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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 الدراسة

1  ساهمت الحرب في تفكك بنية األسرة السورية وعدلت وظائفها. ولم يتوقف تصدع األسرة السورية –
وتفككها على الجوانب البنيوية، بل شمل القيم االجتماعية التي تعمل على تعزيز التماسك األسري، 
فبرزت الصراعات والعداوات والقطيعة بين اإلخوة واألقارب نتيجة وجودهم في صفوف أطراف مختلفة 

في الصراع السوري.

2  ظهرت سلسلة من املشكالت االجتماعية أبرزها: انتشار العصابات اإلجرامية، استفحال القتل، –
اختالط القيم الداعمة للتماسك والتضامن بالقيم التفكيكية للنسيج الثقافي واالجتماعي، ما أدى بدوره 
إلى خلل كبير في بنية األسرة السورية ووظائفها، أنتج عدًدا من املشكالت االجتماعية )الطالق، تعدد 
الزوجات، زواج القاصرات، اإلتجار بالبشر(، العنف ضد املرأة والطفل، ازدياد عدد األطفال األيتام، 
واألطفال غير املصحوبين بأسرهم، انتشار عمل األطفال، والتسرب املدر�سي، والزواج املبكر بالتوازي مع 

ظاهرة العزوف عن الزواج، وارتفاع نسبة العزوبية عند الذكور واإلناث .

حصل تحول في نمط االسرة السورية من النواتية إلى املمتدة التقليدية الكبيرة، املرتبطة بمجتمعات 
ما قبل الحديثة، أدى إلى اندالع عدد من الخالفات الداخلية بين أفراد العائلة والصراع الدائم املدمر 
لعالقات املودة بين أفراد العائلة كافة، إضافة إلى انتفاء الخصوصية األسرية آلالف األسر السورية. 
وينطبق هذا األمر بشكل أسا�سي على األماكن التي تعيش فيها أكثر من أسرة، مثل املخيمات، مراكز اإليواء، 
أو املنازل التي تجتمع فيها عائلتين أو ثالثة كما هو الحال في مناطق متعددة من دمشق وحلب والالذقية 

وحمص وغيرها.

3  مع وصول نسب خط الفقر في سورية إلى 93 %، بات أكثر من 70 % منهم تحت عتبة الفقر املدقع، –
وانعدام األمان الغذائي، ومع غياب املؤسسات الرسمية ومنظمات املجتمع املدني، وجد أكثر من ربع 
مليون سوري نفسه بين التسول املباشر والتشرد على قارعة الطرقات، عدا عن أعداد املشردين في 
املخيمات غير الخاضعين لهذا التصنيف. وشكل غياب املعيلين الذكور واحًدا من أهم األسباب الذاتية 
إلى جانب الفقر العام وغياب فرص العمل والتأكل االقتصادي العام، وجنوح النظام إلى التماهي املطلق 
مع أمراء الحرب الساعين إلى مزيد من النهب العام ليضاف إلى جمهور املتسولين الذي يتسع شرائح 
 لهم، إضافة إلى املعاقين 

ً
جديدة من األرامل واليتامى واألطفال مجهولي النسب الذين لم يجدوا معيال

جرحى الحرب وكبار السن العاجزين.

4  انعكس التدمير الكلي لالقتصاد السوري على الواقع االجتماعي بحدة، وجرف شرائح بشرية نحو –
القاع بعيًدا عن وجود شبكات أمان، أو قدرة على تأمين متطلبات الحياة الرئيسية، فحرمها من قدرة 
الحصول على مدخوالت كافية ألمنها الغذائي والصحي، فوجدت نفسها في مهب الحاجة الشديدة تبحث 
عن لقمتها في سالل القمامة والحاويات، ودفعتها الحاجة الشديدة إلى طلب املعونة بشكل فردي عبر 
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التسول املباشر، أو التسول املقنع بوساطة القيام بأعمال هامشية بسيطة للحصول على مدخوالت 
إضافية تساعد ضمن الظروف القاسية.

5  أفضت املتغيرات العسكرية واالجتماعية إلى تنامي ظاهرة األطفال مجهولي النسب الذين تزايدت –
أعدادهم في املناطق الخارجة على سيطرة النظام، سواء بسبب الزواج من مقاتلين أجانب لم تحدد 
هوياتهم بدقة، أم بسبب الزواج من مقاتلين محلين قتلوا الحًقا، وتعذر إيجاد وثائقهم أو تسجيل واقعات 
زواجهم بسبب فقدان الوثائق أو موت األبوين كليهما، ومع تغيرات خرائط السيطرة تكشفت األعداد 
الكبرى ألبناء هذه الظاهرة حيث استدعت الحاجة إلى توثيق وجودهم أو تحديد نسبهم وجنسياتهم، و 

إيجاد الجهات الوصائية الكفيلة برعايتهم، وخصوًصا في حال غياب األبوين.

6  مع تجاوز نسبة الفقر في سورية معدل تسعين في املئة وهي أعلى نسبة مسجلة في الكوكب يتنحى –
الحديث عن كونها الحاجز األكبر أمام التنمية الفردية واملجتمعية، وكونها تولد مزيًدا من الفقر واإلحباط، 
، وعلى قدرتهم على الصمود 

ً
ملصلحة الحديث عن خطرها الوجودي املباشر على حياة السوريين أوال

واالستمرار ثانًيا، بانتظار الحلول الفردية أو الجماعية أو السياسية.

7  اختلطت الجريمة املنظمة في سورية باإلرهاب وجرائم الحرب. وبين االنفالت األمني وضعف سيطرة –
الدولة، وتنامي الفساد وتحول سورية إلى مصاف الدول الفاشلة، سيطرت الجريمة على جزء كبير من 
النشاط االقتصادي الشرعي وغير الشرعي وحققت مدخوالت خيالية ألصحابها الذين تميزوا في مناطق 
النظام بقربهم منه، وباألخص أثرياء الحرب أو ما يمكن تسميتهم )بمحظيي النظام( الذين تحولوا إلى 
سادة الجريمة املنظمة في وجوهها األكثر ربحية مستفيدين من شراكاتهم مع النظام وأقطابه في الحصول 

على الحصانة الكاملة وعدم الخضوع للمساءلة.

 وشكلت الجريمة املنظمة في بعض وجوهها املحلية نوًعا من الرشوة للموالين، في الخطف ألجل الفدية 
وتجارة االعتقال، وتبييض األموال داخلًيا، وتزوير الوثائق الشخصية والعقارية واالستيالء على األمالك. 
وارتبطت تلك الشبكات مع مثيالتها في املناطق الخارجة على النظام بحكم املصالح، بغض النظر عن 
الوضع القتالي والسيا�سي املتنافر، وبخاصة في التبادل السلعي والنفط والتهريب واإلتجار باملخدرات 
واآلثار وتبييض األموال، حققت أموال الجريمة املنظمة مصدًرا مهًما من التمويل الذاتي للميليشيات 

الجهادية املناوئة للنظام.

8  شكل الفساد جوهًرا أساسًيا في منظومة السلطة السورية، انبثق من احتكارها القرار في مجاالت –
الحياة كلها، واحتكارها آليات املحاسبة وإخضاعها لوصاية لسلطة التنفيذية بما فيها القضاء، وإلغائها 
وقمعها كل أدوات املحاسبة املندرجة خارج إرادتها كالصحافة واملجتمع املدني، فباتت املشرع واملنفذ 
والرقيب واملحاسب في آن مًعا. ومن جهة ثانية شكل صعود أمراء الحرب إلى الواجهة االقتصادية وضياع 
الهامش بين القرار الحكومي ومصالح تلك الفئات ارتفاًعا في معدالت الفساد بشقيها املغطى بتوصيفات 

قانونية كاالستثمار والتعهدات والقرارات الحكومية، أو الفساد املرتبط بنهب املال العام.
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وساهم نقص تدفق املعلومات وغياب الشفافية وانعدام املساءلة، في تنامي الفساد املرتبط هيكلًيا 
بمدى النفوذ واالقتراب من موقع القرار في سنوات الحرب ليرتفع إلى مستويات قياسية عاملًيا جعلت 

سورية ضمن البلدان األعلى فساًدا في العالم.

فقد أصبح ترتيب سورية في تقرير منظمة الشفافية الدولية في آخر السلم، أي باتت سورية الدولة األكثر 
فساًدا في العالم اليوم.

