط فيها املهربون وسائقو سيارات األجرة والسلطات 
الصحية في املدينة الذين يمنحون إذًنا استثنائًيا ملن يحتاجون إلى رعاية طبية في دمشق مقابل 5000 ليرة. 
هذا الفساد، إلى جانب رفض النظام الكشف عن مكان ظهور الحاالت الجديدة، جعل السكان املحليين في 

املنطقة في شك من حاالت اإلصابة املعلنة والقول إن اإلغالق مؤامرة تهدف إلى الحصول على رشاوى.
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دولة فاسدة

الدولة، املليئة بالفساد، عاجزة عن معالجة األزمة االقتصادية. فاألجهزة التي يفترض أن تحمي املواطنين 
في  وتحدث  مستشرية  حالة  الدولة  موارد  سرقة  إن  الفساد.   عملية  من  جزء  هي  املستفيدين،  جشع  من 
املديريات  رؤساء  ويسرق  الخاصة،  حساباتهم  إلى  الدولة  إيرادات  الوزراء  يوجه  كلها:  الحكومة  مستويات 
حساب  على  الدولة  دور  زيادة  هو  النظام  حل  إن  املواطنين.  الصغار  املوظفون  ويبتز  الدولة،  ومؤسسات 
القطاع الخاص. في خطاب صارخ ألقاه في 4 أيار/ مايو، رسم الرئيس السوري بشار األسد مساًرا إلى األمام 
من شأنه أن يجعل الدولة أكثر مشاركة في إدارة االقتصاد. حيث من املفترض أن تصبح املؤسسة السورية 
للتجارة، هي املؤسسة الحكومية التي تسيطر على سعر بيع السلع املدعومة، أكثر نشاطا وتنافسا مع األسعار 

في املتاجر العادية.

لكن من املرجح أن تؤدي زيادة مشاركة الدولة في إدارة االقتصاد إلى زيادة األمور سوًءا. يرى عدد من 
موظفي الحكومة في نقص السلع املكلفة بتوزيعها فرصة للثراء، وليست مشكلة يجب حلها. ينتشر الفساد 
على نطاق واسع بين املوظفين املسؤولين عن شراء السلع املدعومة وبيعها؛ يحّول موظفو مؤسسة التجارة 

وموردو مواد الخبز وأسطوانات الغاز والوقود املوارد إلى جيوبهم.

تماًما.  صحيحة  املؤسسة  في  الفساد  »تقارير  إن  للتجارة(  السورية  املؤسسة  في  )موظفة  سميرة  قالت 
بض على عدد من املسؤولين في مناصب رفيعة ومتوسطة، ولكن أفرج عن بعضهم بعد ذلك بوقت قصير«. 

ُ
ق

وأوضحت أن مديري متاجر مؤسسة التجارة يسجلون مبيعات مزيفة، ثم يبيعون السلع املدعومة للتجار 
بسعر أعلى من السعر الرسمي، ثم يبيع هؤالء التجار املنتجات بسعر السوق، ويؤدي ذلك إلى نقص السلع 
املدعومة وارتفاع األسعار. على سبيل املثال، استغل املوزعون النقص الحاد في الخبز، وسحبوا مادة الطحين 

لبيعها في السوق السوداء.

دعا األسد إلى زيادة تطبيق الغرامات على املتالعبين باألسعار، لكن مفت�شي وزارة التجارة وحماية املستهلك، 
املسؤولين عن منع التالعب في األسعار وضمان جودة السلع، هم في الواقع يرفعون األسعار. نظًرا الرتفاع 
تكاليف اإلنتاج والشحن، واألرباح لكبار التجار، ال يستطيع بعض أصحاب املتاجر بيع املنتجات باألسعار 
املنظمة أو التخلص من السلع منتهية الصالحية. بعض آخر يرفع األسعار فقط لتحقيق الربح. لذلك يرشو 
أصحاب املتاجر املفتشين، إما بمبالغ نقدية أو باملنتجات املجانية، للسماح لهم بإبقاء األسعار أعلى من تلك 
التي حددتها الحكومة. أحياًنا تحدث عملية الرشوة في العراء أمام الزبائن؛ في األسابيع األخيرة، أفاد السكان 
املحليون في الالذقية عن رؤيتهم مفتشين يحملون كيلوغرامات من الجبن والقهوة املطحونة عالية الجودة في 

أثناء زيارات التفتيش، من دون أن يدفعوا.
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املسؤولون السوريون والصحف التي يديرها النظام يلقون اللوم -روتينًيا- في ارتفاع األسعار على التهريب 
عبر الحدود. في الواقع إن التجارة غير املصرح بها مع الدول املجاورة تقلل بالفعل من توافر السلع داخل 
سورية. قد يكون مصطلح »التهريب« مصطلًحا غير مالئم لوصف الظاهرة، بالنظر إلى تسهيل قوات النظام 

واملسؤولين ومشاركتهم العميقة في هذه العمليات. 