وفي املقابل استثمر النظام الفساد وظيفًيا في مستويات متعددة؛ منها إحكام القبضة على املقربين منه 
لضمان عدم خروجهم عن النسق الخاص به، ومنها تعويم الفساد اجتماعًيا، وإحالته إلى الطبيعة 
املجتمعية وعوامل التربية الذاتية للتهرب من مسؤولياته في محاربة الفساد، وانعدام سلطة القانون، 

وتوازن السلطات.

9  بالتوازي مع استمرار الفساد فوتغوله ي بيئة النظام، افتقرت بنى املعارضة، وقوى األمر الواقع –
الخارجة على سيطرة النظام إلى النزاهة والشفافية، وغياب شبه كلي للقانون ومرجعياته الواضحة، 
وافتقرت إلى آليات املحاسبة، واتسمت بعدم استقرارها العسكري والزمني، ليجد الفساد فرصه املواتية 

في تلك التقلبات.

10  مع استعادة النظام مساحات واسعة من سورية بمساعدة الروس، ارتفع منسوب الفساد في –
مناحي الحياة العامة كلها، لتصل سورية بقيادة أمراء الحرب الجدد الذين تصدروا املشهد، إلى رأس 

قائمة الدول األكثر فساًدا في العالم.
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الفصل األول



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

8

مؤشرات التفكك األسري في سورية

مقدمة

كثيرة هي املؤسسات التي دمرتها حرب النظام السوري في إثر ثورة 2011، وعندما نقول مؤسسات ال 
نقصد املؤسسات التعليمية والصحية والخدمية فقط، إنما أيًضا املؤسسات االجتماعية، كالزواج، األسرة 
وعالقاتها الداخلية والخارجية، التي طرأ عليها من التغيرات واالهتزازات العميقة في سنوات الحرب السورية 

ما يستلزم البحث والدراسة والتوثيق فيها، وبخاصة في حالة البدء بإعادة البناء في سورية.

ال توجد إحصاءات سورية أو دولية دقيقة حول آثار )الحرب السورية( على بنية األسرة السورية من 
الناحية االجتماعية، غير أن هناك إجماًعا من الباحثين على أن تلك الحرب ساهمت في تفكك بنية األسرة 

السورية وعدلت وظائفها.

لم يتوقف تصدع األسرة السورية وتفككها على الجوانب البنيوية، بل شمل القيم االجتماعية التي تعمل 
على تعزيز التماسك األسري، فبرزت الصراعات والعداوات والقطيعة بين اإلخوة واألقارب نتيجة وجودهم 

في صفوف أطراف مختلفة في الصراع السوري.

أخذ تفكك األسرة السورية وانهيارها مساًرا آخر بعد أن فقد املجتمع السوري قدرته على االستمرار في 
تأسيس األسر الجديدة الشابة نتيجة البطالة وانخفاض الدخل وتدني مستوى املعيشية ومن ثم تعمق أزمة 
السكن والتهجير الداخلي والخارجي، وظهور سلسلة من املشكالت االجتماعية أبرزها: انتشار العصابات 
اإلجرامية، ازدياد القتل، اختالط القيم الداعمة للتماسك والتضامن بالقيم التفكيكية للنسيج الثقافي 

واالجتماعي، ذلك كله أدى بدوره إلى خلل كبير في بنية األسرة السورية ووظائفها.

عوامل عدة في خالل الحرب كانت مؤثرة في واقع تصدع األسرة السورية، أهمها التهجير القسري أو تغيير 
مكان السكن، فقدان أحد األفراد، تشتت الشمل، وانقسام أفرادها سياسًيا، سفر بعضهم، فقدان املعيل/ة، 
إضافة إلى تمزق النسيج االجتماعي، وضعف التماسك األسري؛ هذه العوامل أنتجت عدًدا من املشكالت 
باألعضاء الجسدية،  اإلتجار  بالبشر(،  اإلتجار  القاصرات،  زواج  الزوجات،  تعدد  )الطالق،  االجتماعية 
والعنف ضد املرأة والطفل، ازدياد عدد األطفال األيتام، واألطفال غير املصحوبين بأسرهم، كذلك انتشار 
عمالة األطفال، والتسرب املدر�سي، والزواج املبكر أحياًنا، وهذا بالتوازي مع ظاهرة العزوف عن الزواج، 

وارتفاع نسبة العزوبية عند الذكور واإلناث)1(.

وبسبب النزوح الداخلي، حصل تحول في نمط األسرة السورية من النواتية )األب واألم وأطفالهم( إلى 

)1( - شذى ظافر الجندي بعد 7 سنوات حرب.. األسرة السورية بين التفكك االجتماعي والنزوح واللجوء.
https://geiroon.net/archives/104076#_ftnref3
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املمتدة التقليدية الكبيرة )اآلباء واألبناء وزوجاتهم مع أطفالهم في منزل واحد(، املرتبطة بمجتمعات ما قبل 
الحديثة، إذ أدت إلى اندالع عدد من الخالفات الداخلية بين أفراد العائلة والصراع الدائم املدمر لعالقات 
الخصوصية األسرية آلالف األسر السورية )خصوصيتها  املودة بين أفراد العائلة كافة، إضافة إلى انتفاء 
ووضع قواعدها الخاصة، ونظامها التربوي، اإلشراف املستقل على األبناء، الخ( ينطبق هذا األمر بشكل 
أسا�سي على األماكن التي تعيش فيها أكثر من أسرة، مثل املخيمات، مراكز اإليواء، أو املنازل التي تجتمع فيها 

عائلتين أو ثالثة كما هو الحال في مناطق متعددة من دمشق وحلب والالذقية وحمص وغيرها.

وفق دراسة )مركز بروكينغز( فقد ترأست النساء أكثر من 25 في املئة من أسر الالجئين، مع احتمال وجود 
أعداد مماثلة للنازحين داخلًيا، وتتزايد هذه األرقام مع مرور الوقت. وتفيد )منظمة كير( أن األسر التي ترأسها 

نساء في األردن هي اآلن 40 في املئة، وفي لبنان وصل العدد إلى 30 في املئة)2(.

لقد غّيرت الحرب وحّولت دور املرأة، وبخاصة بين النازحين والالجئين؛ وصارت كثيرات من النساء يترأسن 
األسرة، وتأخذ دور الذكور التقليدي بإعالة األسرة. فما حصل ليس تغييًرا اجتماعًيا طبيعًيا، بل نتيجة 
النزوح واللجوء والعنف. ونتيجة ما سبق؛ زادت نسبة النساء املعيالت لألسرة بسبب غياب الزوج والطالق، 
ونزوح املرأة وحدها في كثير من األحيان، حيث إن واحًدا من بين كل ثالثة منازل في سورية اآلن ترأسه امرأة.

إن االضطالع باملسؤولية املالية واملعنوية والعاطفية واالجتماعية لألسرة من األمور الصعبة واملرهقة 
على املرأة، وبخاصة عندما تكون بال شريك يحمل معها املسؤولية العائلية. وتواجه األمهات الوحيدات 

صعوبات متنوعة، أهمها رعاية األطفال وتعليمهم، وتأمين نفقات الحياة األسرية.

يشير النقاش املتنامي في هذا املوضوع إلى أن التطور االقتصادي يساهم أيًضا في تزايد رئاسة النساء 
لألسر، وزيادة مسؤولياتهن االقتصادية عن األطفال، بسبب التحول من االقتصاد املبني على العائلة إلى 
االقتصاد املبني على أجرة الفرد، ويؤدي التراجع في أهمية األسرة بوصفها وحدة إنتاج إلى إضعاف العالقات 
القائمة على السلطة األبوية التقليدية. وما نعرفه هو أن األسر السورية الالجئة تتعرض لضغوط اجتماعية 

ومعيشية هائلة.

: زواج القاصرات
ً

أول

أدت سنوات الحرب السورية إلى تغيرات اجتماعية ثقافية واضحة في ظاهرة الزواج، مثل الزواج املبكر 
للفتاة )زواج القاصرات(، أو تأخر سن الزواج )العنوسة(، الزواج العرفي )غير مسجل قانونًيا( الزواج من 

أجانب ... الخ.

ال شك في أن ظاهرة زواج القاصرات كانت موجودة في املجتمع السوري قبل الحرب، لكن الحرب ساهمت 
بارتفاعها بنسبة كبيرة، إذ وصل عدد معامالت زواج القاصرات في دمشق 10 % إلى 15 % من معامالت 

)2( - شذى ظافر الجندي بعد 7 سنوات حرب.. األسرة السورية بين التفكك االجتماعي والنزوح واللجوء.
https//:geiroon.net/archives_#104076/ftnref3
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الزواج بحسب تصريح القا�سي الشرعي األول في دمشق محمود معراوي، وهي ضعف ما كانت عليه قبل 
الثورة والحرب)3(. بحيث أصبحت ظاهرة اجتماعية ملحوظة في معظم املدن والبلدات السورية.

ومن مسببات ارتفاع نسبة زواج القاصرات تخفيف األسرة من ضغوط اإلعالة، وكان انتشار هذه 
الظاهرة أحد أهم أسباب الطالق أيًضا، في إثر عدم التفاهم بين الزوجة التي تعد طفلة والزوج أيًضا الذي 

غالبا ما يكون في سن 18.

قبل الحرب السورية، كانت نسبة تزويج القاصرات في سورية تصل إلى نحو 7 % من مجموع القاصرات 
السوريات. وقد أخذت هذه النسبة باالرتفاع في الحرب حتى بلغت 15 % في 2012 ـ وازدادت إلى أكثر من 30 % 
في 2015. ووفق إحصاءات صادرة عن وزارة العدل في سورية، فإن نسبة 10 % من الزيجات في 2013 
عقدت على قاصرات في املحاكم الشرعية في دمشق، وهذه النسبة تزيد كثيًرا في مناطق األرياف البعيدة عن 

العاصمة، ونسبة 60 % من الزيجات غير املسجلة في املحاكم عقدت على قاصرات.)4(

تزداد نسبة تزويج القاصرات عند تجمعات النازحين والالجئين، جاء في تقرير أصدرته منظمة األمم 
املتحدة: إن 70 % من الالجئين السوريين هم من النساء واألطفال. وأصدرت املنظمة تحذيرات عدة حول 
مسألة تزويج القاصرات السوريات في األردن، وقالت املنظمة بلسان عدد من مسؤوليها: إنها تشعر بالقلق 
بشأن الزواج املبكر الذي )يستخدم بوصفه آلية للتأقلم مع األوضاع(. ويبلغ عدد الفتيات السوريات 
املسجالت في سجالت مفوضية الالجئين العاملة في األردن، واللواتي في دائرة الخطر ما نسبته 26.3 % من 
عدد الالجئين، ووفق املصدر نفسه تتباين نسبة تزويج القاصرات بين دولة وأخرى من دول اللجوء، ففي 
األردن هنالك 35 % من مجموع زيجات الالجئات السوريات هي زواج مبكر )بحسب إحصائية قضائية في 
األردن عن 2015(، بينما 32 % من حاالت الزواج بين الالجئين في لبنان لفتيات تحت سن الثامنة عشر )وفق 

منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، ونسبة 25 % زواج القاصرات السوريات في مصر()5(. 

)3(  - حنين النقري، أسباب العنوسة في سوريا،
https//:www.enabbaladi.net/archives#160224/ixzz6WQgynC6a 

)4(  - سحر حويجة، التزويج القسري والعوامل املؤثرة على اتساع ظاهرة تزويج القاصرات السوريات
 https//:sl-center.org?/p508=

)5(  - https://sl-center.org/?p=508 

https://sl-center.org/?p=508
https://sl-center.org/?p=508
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كذلك األمر في املناطق التي خرجت على سيطرة النظام السوري، وتسيطر عليها تنظيمات إسالمية 
راديكالية كقوى أمر واقع، ازدادت ظاهرة تزويج القاصرات، لحاملي السالح لقدرتهم على اإلعالة والحماية في 
الوقت نفسه. هذه املناطق اعتمدت محاكم شرعية خاصة بها لتسجيل الزواج غير أن سجالت هذه املحاكم 
غير معترف بها من النظام في حال تغيرت األوضاع العسكرية وعادت هذه املناطق إلى سلطة النظام، ستواجه 
العائالت بعقبات تسجيل الزواج وتسجيل األطفال. ونتيجة املعارك تحولت أعداد كبيرة من الزوجات إلى 
 آخرين، ما يزيد املشكلة تعقيًدا ملا لها من تأثير في مستقبل 

ً
أرامل وقد يتزوجن زواًجا أخر وينجبن أطفاال

األطفال وتسجيلهم في املدارس.

وفي هذه املناطق منعت املرأة من الخروج من دون محرم، وفرضت قيود كبيرة على لباسها، وعملها، 
وحركتها، حتى صار الزواج هو الحل الوحيد أمام الفتيات، وشكل الزواج املبكر جزًءا من التعبئة والنشاط 
الدعوي بالنسبة إلى القوى املتشددة، وبخاصة في مناطق داعش في مرحلة سيطرته، ولم يكتِف داعش 
بالقاصرات املوجودات تحت سلطته، بل عمل على جلبهم إليه سواء قسًرا عبر الخطف وتحت مسمى غنائم 

حرب بذريعة الكفر ونساء مناطق العدو، و تحويلهم إلى سبايا، أغلب النساء الضحايا قاصرات)6(.

الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان  أشارت دراسة حول الزواج املبكر في مدة الحرب، أجرتها 

)6(  - سحر حويجة، التزويج القسري والعوامل املؤثرة على اتساع ظاهرة تزويج القاصرات السوريات
 https//:sl-center.org?/p508= 

https://sl-center.org/?p=508
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بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان)7( إلى أن متوسط العمر للواتي تزوجن زواًجا مبكًرا في املستوى 
االجتماعي هو 15 و16 سنة في كل من حلب وحماة والالذقية و القنيطرة ودرعا، وهناك حاالت زواج حصلت 
في عمر 14 سنة للفتيات في محافظتي ريف دمشق وحلب.  وما يقارب ثلثي الحاالت 65 % ال يزيد مستوى 
تعليمهن على مستوى التعليم األسا�سي، ونحو 8 % إما أنهن لم يلتحقن باملدرسة نهائًيا أو تسربن منها قبل 
وصولهن إلى الصف السادس االبتدائي. وتتعرض نسبة 48.4 % من املبحوثات بشكل مستمر إلرهاق وتعب 
نف�سي، وتعرضت 63 % في السويداء و20 % في ريف دمشق ملشكالت تتعلق بالنمو الجسدي واشتكت 13.7 % 
من سوء حالتهن الصحية، و7 % قمن بعملية إجهاض، و9.7 % تأخر اإلنجاب وحدوث حاالت عقم عند 5.2 % 

من الحاالت و9.1 نسبة الوالدات القيصرية. 

وأفادت نسبة 30 % من الفتيات اللواتي جرت مقابلتهن أن ظاهرة الزواج املبكر كانت منتشرة في 
مجتمعاتهن قبل الحرب نتيجة ارتباطها بالعادات والتقاليد، لكنها ازدادت في الحرب، إذ وصلت نسبة من 
يؤيدن هذا الرأي من اللواتي جرت مقابلتهن في محافظتي القنيطرة وحماة إلى حوالى الثلثين. وكان للنزوح 
والتهجير الدور األكبر في انتشار ظاهرة الزواج املبكر. ففي حلب وحمص وحماة وريف دمشق وصلت النسبة 

إلى 90 % وفي دمشق 75 % وطرطوس 63 % السويداء 13 %.   )8(

أضاءت الدراسة على أهم مسببات الزواج املبكر وازدياد انتشاره في خالل سنوات الحرب، وهي: )الخوف 
على البنات من تعرضهن لألذى أو اإلساءة الجنسية، سوء املعاملة أو العنف األسري الذي تتعرض له الفتاة 
وال سيما من األب أو اإلخوة، الخوف من العنوسة وتراجع فرص الزواج(، وقد تباينت نسبة املؤيدات لهذا 
الرأي من محافظة إلى أخرى كانت أعالها في محافظتي ريف دمشق والحسكة.  بينما أفاد نحو ثلثي الحاالت 
أن الزواج املبكر يأتي ضمن سياق التخفيف من أعباء اإلعالة على األسرة. وسجلت محافظة درعا النسبة 

العليا بأكثر من 18 %. 