الذين تربطهم  اللبنانية، إن »التجار  في مقلع حجارة على الحدود السورية  الذي يعمل  وبحسب منير* 
عالقات جيدة بالنظام يشرفون على عملية التهريب.  إنها طريقة جيدة لتبادل املواد الغذائية والحصول على 

الدوالر يومًيا”.

ويشارك هؤالء األفراد أيًضا في عمليات التهريب إلى العراق واألردن، حيث تؤدي الفرقة الرابعة في الجيش 
السوري دوًرا مهًما. بحسب منير، وهو كذلك مقاتل من الفرقة الرابعة من ريف الالذقية، يجري التهريب من 
لبنان وإليه بالتنسيق مع حزب هللا اللبناني. يجري تنسيق التهريب إلى العراق مع امليليشيات املوالية إليران 
على الجانب اآلخر من الحدود. لعدم قدرة النظام على اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكات التهريب القوية، 

وقد دعا املواطنين إلى املساعدة في اإلبالغ عن عمليات التهريب.
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املساعدات والوالء

الذين  أولئك  ويكافئ  سياسية،  ألغراض  النادرة  باملوارد  النظام  يتالعب  االقتصاد،  انهيار  استمرار  مع 
يعّدهم موالين له. في حين الذين ُينظر إليهم بوصفهم غير مخلصين في األزمة االقتصادية يعانون انعدام 
التي  2018 للمركز السوري ألبحاث السياسة، أن املحافظات  األمن الغذائي والفقر.  أظهرت دراسة عام 
شهدت حاالت قليلة من القتال حافظت على وفرة املواد الغذائية: طرطوس والالذقية والسويداء. بعكس 
املناطق التي كانت تسيطر عليها املعارضة في السابق واستعادها النظام وحلفاؤه، إذ ظلت محرومة من كثير 

من الخدمات.

عادل  غير  توزيًعا  عليها  ويفرض  الحكومية،  غير  املنظمات  عمليات  على  كبيًرا  تأثيًرا  النظام  يمارس 
للمساعدات، ليعاقب بها معار�شي النظام. وصف موظف في منظمة غير حكومية أوروبية كبرى التحديات 
في العمل في الغوطة الشرقية )التي استعادتها الحكومة عام 2018 بعد خمس سنوات من الحصار( حيث 
في مدينة  بتنفيذ مشروعات  الحكومية  للمنظمات غير  السماح  رفضت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
دوما، أكبر مركز سكاني في الغوطة الشرقية واملنطقة األخيرة لالستسالم، بعد أن شنت القوات الحكومية 
 من ذلك، دفعت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل املنظمة غير 

ً
 باألسلحة الكيمياوية. وبدال

ً
هجوًما قاتال

الحكومية إلى العمل في حرستا، وهي أول بلدة في الغوطة الشرقية تستسلم للنظام. بعد مفاوضات مكثفة، 
تمكنت املنظمة غير الحكومية من الحصول على اتفاق لتنفيذ املشروع في بلدة ثالثة في الغوطة استسلمت 

للنظام قبل دوما. 

وتخضع املساعدة الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، للتالعب من النظام. يجب على جميع املنظمات غير 
 غذائية أن تعمل إما من خالل صندوق سورية الذي 

ً
الحكومية الدولية التي تعمل خارج دمشق وتوفر سالال

تديره السيدة األولى السورية أسماء األسد، أو من خالل الهالل األحمر العربي السوري )SARC( الذي تكون 
قيادته قريبة من النظام. وأوضح مدير في منظمة غير حكومية دولية للمساعدات تعمل خارج دمشق أنهم 
غير قادرين على اختيار املستفيدين، إذ يوجه الهالل األحمر السوري املنظمة غير الحكومية للتوزيع بحسب 

الحاجة، ويجري االنصياع لتدابيره بشكل كبير”.

قال املدير: »نظرًيا، نحن شركاء مع الهالل األحمر العربي السوري، لكنهم في الواقع هم الذين يتخذون 
القرارات ]النهائية[«.