وبحسب توصيف نصف النساء اللواتي جرت مقابلتهن، كان النمط السائد للزواج هو النمط التقليدي، 
ثم الزواج العرفي، الزواج لدى رجل دين، حاالت زواج مسيار وزواج مؤقت )في محافظة حلب(، زواج من 

دون عقد لدى املهجرين إلى محافظة طرطوس. )9(

)7(  - الزواج املبكر في سورية
http://www.aljaml.com/

)8(  - سونيا العلي
https//:alsafina.net?/p10158=

)9(  - سونيا العلي
https//:alsafina.net?/p10158=

http://www.aljaml.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljaml.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.aljaml.com/
https://alsafina.net/?p=10158
https://alsafina.net/?p=10158
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ثانًيا: تأخر سن الزواج )العنوسـة(

من املتطلبات األولية لتأسيس األسرة السورية املتعارف عليها بالحدود الدنيا لدى السوريين املسكن 
ا في الحرب، فالبطالة وصلت إلى نسبة 85 % في املئة، وكذلك 

ً
وفرصة العمل للزوج، وهو ما بات شائك

املتطلبات املعيشية في الحدود الدنيا تتطلب حوالى 400 ألف ليرة سورية، يتوفر منها في حالة عمل الزوج 
والزوجة حوالى 100ألف ليرة سورية فقط.

إضافة إلى انعدام األمن والنزوح والهجرة واللجوء، والتحاق معظم الشباب بالجيش أو ميليشيات الدفاع 
الوطني أو هجرتهم خارج سورية، أو وفاتهم نتيجة الحرب، هذا كله أدى إلى عزوف الشباب وبشكل كبير عن 
الزواج بسبب حياتهم غير املستقرة، وقد وصل الرقم إلى نسبة كبيرة في بعض املناطق، حيث تشير إحصاءات 
حديثة إلى أن نسبة العنوسة في سورية وصلت إلى 70 %)10( ما دفع البعض إلى طرح قضية الزواج الثاني أو 

 للمشكلة املتفاقمة.
ً

الثالث جدًيا بوصفه حال

وهناك أيًضا تقارير تتحدث عن تراجع حاد في معدالت الزواج، إذ انخفض بنسبة 70 في املئة، ففي 
دمشق وحدها بلغت نسبة الزواج أقل من 45 في املئة من السابق بحسب تقارير نشرتها وسائل إعالم النظام 
دها القا�سي الشرعي األول في دمشق، في 2019 وقد ارتفع العدد كثيًرا في 2020 بسبب االنهيار 

ّ
السوري، وأك

االقتصادي الذي تشهده دمشق، حيث أطلق عليها مدينة النساء )11(.

)10(  - االثنين 18/01/2016
https://middle-east-online.com/70-%D981%%D98%A-

)11(  - هل سيصبح أغلبية شباب سوريا “عانًسا”
https://ayyamsyria.net/%D987%%D984-%

https://middle-east-online.com/70-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ayyamsyria.net/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%8B/
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ا: تعدد الزوجات
ً
ثالث

من مؤشرات تصدع األسرة السورية، تصاعد ظاهرة تعدد الزوجات نتيجة تزايد أعداد اإلناث في 
السنوات الخمس األخيرة، بنسبة تجاوزت 65 % )12(ما دفع بعض رجال الدين في سورية ومنهم القا�سي 
إلى تعدد الزوجات في مواجهة  الشرعي األول في دمشق محمود معراوي إلى حل هذه املشكلة بالدعوة 
العنوسة، وباملقابل لم يختلف رأي الشيخ عالء حلواني، املقيم في مدينة إدلب الخارجة على سيطرة النظام 
السوري، عن رأي القا�سي الشرعي األول الذي رأى أن تعدد الزوجات هو من أكثر الطرائق ملحاربة مشكلة 
العنوسة بكل مظاهرها السلبية)13(، حيث أخذت باالرتفاع فعلًيا داخل سورية، وبين النازحين والالجئين 
على حد سواء. وقد بلغت نسبة تعدد الزوجات 30 في املئة في دمشق في 2015، بعد أن كانت 5 في املئة فقط 

عام 2010.)14( 

وراجت فكرة تعدد الزوجات في املجتمع، على الرغم من الضجة التي أحدثتها، وبخاصة بعد اعتماد رجال 
الدين في إقناعهم للرجال على قاعدة شرعية تقول إن الزواج الثاني يصبح )حاجة ملّحة( في حال انتشار 
العنوسة في املجتمع، منًعا النتشار )البغاء( ولحماية نساء )مجبرات( على االنحراف عن الدين والعادات. 
وأصبحت الفتاة السورية، اليوم، تقبل بأي زوج يكفيها مالًيا وُيشِعرها بالحماية، على الرغم من أنها كانت 

ال تقبل به في حالة ما قبل الحرب.

)12(  - https//:www.enabbaladi.net/archives#160224/ixzz6WQgynC6a

)13( - https//:www.enabbaladi.net/archives#160224/ixzz6WQgynC6a

)14(  - https//:www.enabbaladi.net/archives#160224/ixzz6WQgynC6a

https://www.enabbaladi.net/archives/160224
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صورة لشاب سوري متزوج من ثالث نساء)15(

النزاعات  بدت األزمات االجتماعية املتعلقة باملرأة أكثر انتشاًرا ألنها إحدى الفئات األكثر تضرًرا في 
العسكرية الدائرة في سورية في الحرب، ومع تجاوز عدد القتلى حوالى مليون سوري، خلف املوت آالف 

النساء السوريات األرامل في مواجهة أعباء الحياة بمفردهن، وسط جدل كبير حول إيجاد حل لهن.

هنا، برز دور رجال الدين في الحث على الزواج من النساء األرامل وزوجات الشهداء وأمهات األيتام 
 

ً
ذوات الحاجة املادية، وليس من الفتيات الصغيرات، ليكون الزواج الثاني من وجهة نظر رجال الدين حال

ملشكلتين، ارتفاع نسبة العنوسة وتزايد عدد األرامل.

رابًعا: ارتفاع نسبة الطالق

جاء في تقرير عن الحرب واألسرة السورية من )مؤسسة بروكينغ( أن حاالت الطالق قد زادت زيادة 
ملحوظة بين السوريين خالل الحرب. حتى وصلت إلى 100 في املئة )16(في مدينة دمشق في 2013. وهذا ما 
أكده القا�سي الشرعي األول بدمشق )محمود املعراوي( عندما قال لوسائل إعالم خاصة بنظام األسد: “إن 

نسبة الطالق في سورية بعد الحرب السورية ارتفعت إلى 143 % لتبلغ 7300 حالة في عام واحد”.)17(

)15( - https://2u.pw/claA1

)16(  - The war and Syria’s families https://2u.pw/YxqKd

)17(  - األيام السورية – ميرنا الحسن، 23 أيلول/ سبتمبر  2018
 https//:ayyamsyria.net-/

https://ayyamsyria.net/-
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تحدث القا�سي الشرعي األول بدمشق عن ازدياد حاالت الطالق، وقال في 2014 سجلت املحكمة 6514 
حالة طالق، ليرتفع الرقم في 2015 إلى 7028 حالة طالق، وفي 2016 سجلت املحكمة 7423 حالة طالق. 

وفي تقرير صادر عن قصر العدل بدمشق قال إن نسبة الطالق ارتفعت في 2017 إلى 31 في املئة، وقارب 
عدد املطلقات ثمانية آالف امرأة، وضوعفت األعداد في السنوات الثالث املاضية)18(

أما في التجمعات السورية في دول اللجوء، فقد أشارت دراسة في هولندا إلى أن 25 % من العائالت 
السورية في هولندا من املستويات التعليمية كافة، شهدت حاالت طالق في خالل السنوات الست األخيرة، 

فيما يفكر 25 % منهم بأبغض الحالل)19(.

وبينت الدراسة أن االستقالل االقتصادي وضمان الحقوق للجميع من أهم عوامل انتشار ظاهرة الطالق 
بين الالجئين السوريين في هولندا. ومن األسباب املباشرة لطالق الالجئين السوريين في هولندا »ضرب الزوج 
للزوجة أو األطفال، عدم القدرة على تفهم الحرية في الخروج والدخول والحجاب، الصدمة النفسية وانعدام 
التوازن النف�سي لدى أحد الزوجين، عدم القدرة على إيجاد صيغة لتقاسم املساعدة املالية، الخالفات حول 
تربية األطفال، الخيانات الحالية أو القديمة، شرب الحشيش والكحول، الخالفات حول عمل املرأة خارج 

املنزل، رغبة الزوجة في التحرر من سلطة الزوج مادًيا ومعنوًيا«.

اختلفت أسباب االنفصال وظروفه بين سورية وأوروبا، باختالف املجتمعين وقوانينهما. ففي أوروبا 
تحررت املرأة من سيطرة زوجها والوصمة االجتماعية للمطلقة، ولعبت التسهيالت التي تقدمها الحكومات 
األوروبية للمرأة املطلقة دوًرا في اتخاذها قرار االنفصال، حيث تتكفل الدولة بتعليم األطفال، ودفع أجور 
املنزل وتكاليف املعيشة. وبهذا لم تعد املرأة الالجئة في أوروبا بحاجة إلى دعم الرجل اقتصادًيا، وفضلت 

التحرر من قيوده بالطالق.

كذلك في أملانيا، بينت دراسة في برلين)20( ارتفاع نسبة الطالق بين الالجئين السوريين إلى 20 %، وأكثر 
حاالت الطالق حدثت بين الالجئين السوريين القادمين من محافظة إدلب. وقد لعبت القوانين األملانية 
وقانون املساواة دوًرا رئيسًيا في ذلك، فانكمش دور الرجل اآلمر الناهي وبات بإمكان كل امرأة تتعرض للعنف 

من زوجها، هجره أو طردُه من املنزل بمساعدة السلطات األملانية.

)18(  - https//:al-ain.com/article/syrians-between-widow-spinster-and-divorced

)19(  - أحمــد جاســم الحســين« فــي قريــة هولنديــة تقطنهــا 40 عائلــة ســورية وأخــذت العينــات منهــا عشــوائًيا ومــن مختلــف املســتويات الثقافيــة 
والجتماعيــة واملاديــة. انظــر: ملــاذا تــزداد ظاهــرة الطــالق فــي أوســاط الالجئيــن الجــدد بهولنــدا؟ بوســاطة فــارس الرفاعــي- خــاص - اقتصــاد 09 تمــوز 2019.
https://www.eqtsad.net/news/article/25838/

)20(  - http//:firil.net?/fbclid=IwAR387cz6ssyV8XHkrqj51TrJwOhcV3LeOnuwmIXshwfVFpC2fgAr-bwUi8E

https://al-ain.com/article/syrians-between-widow-spinster-and-divorced
https://www.eqtsad.net/
https://www.eqtsad.net/
https://www.eqtsad.net/
https://www.eqtsad.net/
https://www.eqtsad.net/news/article/25838/
http://firil.net/?fbclid=IwAR387cz6ssyV8XHkrqj51TrJwOhcV3LeOnuwmIXshwfVFpC2fgAr-bwUi8E
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وقد جرى تصنيف املطلقات واملطلقين في أوروبا في أربع فئات:)21(

1  الفئة األولى، الفئة الشابة التي فهمت الحرية الشخصية بالشكل الخاطئ، ولم تأخذ بالحسبان –
العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعها، إضافة إلى توافر مقومات الحياة كافة، من سكن ومال وعمل، 
والعالقات الجنسية الخارجة عن األطر الزوجية، والقانون الذي يصون املرأة، هذا ما يجعلها تتمرد في 

عائلتها.

2  الفئة الثانية، هي من الرجال الذين يصاحبون الفتيات األجنبيات، ويهملون زوجاتهم وأطفالهم، ما –
يدفع املرأة إلى طلب الطالق، فيكون للرجل دور في خلق عوامل تعود عليه سلًبا.

3  الفئة الثالثة، التي أصبحت تقلد املجتمع األوروبي وتريد العيش على طريقته، وانتشار املساكنة من –
دون عقد زواج رسمي.

4  الفئة الرابعة، النساء اللواتي تزوجن قسًرا في السابق بضغط من عائالتهن، أو تزوجن وهن صغيرات –
أو تزوجن أشخاًصا أكبر منهن سًنا، أو تزوجن باملبادلة. ومنهن من عشن في خالفات حادة مع أزواجهن 
وتعرضن لإلهانات والضرب من دون احتجاج في ظل قوانين تعطي الحق للرجل وتجبرها على العودة إلى 

بيت الطاعة، وحرمانها من أطفالها بعد مرحلة الحضانة، ونظرة املجتمع السلبية لها.

خامًسا: ارتفاع ظاهرة األرامل

قبل الحرب السورية كانت نسبة الترمل ال تتجاوز 2 في األلف. أما بعدها، فقد وصلت إلى أرملة من 

)21(  - املصدر: »النهار
https://www.annahar.com/article/1045647-

https://www.annahar.com/article/1045647-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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كل ست نساء على األقل، يضاف إليهن اللواتي ينخرط أزواجهن في الحرب السورية، فينتظرن األسوأ، 
متوقعات أال يعودوا، بسبب املوت في املعارك أو مغادرة البالد أو فقدان األثر. إضافة إلى اللواتي ترأسن أسًرا 

في املخيمات أو في املدن واألرياف، وعددهن ال يقل عن 30 ألف امرأة)22(.

في مستوى العاصمة األردنية عمان، وباالعتماد على إحصائية من رابطة املرأة السورية تبين أن عدد 
زوجات الشهداء املسجلين لديهم 500 أرملة، وعدد األرامل 161 أرملة )نتيجة عوامل أخرى غير االستشهاد( 

وكذلك عدد زوجات املعتقلين 150 زوجة، وفوق 100 زوجة ملفقودين )23(.

أرقام وثقتها حملة محلية جرت في إدلب الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة اإلسالمية، وحملت عنوان 
)من زوجك؟( توصل الفريق إلى أّن عدد السوريات املتزوجات من أجانب قد وصل إلى 1735 امرأة، 193 
منهن أرامل ومطلقات، و165 أزواجهن مفقودون، و1124 منهن لديهن أوالد. وقّدر القائمون على هذه الحملة 
األعداد بأكثر من ذلك كثيًرا ال سيما في محافظات أخرى مثل دير الزور والرقة، حيث تحول عوامل اجتماعية 
األحوال  وقانون  األسرة  بقضايا  املتخصصين  املحامين  من  عدد  وبحسب  وضعهم.  عن  اإلفصاح  دون 
الشخصية السورية إن دعاوى إثبات النسب ارتفعت لتشكل 80 % من القضايا التي ترافعوا فيها في خالل 
السنوات الخمس األخيرة، على الرغم من أن نسبتها لم تزد على 9 % قبل الحرب. وأن نسبة دعاوى تثبيت 
الزواج بين الدعاوى التي يترافعون فيها ارتفعت بنسبة 500 % في خالل الحرب وغياب الزوج العائق األهم 

في قضايا تثبيت النسب)24(

)22(  - عمران يونس
http//:musawasyr.org?/p15379=

األرامل في سوريا: ما لم تقله الحرب لكم!

)23(  - http//:www.bohooth.org/attachments/article/85/A.pdf 

فتهم الحرب في سوريا، دمشق – ُعمان – بسام جميدة 6 تموز/ يوليو، 2020:
ّ
)24( - بين “مجهولي الهوية ومفقودين”.. أطفال خل

https://www.omandaily.om/?p=801134

http://musawasyr.org/?p=15379
http://www.bohooth.org/attachments/article/85/A.pdf
https://www.omandaily.om/?p=801134
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سادًسا: انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات بين الشباب والطالب

انتقلت سورية بعد الحرب السورية من تصدير القمح، الفواكه، املالبس واألدوية، إلى تصدير املخدرات 
بأنواعها كافة إلى أنحاء العالم، وبرعاية مباشرة من النظام السوري وأجهزته األمنية التي فتحت أبواب 
»االستثمار« في هذا املجال للميليشيات املحلية والعابرة للحدود من لبنان، حيث أصبحت البضاعة السورية 

من املخدرات تنافس مثيلتها األفغانية التي كانت املسيطرة على السوق الخليجية والعراقية واإليرانية.

حّولت هذه الحرب سورية من ممّر للمخدرات إلى بلد مستهلك لها، ثم إلى بلد ُمصدر لها من الطراز األول، 
ستهلكة لهذه املادة محلًيا هي املقاتلون وامليليشيات وشريحة الشباب من الجنسين، إضافة إلى 

ُ
والشرائح امل

الراشدين الذين يتعرضون لضغوط الواقع االجتماعي واالقتصادي الصعب، في ما يصفه املراقبون بأنه 
واحد من أخطر النتائج التي أفرزتها الحرب، على الصعيد االجتماعي.

أيًضا الدور الرئيس لحزب هللا اللبناني في تجارة املخدرات مع بعض أجهزة أمن النظام السوري في 
املنطقة والعالم، من خالل التحالف بينه وبين الشبكات العاملية لتجارة املخدرات إذ ساهم هذا التحالف في 
تدفق مئات املاليين من الدوالرات إلى خزائن الحزب والنظام السوري، عبر عمليات التهريب وتجارة األسلحة 
واملخدرات وغسيل األموال، ما شكل له شبكة من العالقات العاملية واملحلية وبخاصة مع رجال الشرطة في 

الحدود واملطارات واملوانئ)25(.