العربي  األحمر  »الهالل  أن   ،2018 في  النظام  استعادها  حمص،  بريف  الحولة  في  املقيم  جاسم*،  وأوضح 
السوري يوزع في مناطقنا، لكن العائالت التي لديها أبناء نزحوا إلى الشمال ]الذي تسيطر عليه املعارضة[ مستبعدة 

ويستبعدون عائالت السجناء السياسيين، على الرغم من أنهم في أمس الحاجة إليهم بسبب فقدانهم املعيل«.
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تقلص شبكات املحسوبية

في خضم األزمة االقتصادية، تسعى الحكومة إلى زيادة البحث عن مصادرها، ولكنها ال تجد طرائق كافية 
النظام، على  أبرز محسوبي  السابق  في  كان  الذي  رامي مخلوف  املبذول إلجبار  الجهد  إن  إلرضاء قاعدتها. 
الدولة.   خزائن  في ملء  دمشق  تواجهها  التي  املتزايدة  الصعوبة  إلى  يشير  األقل  ثروته على  من  جزء  تسليم 
الخدمات  تقديم  على  قدرة  أقل  النظام  أصبح  للدولة،  العسكري  غير  اإلنفاق  تقلص  مع  الحرب،  وطوال 
 من ذلك ركز الخدمات القليلة املمكنة بيده ملصلحة املوالين له.  وظائف الدولة، حتى 

ً
لكل السكان، وبدال

مع تدهور قيمة مدخولها، لكنها الشكل األكثر شيوًعا للمحسوبية التي يستخدمها القادة السوريون. فقد 
وعدت عائالت جنود الجيش السوري والجنود الذين سقطوا أو الذين أكملوا أكثر من ثماني سنوات من 
الخدمة بوظائف حكومية. ولكن بسبب املشكالت املالية وتف�شي محاباة األقارب، لم توجد وظائف كافية، 
وفقط من لديهم صالت قوية مع املسؤولين الكبار ينالون هذه املواقع. حتى أولئك الذين يعّدون األكثر والًء 
في  وظائف  لتأمين  رشاوي  دفع  عليهم  بأن  أفادوا  السوري-  الساحل  مناطق  من  هم  الذين  الجنود  -أقارب 

القطاع العام.

تخفيض مدة  في  النظام  قرار  أثار  للموالين. فمثال  تقدم  التي  االمتيازات  تقلل من  املالية  الضغوط  إن 
العالج الطبيعي املقدم للجنود القدامى أو املصابين إلى ستة أشهر، ووقف الدواء لعائالت املصابين؛ غضًبا 
في  للتوظيف  املخططة  الجماعية  املسابقات  من  عدد  إلغاء  في  امليزانية  نقص  وتسبب  قاعدته.  بين  كبيًرا 
الجنود  أولئك  يتلق  ولم  الخدمة مؤخًرا،  أكملوا تسع سنوات من  الذين  املخصصة ألولئك  العام  القطاع 
الذين أكملوا تسع سنوات من الخدمة وُسّرِحوا في آذار/ مارس 2020 راتب التقاعد الشهري البالغ 35000 

ليرة سورية )ما يعادل 14 دوالًرا( الذي يحق لهم الحصول عليه ملدة عام واحد.

ق علي* الذي تسرح من الخدمة في مارس / آذار بعد تسع سنوات وثالثة أشهر من الخدمة ويعيش 
ّ
عل

في جبلة، الالذقية، بحزن، “عمري 29 سنة، ال عمل، ال نقود لشراء الطعام أو الشراب أو السجائر، هذه 
ليست حياة تستحق العيش«.

مع ذلك، حتى مع وجود القليل من املوارد تحت تصرفه، ما يزال النظام يحاول االعتناء بقاعدته. بعد أيام 
من الضجيج حول تخفيض املزايا للمحاربين القدامى املعوقين، أعلنت الحكومة عن منح ملرة واحدة، بمبالغ 
تراوح بين 100،000و200،000 ليرة سورية للمحاربين القدماء املعوقين. بعد إعالن األسد عن مشاركة أكبر 
للمؤسسة السورية للتجارة في االقتصاد، أرسلت شاحنات تحمل خضروات مدعومة إلى دمشق. كتجربة 
وزعت املواد في منطقتين من أصل 95 من أحياء دمشق هما عش الورور ومزة 86، الحيان كالهما تسكن 
فيهما أغلبية علوية، ومعظمهم من جنود الرتب الدنيا، وتقطن في خمسة أحياء في دمشق أغلبية علوية، 

واختيار حيين عشوائًيا يعادل 2 في املئة من دمشق كلها.
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في أحياء  القواعد  لوباء فيروس كورونا، لم تطبق  لقاعدته، ففي مدة الحظر  النظام مزايا أخرى  قدم 
وقدم  العام.  النقل  ووسائل  املتاجر  واستمرت  حكوميين  ا 

ً
ضباط تضم  التي  والبلدات  الدمشقية  النخبة 

غوطة  في  البلدات  تلك  وحتى  املحافظات،  بين  والتنقل  السفر  وبإمكانهم  للجنود،  رسمًيا  استثناًء  النظام 
أبعد من  -التي هي  العلوية  العلوية، فمثال، ضاحية قدسيا ذات األغلبية  الطائفة  فيها  التي تسكن  دمشق 

العاصمة عن قدسيا ذات األغلبية السنية-. كان مسموًحا لسكانها التنقل من دمشق وإليها.