)25( - 21:00 18  كانون الثاني/ يناير, 2020، برعاية النظام السوري.. إنتاج وتصدير املخدرات إلى دول املنطقة والعالم



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

20

نشر )حزب هللا( زراعة الحشيش وصناعة حبوب الكبتاغون في املناطق الخاضعة لسيطرته في سورية، 
مثل منطقة القلمون الغربي ووادي بردى وريف حمص وتل كلخ، وصارت هذه املناطق املتاخمة للحدود 
اللبنانية امتداًدا جغرافًيا ملناطق إنتاج املخدرات في لبنان، مثل عكار والعريضة، وضبطت مديريات جمارك 
عّدة للتهريب من لبنان عبر 

ُ
السعودية واألردن وقبرص واليونان عشرات املاليين من حبوب الكبتاغون امل

سورية، وباتت ُتهّرب من سورية مباشرة، بعدما حّول الحزب سورية إلى بؤرة دولية لتجارته غير املشروعة.

أفادت تقارير إعالمية، عن انتشار زراعة نبات القنب )الحشيش( املخدر في مناطق سيطرة نظام األسد، 
حيث تتوزع مناطق زراعتها في الجهة الجنوبية من الساحل على الشريط الحدودي مع لبنان.

كذلك نشرت صحيفة )األيام( املقربة من النظام، تقريًرا مطوال يرصد مناطق انتشار تلك األسواق 
ومناطق زراعة )الحشيش( في سورية. حيث جاء في تقريرها أن زراعة نبات )الخشخاش( املخدر باتت 
منتشرة في محافظة طرطوس لتشمل قرى حدودية عدة، فالسكان هناك يمتهنون الزراعة بشكل عام، إذ إن 
تربة املنطقة مالئمة ملختلف الزراعات، كما أن لقربها من الحدود الدور الكبير في نشوء زراعة )الحشيش(، 
وفي الالذقية بحسب الصحيفة، اعتمد تجار املخدرات على العمل التجاري فقط من دون زراعة النباتات 
املخدرة، وقد يكون اعتماد املحافظة الشمالية على تجارة املخدرات من دون زراعتها نتيجة لطبيعة التجار 

فيها وانتماءاتهم وعالقاتهم مع سلطات النظام أيًضا.

ويعد خط الدخول األسا�سي للمخدرات في الالذقية هو املنفذ البحري، حيث يجري إدخال أنواع عدة 
أهمها وأكثرها رواًجا الكبتاغون، إضافة إلى )املاريغوانا(، ويلعب سعر الحبة منها )500 ليرة( دوًرا كبيًرا في 

انتشارها نظًرا إلى رخص ثمنها.

وعن أسواق تصريف املخدرات قالت الصحيفة إنها متعددة منها في الصيدليات ومنها على مفارق الطرق 
في املدينة القديمة، وفي حيي )الرمل( و)السكنتوري( أيًضا، وجميعها ضمن شبكات كبيرة وسرية، تعتمد 

على صغار السن في األغلب، ألنهم يقبلون بأجور بسيطة ويمكن التحكم فيهم بالترهيب والقتل.

ويبلغ سعر كيلو الحشيش 175 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ )ظرف الحب كبتاغون 200 حبة( نحو 30 
ألف ليرة سورية، وتباع الحبة الواحدة )يطلق عليها اسم العدسة أو أم هاللين نسبة إلى وجود هاللين عليها( 

بسعر ألف إلى 1500 ليرة سورية)26(.

https://www.sasapost.com/drug-production-and-export-in-syria/

)26(  -https://enabbaladi.net/archives/265402

https://www.sasapost.com/drug-production-and-export-in-syria/
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يذكر أن بعض التجار السوريين أصبحوا معروفين لدى اإلنتربول الدولي بوصفهم تجاًرا مرموقين لحبوب 
)Phenethylamine( املخدرة التي تشتهر على نطاق واسع باالسم التجاري )Caption – الكبتاغون( التي 
تعرف باالسم الشعبي لها )يا مسهرني(، أو حبوب )الشبح( وذلك ألنها تؤدي إلى جعل املدمن ال ينام مدة ثالثة 

أيام، أو )حبوب النشوة( ألنها تمنح املدمن شعوًرا بالرغبة الجنسية)27(

أيُضا لجأت ميليشيا PYD الكردية إلى زراعة املخدرات في املناطق التي تستولي عليها في سورية وتحديًدا 
في ريف مدينة تل أبيض على الحدود السورية التركية، حيث يتولى زراعتها بعض التجار)28(، واملتاجرة بها 
علنية، حيث تتوافر بشكل كبير في املحالت والصيدليات وعلى أرصفة الطرق وبخاصة حبوب التراما دول 
والبروكسيمول والبالتان التي تتوفر بكثرة. بغية استقطاب الشبان من خاللها. والسيطرة عليهم إضافة إلى 

العائد املادي، الفًتا إلى الشباب من الجنسين تستهدفهم هذه الظاهرة.

)27(  - http//:www.dampress.net?/page=show_det&select_page&12=id5965=

)28(  - أين تزرع ميليشيا “قسد” املخدرات في سوريا؟
https//:www.raqqapost.com08/12/2018/33726/

http://www.dampress.net/?page=show_det&select_page=12&id=5965
https://www.raqqapost.com/33726/2018/12/08
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أدى انتشار تعاطي املخدرات في سورية إلى ارتفاع معدالت جرائم السرقة والقتل والدعارة بين الشباب 
واملراهقين، مع وصول الحبوب املخدرة إلى طلبة املدارس، حيث كشفت مؤخرا رئيسة )دائرة املخدرات( 
في وزارة الصحة ماجدة حم�سي، عن ضبط حاالت لتعاطي املخدرات في مدارس بريف دمشق وبعض 
الجامعات السورية وبخاصة في مدارس قرى وادي بردى وبلداته في ريف دمشق الغربي بشكل كبير، بإشراف 
عناصر امليليشيات املوالية لحزب هللا اللبناني من أبناء املنطقة)29( التي عملت على إجبار بعض طالب املدارس 
اإلعدادية والثانوية على العمل في اإلتجار والترويج للمخدرات داخل مدارسهم مقابل إعطائهم متطلباتهم 

من الحبوب مجاًنا.

ك األسري وغياب األهل عن 
ّ

يعود انتشار ظاهرة املخدرات بين فئة طالب املدارس في دمشق، إلى التفك
األبناء ساعات طويلة، بسبب التزامهم بأكثر من عمل لسّد االحتياجات، في مقابل ارتفاع األسعار الفاحش. 
حيث غياب التوجيه األسري واملتابعة، ويعيشون بعزلة داخل أسرهم، ما يدفعهم إلى بناء عاملهم الخاص، 
 عن انزياح السلطة املدرسية 

ً
وغالًبا تكون املخدرات الطريق األسهل للخروج من الواقع الصعب، فضال

والتربوية ملصلحة )الشبيحة( ومتطوعي الدفاع الوطني، حيث ال يستطيع املعلم أو مدير املدرسة توجيه 
أي مالحظة مسلكية للطالب، ال سيما إذا كان أحٌد من أفراد عائلته )شبيًحا( أو متطوًعا في امليليشيات 
املؤسسات  عن  واالجتماعي  النف�سي  اإلرشاد  مرافق  غياب  ذلك،  إلى  يضاف  للنظام.  التابعة  العسكرية 
التعليمية )املدارس والجامعات(، وكذلك النشاط الثقافي كاملسرح واملوسيقى والرسم داخل هذه الكيانات، 

كان لغيابهما دور أيًضا في تسّرب الفكر الخاطئ واملمارسات املنحرفة إلى جيل الشباب.

ظاهرة تعاطي الطلبة للمخدرات في مدارس دمشق “أمٌر ممنهج ومقصود من ِقبل النظام، وتغّض األجهزة 
األمنية النظر عنها، بهدف إنتاج جيل سوري متصّدع نفسًيا واجتماعًيا غير مباٍل بقضاياه الوطنية، ما يعطي 

النظام املناخ املالئم للسيطرة عليه، في ما بعد”.)30( 

تتعاطى املخدرات فئات عمرية متنوعة في عموم مناطق سورية في تلك الخاضعة لسيطرة النظام أو قوى 
األمر الواقع، حيث ال تعمل هذه الجهات جميعها على ضبط هذه الظاهرة بالشكل املطلوب، بل إن عدًدا 
من املقاتلين يتعاطون الحبوب املخدرة، إذ إنه من الشائع أنها تمنح املتعاطي القدرة على القتال ساعات 
طويلة من دون الشعور بالتعب أو الحاجة إلى النوم، وهذا األمر بات منتشًرا بشكل كبير على جبهات القتال 

بين جميع األطراف.

إضافة إلى انتشار ظاهرة )شم الشعلة( بين األطفال السوريين الذين ال تتجاوز أعمارهم 11 سنة وبخاصة 
في مناطق سيطرة النظام السوري ال سيما في العاصمة دمشق. وهذه هي الظاهرة عبارة عن شم مادة 
كيمياوية سامة )هي الغراء ذاته الذي يستخدم ألغراض اللصق(، واستنشاقها املستمر يؤدي إلى اإلدمان، 

ويؤثر في الصحة النفسية والجسدية للمدمن.

)29(  - املخدرات في مدارس وادي بردى برعاية حزب هللا، أغسطس 6, 2019 آخر تحديث آذار/ مارس 25, 2020
https://www.jesrpress.com/2019/

)30(  - أحمد سعدو، املخدرات تجارة “الشبيحة” الرائجة في أوساط شباب دمشق،
https//:geiroon.net/archives106227/ 

https://www.jesrpress.com/2019/
https://geiroon.net/archives/106227
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وعلى الرغم من تفاقم ظاهرة انتشار املخدرات في سورية إال أن النظام السوري ينفي مراًرا وتكراًرا انتشار 
املخدرات في املجتمع السوري، وينفي بصورة قاطعة أنه بلد مصدر لها أو حتى مستهلك، وبهذه العقلية يبدو 
أن املخدرات في األعوام املقبلة ستصل إلى أرقام مخيفة جًدا، يصعب ربما السيطرة عليها أو حلها، خصوًصا 

مع جيل ولد وترعرع في ظل الحروب والفساد. 

سابًعا: انتشار ظاهرة الدعارة والبغاء القسري

 نمت ظاهرة الدعارة في سورية بعد وصول األسد األب إلى السلطة في السبعينات، لغايات استبدادية 
»وانتشرت كظاهرة اجتماعية علنية في الثمانينيات في إثر انتفاضة اإلخوان املسلمين، بهدف تصديع املجتمع 
السوري املحافظ بتوجيهات من حزب البعث من خالل السماح بانتشار آالف البيوت ملمارسة الدعارة بشكل 
غير معلن وبإشراف الفروع األمنية وبوساطة آالف املكاتب العقارية في مدينة دمشق وتحت عنوان السياحة 
االقتصادية، بخاصة بالنسبة إلى الخليجيين بسبب الحرب األهلية في لبنان وعدم توفر األمان بالنسبة 
إليهم”. وقدر عدد بيوت الدعارة في عهد األسد األب بأكثر من 40 ألف دار وحصل االلتفاف على عدم وجود 
قانون يرخص هذه الدور بترخيص نقابة الفنانين لكل اللواتي يعملن في املالهي واملراقص الليلية على أنهن 

فنانات)31(”. 

انتشرت ظاهرة الدعارة في الحرب السورية بنسب عالية في معظم املدن السورية، وبخاصة في مدينة 
دمشق، حيث تحولت بعض الفنادق بعد انحسار السياحة إلى بيوت للدعارة العلنية.

بداية انتشار الدعارة العلنية في دمشق كانت في حواجز ميليشيات النظام السوري وحلفائه من خالل 

)31(  - السياحة الجنسية.. الوجه اآلخر لدمشق وضواحيها في ظل الحرب،
https//:www.zamanalwsl.net/news/article/103949/ 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/103949/
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االغتصاب من جانب عناصر الحواجز والضباط املسؤولين عنها. حيث انتشرت الدعارة بقوة السالح، 
ومورست القوة بحق املهّجرات والهاربات من مناطق النزاع إلجبارهن على ممارسة الدعارة أو استخدامها 

لالعتراف بأماكن وجود أزواجهن وأبنائهن.

قّدر )برنامج األمم املتحدة املشترك لفيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز( عدد العامالت في الدعارة 
بعد 2012 داخل سورية بــ 25.000 ألف )عاهرة(، وبخاصة في العاصمة دمشق)32(.

وانتشرت الدعارة بتكلفة أقل في الحانات وبعض البيوت والحدائق، وحتى صاالت السينما، فقد اتخذت 
بائعات الجنس من صاالت السينما مكاًنا لنشاطهن باالتفاق مع أصحاب الصالة نفسها، وكان أغلب زبائنهن 

ممن يعملون في الخدمة اإللزامية التابعة للنظام السوري.

في مدينة جرمانا املالصقة ملدينة دمشق ألقي القبض على حوالى 900 شخص من مرتكبي جرائم الدعارة 
جاور 

ُ
ومروجي املخدرات في النصف األول من 2020، وفي هذا الحي أيًضا يوجد أكثر من 200 بيت دعارة ت

َدم فيها خدمات جنسية رخيصة قياًسا بالبيوت املنتشرة في أحياء دمشق)33(.
َ

ق
ُ
املالهي الليلية ت

 أغلب النساء اللواتي يمارسن الجنس مقابل املال من العاطالت عن العمل حيث ال عمل يعيل األسر التي 
هاجرت نتيجة القصف، واضطرت كثيرات من الفتيات اللواتي قتلت أسرهن وبتن وحيدات إلى العمل في 

الدعارة، وبعضهن تعرضن لالغتصاب في أماكن عدة خالل هربهن من مكان إلى آخر.

مع استجالب املرتزقة األجانب املقاتلين إلى التطوع في امليليشيات املحلية أو اإليرانية زادت هذه الشبكات، 
ل فيها مخابرات النظام السوري فتح بيوت  سّهِ

ُ
وُضمت حلب )العائدة إلى حضن النظام( إلى املناطق التي ت

الدعارة وحمايتها، وبخاصة في األحياء الغنية مثل شوارع النيل واملوكامبو والشهداء والعزيزية. إذ لم تكتف 
امليليشيات اإليرانية في حلب بمكاتب تيسير )زواج املتعة(، و)املساكنة( التي تبيح استئجار منزل من الشاب 
والفتاة والعيش فيه من دون زواج، بل سهلت انتشار ميليشيات مثل حزب هللا ولواء فاطميين األفغاني بيوت 

الدعارة في حلب)34(.

وفي مدينة الالذقية يعزو بعض سكانها حالة الفلتان األخالقي إلى انتشار الفقر والبطالة وارتفاع أعداد 
العوانس واألرامل والنقص في أعداد الشباب املؤهلين للزواج، األمر الذي توحي به، تلميًحا أو تصريًحا. وقد 
نشرت صفحة )شيكاغو الالذقية اإلخبارية( معلومات عن وجود عشرات من بيوت الدعارة في )السكن 
الشبابي( بالقرب من أوتوستراد الثورة. وفي السياق نفسه يعاني سكان مدينة )جبلة( األصليون من انتشار 

)32(  - https//:www.syria.tv-/
19 تشرين األول/ أكتوبر 2018

)33(  - 21  كانون الثاني/ يناير, 2020، برعاية النظام السوري.. إنتاج وتصدير املخدرات إلى دول املنطقة والعالم
https://www.sasapost.com/drug-production-and-export-in-syria/

)34(  - https//:nedaa-sy.com/news7462/ 

https://www.syria.tv/-
https://www.sasapost.com/drug-production-and-export-in-syria/
https://nedaa-sy.com/news/7462
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مظاهر ال أخالقية في الحدائق املحيطة باملدينة خصوًصا على الكورنيش البحري)35(.

انتشار هذه الظاهرة عملية مقصودة من النظام السوري تهدف إلى إيجاد بنية اجتماعية هشة، ومفككة 
 ،

ً
اجتماعًيا وأخالقًيا، غير قادرة على العمل السيا�سي والنشاط املدني الهادف املعارض للنظام مستقبال

إضافة إلى الدخل املالي العالي الذي يصل إلى املتنفذين من ضباط أمن وعسكر في النظام، ما يجعلهم 
يستميتون في الدفاع عن هذه الظاهرة، مضيًفا أن ممارسة الدعارة بهذه الكثافة التي تحولت إلى صناعة 
سياحية مربحة من دون الخوف من خسارة رؤوس أموال هي معركة حقيقية من معارك النظام على ثقافة 
الشعب السوري وقيمه، فالنظام يحاول أن ينسف أي مرتكز ألي ثورة قادمة، فالشعب السوري الذي كان 
يمتلك القيم واألخالق التي جعلته يرفض االستبداد والذل من هذا النظام، لذلك يسعى إلى تفتيته ليضمن 

استمرار حكمه األبدي كما يخطط ويحلم.