استغل ماهر*، وهو من سكان قدسيا، هذا للسفر إلى العاصمة، حيث ذكر: “عن طريق ترابي انتقلت 
من قدسيا إلى ضاحية قدسيا ومن هناك إلى العاصمة. وكانت نقاط التفتيش تسمح باملرور ألن جميع سكان 

البلدة من العلويين«.

السوريون األكراد يحملون أكياس البطاطا على شاحنة قبل نقلها من املنطقة الكردية الشمالية الشرقية لسورية إلى 

العراق عبر نهر دجلة جنوب املعبر الحدودي ثالثي األطراف بين العراق وسورية وتركيا، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017. 

 Getty عبر DELIL SOULEIMAN / AFP( .التجارة عبر الحدود والتهريب أحد أسباب ارتفاع أسعار املواد الغذائية في سورية
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التعامل مع األزمة: السكان

يقومون  للمساعدة، وهم  بعًضا  بعضهم  إلى  اللجوء  السوريون لسنوات من االضطراب من خالل  نجا 
بذلك مرة أخرى. لكن قدرة السوريين داخل البالد على مساعدة بعضهم تزداد صعوبة مع زيادة فقر الطبقة 
الوسطى. أضيف إلى ذلك تدخل النظام في املبادرات االجتماعية، إذ أوقفت مبادرات اإلطعام من دون إذن، 
تعمل الحكومة على توجيه السلل إلى آخرين من قاعدتها ولخدمة أهدافها السياسية، واملبادرات التي ُسمح 

لها بامل�شي قدًما فعلت ذلك تحت مراقبة دمشق. 

املجتمعات في سورية تتكاتف ملساعدة بعضها حيث فشلت الدولة في ذلك.

ووصف ريان*، وهو الصحافي مقيم في السويداء، هذا الجهد في املنطقة ذات األغلبية الدرزية: »هناك 
عدد من املبادرات املجتمعية. على سبيل املثال، في عدد من القرى، يدفع السكان املحليون الذين يمكنهم 
تحمل تكاليف ذلك ثمن خبز العائالت األخرى يومًيا، ويجري توزيعه مجاًنا، وعدد من أصحاب البيوت أعفوا 
املستأجرين من دفع اإليجار ملدة شهرين إلى ثالثة أشهر، وأيًضا عدد من أصحاب املتاجر تنازلوا عن الديون 

املستحقة لهم. »

هناك مبادرات مماثلة في درعا وجرمانا وطرطوس والالذقية والسلمية أيًضا، يدعمها املحسنين املحليين 
واملغتربين.
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توقعات قاتمة للتعبئة الجماعية الجديدة

طريقة أخرى لتجاوز سوء الوضع هي التنفيس، مع إنترنت أو من دونه، في نقد موضوعات الفقر املدقع، 
وانقطاعات الكهرباء واملاء، وبذخ حياة املسؤولين. الصفحات واملجموعات واملوضوعات من املوالين للنظام 
وتركز على الفساد نشطة بشكل ال يصدق مقارنة بتلك التي تعبر عن الوالء لألسد. يكاد هذا التنفيس ال 
يؤدي أبًدا إلى نتائج ملموسة ولكنه يوفر شعوًرا بالراحة. االنتقادات التي يجري التعبير عنها علًنا ال تمس أبًدا 
 من ذلك تركز على مجلس الوزراء واملسؤولين األقل رتبة. 

ً
قيادة النظام أو العائلة األولى أو أجهزة األمن، بدال

في املحادثات الخاصة مع املؤلف، أولئك الذين يفضلون النظام الحالي على البدائل املتاحة يزداد شعورهم 
بانتقاد الرئيس شخصًيا، واصفين إياه بأنه غير كفء وضعيف وغير قادر على إخراج البالد من املستنقع 

التي هي فيه.

قد يبدو هذا التنفيس عبر اإلنترنت إشارة إلى تحشيد، ولكن له تأثير ضعيف. لسنوات، أولئك الذين 
يعدون »موالين« يشتكون عبر اإلنترنت، وأنه ال أحد سعيد في البلد، ولكن الجميع خائف جًدا ويائس من 

التعبئة، ما يولد شعوًرا باالستسالم املستمر. 

يتعلق  فيسبوك  على  خاصة  مجموعة  في  منشور  على  زينب،  السيدة  سكان  إحدى  وهي  نور*،  علقت 
بتدهور األوضاع املعيشية في املدينة: “بدأت أشعر بأننا نستحق هذا ألننا ما نزال صامتين في وجه الظلم، يا 

إلهي، لقد تعبنا«.

في حين علق أحدهم، وهو موظف حكومي يعيش في طرطوس في مجموعة مغلقة، بقوله: »يبدو األمر 
كما لو أن األصوات ]املرفوعة[ على وسائل التواصل االجتماعي ال تصل إلى ]أي شخص[، ولكن إذا كان أي 
شخص يتحدث عن أي شخص في ]األجهزة، املخابرات[ أو يلعن ]الرئيس[، فسيصل الصوت إليهم بسرعة«، 
وأضاف: »كيف يمكننا أال نفعل أي �شيء ]لتأمين[ سبل عيشنا، نحن أيًضا مالمون، هذه ليست حياة؛ إنها 

إذالل وعبودية«.

تشير املحادثات الخاصة املتعددة مع أولئك الذين يقيمون تحت سيطرة النظام إلى أنهم يشعرون بالعجز 
والضعف والتشاؤم. الهجرة هي الحل املفضل لكثيرين، لكن الحدود مغلقة، والتهريب مكلف.

أي احتجاج شعبي، حتى لو ركز بشكل ضيق على املطالب االقتصادية، سيواجه تحديات ال تصدق في 
سورية األسد. مثال على ذلك، االحتجاجات في منطقة السويداء ذات األغلبية الدرزية التي تتمتع بأقل تدخل 
من الحكومة واملخابرات من جميع املحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام. عام 2011، بهدف إبقاء 
األقليات الدينية إلى جانبها، لم تستخدم الحكومة القوة املميتة ضد املتظاهرين، في السويداء، املطالبين 
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بتغيير النظام. ولكن في حزيران/ يونيو 2020، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في املنطقة، 
 100 حوالى  االحتجاجات  في  شارك  منهم؛  قليل  انضم  اإلنترنت،  عبر  تعاطفهم  عن  املحليون  السكان  عبر 

مشارك. 

“يشعر الناس أنه ال جدوى من االحتجاج”، أوضح ريان، الصحافي املقيم في السويداء، “ال يمكن للنظام 
إصالح ذلك”. حتى بين أولئك الذين يفضلون النظام على املعارضة، ُينظر إلى الحكومة على أنها غير قادرة 

على إخراج سورية من األزمة.

قالت وفاء*، وهي موظفة في الدولة من الطائفة العلوية، “الناس يشعرون باالشمئزاز من الفساد”. وفي 
إشارة إلى األسد من دون ذكر اسمه، أضافت »إنه غير كفء وضعيف«.

يكافح أعضاء الطائفة العلوية، الكتلة الصلبة الداعمة لألسد، بشكل متزايد من أجل تغطية نفقاتهم، 
ومع ذلك ما زالوا يخشون عدم االستقرار ويزامنون بقاء النظام ببقائهم. وصف بالل* )وهو من العلويين 
املقيمين في طرطوس( املجتمع بأنه يعاني اضطراب ما بعد الصدمة، ألن جميعهم نشؤوا على قصص القمع.

2011، عندما توقعوا سقوط النظام، صنعوا كاتمات  قال بالل: »أعرف أشخاًصا )من العلويين( عام 
صوت ملسدساتهم«، للمقاومة ضد الحكم السني، يذكر بالل: »كان جدي يكرر في كثير من األحيان القول: 
العلويين  بين  املتبادلة  الهجمات  نتيجة  أسيلت  التي  الدم  أنهار  أن  يعني  ما  الصخور«،  قريًبا  الدم  سيدفع 
جرائم  في  الذكور  من  العلويين  السكان  أغلبية  تورطت  وقتها،  من  لقوتها.  الصخور  تحرك  سوف  والسنة 

الحرب والخوف من االنتقام.

“إذا سقط النظام، فإن أعداءنا سينتقمون منا”. وتابع: “لن نسمح بحدوث ذلك”.
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تاريخ  في  للكيلوغرام، ألول مرة  1 دوالر  إلى  البندورة  الوباء، وصلت أسعار  البندورة. بعد إغالق السوق بسبب  حصاد 

سورية. )أندريه جريازنوف \ تاس عبر صور غيتي(
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أتطلع إلى املستقبل

دخل الرعب قلب السوريين، الذين يعانون انعدام األمن الغذائي، إما من قمع النظام أو من احتمال 
على  للحصول  ساعات  الطابور  في  ينتظرون  الذين  أولئك  على  مرة  ذات  أشفقوا  الذين  السوريون  انهياره. 
أرز مدعوم ذي نوعية رديئة، يجدون أنفسهم اآلن في الخط نفسه. منذ عام 2011، انخفض الناتج املحلي 
اإلجمالي الزراعي في سورية إلى النصف، بخسائر في الناتج املحلي اإلجمالي وصلت إلى 1.146 مليار ليرة سورية. 
إنتاجها  يمكن  وقت  إلى  األساسية  الضروريات  استيراد  على  دمشق  اإلنتاج  في  الحاد  االنخفاض  هذا  أجبر 
الطويل  املدى  ما يشكل خطًرا كبيًرا على  الغذاء،  ارتفاع أسعار  في  كافية. وقد ساهم ذلك  بكميات  محلًيا 
تكلفته. إن عدم  الناس يمكنهم تحمل  املتاجر، ولكن عدًدا قليل من  في  الغذاء  يتوفر  الغذائي.  على األمن 
القدرة على االعتماد على الواردات بسبب انهيار الليرة السورية يعني أن سورية بحاجة إلى إنتاج إمدادات 
غذائية كافية محلًيا لضمان قدرة السوريين على تناول ما يكفي من السعرات الحرارية. وهذا يتطلب إعادة 
االستثمار في القطاع الزراعي الذي ال يستطيع النظام تحمله، ومعالجة الفساد التي يبدو النظام غير قادر 

على القيام بها.

لكنها غير قادرة على  الفجوة  للمساعدة لسد  املتحدة  الدولية واألمم  الحكومية  املنظمات غير  تدخلت 
تلبية احتياجات السكان في جميع أنحاء سورية. في املناطق التي يسيطر عليها النظام، تضطر املنظمات غير 
الحكومية إلى التعامل مع فساد النظام، وظروف الحرب، واملانحين القلقين الذين ال يريدون أن ُينظر إليهم 
على أنهم مساهمون في مشروعات إعادة اإلعمار التي تجري في ظل نظام األسد. نظًرا النعدام األمن الغذائي 
في سورية وعدم قدرة الحكومة على معالجته، فإن املنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم املتحدة تكثف 

جهدها لتأمين التمويل للمساعدة التي تهدف إلى ضمان عدم تجويع السكان السوريين.
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العقوبات

مع تقليص السوريين لكمية الطعام الذي يستهلكونه وجودته، فإن الضغوط االقتصاد السوري تصبح 
أصعب. فمن املقرر أن يدخل قانون العقوبات الشاملة الذي أقره الكونغرس األميركي، قانون حماية املدنيين 
إلى النظام املالي  قيصر، حيز التنفيذ. سيمنع القانون الجهات الفاعلة، األميركية واألجنبية، من الوصول 
األميركي إذا انخرطوا في قطاعات إعادة اإلعمار أو الهندسة أو الطاقة أو الطيران العسكري في سورية. يتوقع 
املسؤولون األميركيون أن يكون للقانون آثار طويلة املدى تمنع بشكل أسا�شي مشروعات إعادة اإلعمار من 

امل�شي قدًما.

أصر مسؤول سابق في الكونغرس شارك في صوغ قانون قيصر على أن اإلجراءات تهدف إلى التخفيف 
العقوبات  أن  وأوضح  املحسوبية«.  على  بشدة  يركز  »القانون  أن  إلى  السلبية،  اإلنسانية  التداعيات  من 
الخانقة التي فرضت على العراق في عهد صدام حسين التي أخفقت في إزاحته عن السلطة لكنها ولدت كارثة 
إنسانية، كانت في أذهان من صاغوها. إن كثيًرا من اإلعفاءات والرخصة العامة للجهات اإلنسانية مستمدة 

من الدروس املستفادة من العراق. لدينا إجراءات قانونية وتنظيمية لم تكن لدينا من قبل )في العراق(.

العقوبات  آثار  إن  السوريين.  لجميع  االقتصادية  الصعوبات  من  سيزيد  قيصر  قانون  فإن  ذلك،  ومع 
الجهات  ومن  األعمال  قطاعات  جميع  في  محسوسة  قيصر-  قانون  من   

ً
شموال -األقل  الحالية  الغربية 

اإلنسانية. ال يمكن ألصحاب املصانع استيراد قطع غيار إلعادة بناء منشآتهم املدمرة. أفاد موظفو املنظمات 
غير الحكومية التي تتخذ من دمشق مقًرا لها بذلك في محاولة للحد من أخطار التعرض للعقوبات، ترفض 
البنوك بالفعل أو تؤخر معالجة املعامالت املالية املطلوبة لعملها. ساهمت عقوبات قطاع الطاقة السابقة 

التي استهدفت النظام وإيران في نقص كبير في غاز الطهي والكهرباء في سورية.

للوفاء بالشروط املنصوص عليها في قانون قيصر إلزالة العقوبات، سيتعين على النظام السوري تغيير 
نفسه إلى نظام ال يقصف مواطنيه أو يسجنهم بسبب املعارضة السياسية. يعترف املسؤولون األميركيون 
بأن احتمال حدوث مثل هذا التغيير بعيد ولكنهم يشعرون بثقة متزايدة في أن األزمة االقتصادية ستؤدي 
ا لم يسبق لها مثيل، 

ً
إلى االنهيار الداخلي للحكومة. من الواضح أن الدولة والنظام السوري يواجهان ضغوط

ولكن ما إذا كانت هذه الضغوط ستؤدي إلى تفكك النظام وكيف ذلك، ستبقى غير واضحة بالنظر إلى أن 
الحكومة الحالية وصلت عن طريق االنقالب ومستعدة لقتل املتظاهرين. بينما تنحدر سورية إلى فقر مدقع، 
فإن العقوبات التي تهدف إلى تحقيق املساءلة وحماية املدنيين السوريين قد ينتهي بها األمر إلى تفاقم بؤسهم.

من املتوقع أن يتسبب األثر النف�شي لفرض العقوبات في انخفاض قيمة الليرة السورية. وهذا بدوره، من 
املرجح أن يجعل السوريين غير السياسيين واملتعاطفين مع الحكومة يعتقدون على األرجح دعاية دمشق. 
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منذ اندالع أزمة فيروس كورونا، كثفت وسائل إعالم النظام جهدها إللقاء اللوم على العقوبات في الصعوبات 
التي يواجهها السوريون وعدم كفاية نظام الرعاية الصحية في البالد. النقص العام في املعرفة بين السوريين 
حول محتوى قانون قيصر والتغيير في السلوك الذي يهدف إلى تحقيقه سيساعد جهد النظام الدعائي هذه.

سوريا من بين الدول األكثر هشاشة

الدولة  وشرعية  والسياسة  االقتصاد  شرعية  في  ينظر  الذي  الصراع  تقييم  إطار  على  املؤشر  يعتمد 
لتقييم قابلية الدولة للخلل الوظيفي أو زعزعة االستقرار أو التفكك.

تقدم ترتيب سورية في الفساد من املرتبة 48 بمؤشر 

85.9 عام 2011 إلى الرابع بمؤشر 110.75 عام 2020
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مالحظات ختامية

الدولة السورية ضامرة. إن النظام مكسور ويحاول استخالص األموال من أي مكان يستطيع، حتى لو 
كان ذلك يعني التهام نفسه، سواء كان من ابن خال الرئيس أم من سكان قرية علوية. الحكومة التي دفعت 
التحديات االقتصادية والصحية  التعامل مع  الغذاء غير قادرة على  في  اقتصادية ونقص  أزمة  إلى  سورية 
العامة الهائلة في البالد. شبكة املحسوبية التي يقدمها النظام تتال�شى، وتزيد من افتراسها للسكان السوريين. 
أكثر املتضررين بشدة من االنهيار االقتصادي هم النازحون داخلًيا، وأولئك الذين دمرت مدنهم ولم ُيعد 
جميع  املساعدة،  من  حرموا  وَمن  للتوظيف،  الدولة  تمنحها  التي  املحدودة  املزايا  من  واملحرومين  بناؤها، 
عانى  املستفيدين،  من  صغيرة  فئة  باستثناء  ولكن،  لألسد.  مخلصة  غير  أنها  على  إليها  ُينظر  التي  الفئات 
السوريون جميعهم تحت حكم نظام األسد، حتى لو كانوا يدعمونه. إن السياسة التي تهدف إلى إنهاء هذه 

املعاناة يجب أن تتأكد من عدم تفاقمها.
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توصيات السياسة

 في التسبب . 	
ً

يجب أن توازن السياسة األميركية بين استمرار الضغط على دمشق أمال
في انهيار النظام، وحرمان الحكومة من قيامها بتسميم شعبها وتجويعه، وتخفيف الضغط 
اإلضافي على املدنيين السوريين. يجب على اإلدارة األميركية أن توضح الخطوات التي يمكن 
أن يتخذها القادة السوريون لتؤدي إلى تنازل مشروط عن عقوبات معينة. يجب أن تكون 
رفع هي األكثر تأثيًرا في السكان السوريين. سيوضح ذلك للسوريين 

ُ
العقوبات األولى التي ست

اإلفراج عن  املثال،  - على سبيل  املحك  ما هو على  النظام  يعيشون تحت سيطرة  الذين 
السجناء السياسيين ووقف ملحوظ لالحتجاز التعسفي مقابل التنازل املشروط عن جميع 
العقوبات املتعلقة بقطاع الطاقة. إن قبل النظام مثل هذه املطالب، يمكن لسياسة أكثر 
أن   - روسيا  ذلك  في  بما   - للنظام  املؤيدة  الرئيسية  الجماهير  األقل  على  بين 

ُ
ت أن  وضوًحا 

خطوات تغيير النظام يمكن أن تؤدي إلى تقليل الضغوط االقتصادية الخارجية.
ال يهتم النظام برفاهية الشعب السوري، كما أثبت طوال الحرب. ومع ذلك، من . 	

املرجح أن تخ�شى دمشق اندالع املجاعة بسبب قدرتها على تعريض قبضة األسد على السلطة 
وزَّع 

ُ
للخطر. وهذا يمنح املانحين قوة يمكنهم استخدامها لضمان، إلى أق�شى حد ممكن، أن ت

املساعدات على أساس الحاجة ال الوالء. إذا وضع املانحون للوكاالت األميركية واملنظمات 
ا حمًرا، 

ً
ا واضحة وخطوط

ً
غير الحكومية الرئيسية التي تعمل على األمن الغذائي مًعا شروط

إلى جانب موقف القوة هذا، فيمكنهم فرض شروط رفضتها دمشق حتى اآلن. حال تقليل 
تحويل املوارد، يجب على املانحين التفكير في تحويل مزيد منها نحو تدخالت أكثر استدامة، 
السوريين  للمزارعين  للسماح  املائية  واملجاري  الزراعية  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  مثل 
 من االعتماد الدائم على املنح. يجب وضع عالمة واضحة 

ً
بالعودة إلى زراعة طعامهم بدال

أجهزة  على  الشرعية  إضفاء  لتجنب  النحو،  هذا  على  الخارجية  املساعدات  جميع  على 
الدولة املليئة بالفساد واملسيئة ودعمها.

وستكون هناك حاجة إلى زيادة الدعم من الجهات املانحة لتدخالت األمن الغذائي . 	
الليرة  قيمة  انخفاض  يؤثر  أكثر.  األوضاع  تدهور  عدم  لضمان  األجل  والطويلة  القصيرة 
التغذية  سوء  كان  إدلب،  في  أيًضا.  النظام  سيطرة  خارج  مناطق  على  السريع  والتضخم 
شائًعا بالفعل قبل األزمة األخيرة.  يجب على الدول املانحة ضمان استئناف املساعدة عبر 

الحدود لشمال شرق سورية والحفاظ عليها في إدلب، وزيادة املساعدات بشكل كبير.
العقوبات . 	 تعرقل  أال  لضمان  إضافية  خطوات  اتخاذ  واشنطن  على  يجب 

االستجابة اإلنسانية. خالل أزمة فيروس كورونا، شارك مسؤولو إدارة ترامب بشكل أكبر 
مع املنظمات اإلنسانية غير الحكومية واألمم املتحدة للتأكد من أن العقوبات الحالية ال 
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تؤثر في املساعدة الطبية. ينبغي بذل جهد مماثل بصورة منتظمة ومتكررة لحل املشكالت 
التي تواجهها املنظمات غير الحكومية بسرعة حيث يواجه السوريون أزمات صحية وأزمات 

أمن غذائي تلوح في األفق.
يجب على صانعي السياسة األميركيين الذين يسعون إلى وقف التجارة بين النظام . 	

توسيع  مثل  بالفعل،  املتعثرة  املناطق  لهذه  بدائل  توفير  سيطرته  عن  الخارجة  واملناطق 
والعراق  تركيا  وكذلك  النظام،  سيطرة  خارج  املجاورة  املناطق  إلى  والصادرات  التجارة 
وكردستان العراق، لتجنب مزيد من اإلضرار بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية في 

شمال غرب وشمال شرق سورية.
دت العقوبات على النظام تدريجًيا منذ عام 2011، إال أنهم لم يتمكنوا . 	 ّدِ

ُ
في حين ش

من وقف أي من انتهاكات الحكومة. حتى اآلن، على األقل، أظهر نظام األسد باستمرار أنه 
ال يستجيب إال للقوة، سواء عند اتخاذ قرار بوقف العملية األخيرة في إدلب أم نزع السالح 
2013 بسبب تهديد الضربات الجوية األميركية. لقد  الجزئي من األسلحة الكيمياوية عام 
أحبط النظام - الواثق في قدرته على الصمود أمام الضغط إذا استمر في مضاعفة موقفه 
- أي مفاوضات إلنهاء الحرب وخلق أي شكل من أشكال االنتقال السيا�شي. إن  األق�شى 
تستهدف  التي  القوة  باستخدام  دمشق  تهديد  هو  حساباتها  لتغيير   

ً
احتماال األكثر  املسار 

القيادة مباشرة. مثل هذا املسار من شأنه أن يجنب السكان السوريين املنهكين سنوات من 
الجوع غير الضروري.

* تعمدنا تغيير أسماء السوريين جميعهم لحمايتهم من انتقام النظام.

إليزابيث تسوركوف زميلة في معهد أبحاث السياسة الخارجية تركز على بالد الشرق األوسط، وزميلة 
أيًضا طالبة  القدس. وهي  أبحاث إسرائيلي فلسطيني مقره  التفكير اإلقليمي، وهو مركز  في منتدى  بحثية 
دكتوراه في قسم السياسة بجامعة برينستون. عملت سابًقا مستشارة للمجلس األطل�شي ومجموعة األزمات 
في  االتصاالت  ولديها شبكة كبيرة من   2009 تعمل على سورية منذ عام  للسالم.  األوروبي  واملعهد  الدولية 

جميع أنحاء البالد.
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قسم الترجمة
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