ا: ارتفاع أعداد أطفال مجهولي النسب
ً
ثامن

تزايدت  الذين  النسب  مجهولي  األطفال  ظاهرة  تنامي  إلى  واالجتماعية  العسكرية  املتغيرات  أفضت 
أعدادهم في املناطق الخارجة على سيطرة النظام، سواء بسبب الزواج من مقاتلين أجانب لم تحدد هوياتهم 
بدقة، أم بسبب الزواج من مقاتلين محليين قتلوا الحًقا، وتعذر إيجاد وثائقهم أو تسجيل واقعات زواجهم 
بسبب فقدان الوثائق أو موت األبوين كليهما، ومع تغيرات خرائط السيطرة تكشفت األعداد الكبرى ألبناء 
هذه الظاهرة حيث استدعت الحاجة إلى توثيق وجودهم أو تحديد نسبهم وجنسياتهم، وإيجاد الجهات 

الوصائية الكفيلة برعايتهم، وخصوًصا في حال غياب األبوين.

مع خروج 80 % من املناطق السورية على سيطرة النظام سنوات، وقيام سلطات أمر واقع غير مصحوبة 
بمؤسسات توثيق مدنية لتسجيل حاالت الزواج والطالق والوالدات، نشأت ظاهرة خاصة بمناطق املعارضة 
على وجه الخصوص، وهي ظاهرة األطفال مجهولي النسب الذين ولدوا عن زيجات غير موثقة رسمًيا، من 
مقاتلين أجانب أو محليين، ومن أوضاع مختلفة أيًضا، ومع استعادة النظام لكثير من املناطق، ومع حركات 
النزوح املستمرة واملتتابعة لبعض السكان تعذر توثيق األبوة لعدد كبير من األطفال ليجري توصيفهم 

باألطفال مجهولي النسب.

ولم تقتصر الظاهرة على األطفال املولودين من مقاتلين ماتوا أو اختفوا، ففي عدد من الحاالت ماتت 
األمهات أيًضا، وتعذر إثبات النسب لفقدان الوثائق مع موت األمهات، وتشرد األطفال، وكان لتنامي حاالت 
االغتصاب دور في حدوث والدات لم يتعين وفقها اسم اآلباء، وهي ظاهرة ال تقتصر على املناطق الخارجة على 
سيطرة النظام فقط، حيث شهدت مناطق النظام حاالت مشابهة وكثيرة، ويمكن بشكل ما ربطها بتنامي 

ظاهرة اللقطاء في مناطق النظام.

وبحسب الواقع فقد سجلت كثير من حاالت الزواج بالكنية أو االسم الحركي للمقاتلين األجانب، األمر 

)35(  - https//:www.zamanalwsl.net/news/PrinterFriendlyVersion80629/ 

https://www.zamanalwsl.net/news/PrinterFriendlyVersion/80629
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الذي يجعل من املستحيل إثبات النسب بعد غياب الزوج وانعدام أي معلومات عنه، ويجعل عقد الزواج 
املوجود مع األمهات غير قابل للتوثيق قانونًيا، ويتركهن في حكم العزباوات رسمًيا، واألبناء في حكم مجهولي 

النسب.

وأضيفت إلى حاالت مجهولي النسب حاالت من األطفال الذين شردوا بعد مقتل أبويهم على الرغم من 
وجود الزواج املوثق سواء لعدم توثيق والداتهم في أزمنة الحصار والحرب، أم لتشرد األطفال بسبب النزوح 

املتكرر.

وبسبب العدد الكبير من املقاتلين األجانب الذين انضموا إلى صفوف داعش خصوًصا والجماعات 
الجهادية املتشددة عموًما، سجلت املناطق التي خضعت لسيطرتهم النسب العليا في ظاهرة األطفال مجهولي 
 مجهولي النسب في إدلب 

ً
النسب، فبحسب تحقيق أجرته )الجمهورية( ونشرته في 2019، وثقت 1826 طفال

وريفها، وريفي حماة الشمالي والغربي وسجلتهم حملة )مين زوجك( ولدوا عن 1124 حالة زواج.

وفي ريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعين لسيطرة قوات درع الفرات وثق التحقيق قرابة ألف طفل 
غير مثبت النسب، وألف طفل في ريف حلب الغربي، وكشف عن وجود 350 حالة في أحد املخيمات املقامة 
في خربة الجوز، ويقدر التحقيق بناء على معلومات أن ما يزيد على 8000 حالة طفل مجهول النسب تضمها 

ثالث مخيمات شرق البالد تخضع حالًيا لسيطرة اإلدارة الذاتية)36(.

تثبيت زواج في محكمة  260 حالة دعاوى  إلى وجود  التحقيق املذكور  البيانات املأخوذة من  وتشير 
القاسمية وحدها، و90 دعوى في مدينة الباب، وعدا عن الدعاوى املرفوعة في محكمة إدلب التي لم يتحدد 
عددها. في حين رفضت املحاكم املوجودة في مناطق درع الفرات قبول دعاوى تثبيت النسب ما لم تتوافر 
كامل األوراق الثبوتية الداعمة لها، فبحسب أحد القضاة »ال يحق للمرأة أن ترفع الدعوى باللقب... وال 

يسمح القانون بذلك«)37(.

وكانت اليونسيف قد أشارت مبكًرا إلى ظاهرة األطفال غير املصحوبين، وبحسب تقاريرها: جرى تحديد 
 غير مصحوبين عبروا إلى األردن في مطلع 2013، وبلغ عددهم في مخيم الزعتري وحده في 

ً
 منفصال

ً
45 طفال

 
ً

2014 ألف طفل غير مصحوب، وفي حلب، أحصت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( 324 طفال
غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، وفي دول الجوار املضيفة لالجئين أعلنت عن وجود ما يقارب 10 
آالف الجئ سوري من األطفال غير املصحوبين أو املنفصلين عن ذويهم، وال يحدد تعبير )غير املصحوبين أو 

املنفصلين عن ذويهم( كونهم مثبتي النسب، وال ينفيه أيًضا، وذلك لغياب الوثائق الثبوتية لدى األطفال.

)36( -ابناء املجهول، مصطفى ابو شمس، الجمهورية،2019
https://2u.pw/5JjBz

)37( - انظر: املصدر السابق
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وفي الشمال السوري وثق فريق )منسقو االستجابة( وجود 36356 امرأة أرملة في إدلب وحماة، و189924 
 يتيًما في نهاية 2018،وكان النظام قد أعلن منذ عام 2014 عن ظاهرة األطفال مجهولي النسب ليقدر 

ً
طفال

عددهم بـ 500 طفل 150 منهم في دمشق، ويرجح أن األعداد املذكورة تشير إلى حاالت اللقطاء في حينه، 
ا من الفقر أو فراًرا من تهمة 

ً
حيث عرف قانون األحوال الشخصية )اللقيط( بأنه مولود حي نبذه أهله خوف

الزنا، وبحسب القانون »يعد مجهول النسب كل وليد أو طفل لم يتم السابعة من عمره ويعثر عليه ولم يثبت 
نسبه، أو لم يعرف والداه، أو ضل الطريق وال يملك القدرة على اإلرشاد عن ذويه لصغر سنه أو لضعف عقله 

أو ألنه أصم أبكم«.)38(

 وال تعبر األرقام التي يطرحها النظام عن حجم املسألة، وتبقى في إطار التصريحات الصحافية الرامية إلى 
إظهار املجتمع السوري في إطار الوضع الطبيعي ضمن االستثمار السيا�سي العام لهذه التصريحات، وبغياب 
اإلحصاءات الدقيقة والشاملة لألطفال املصنفين تحت تسمية مجهولي النسب، فإن بعض التقارير الدولية 

قد أشارت إلى وصول العدد إلى 60 ألف حالة.

وساهم النظام بشكل كبير في التحريض اجتماعًيا على األطفال مجهولي النسب قبل أن يقر الحًقا قانوًنا 
منحهم الجنسية بموجبه في 2018، وذلك عبر التسميات االجتماعية )أوالد جهاد النكاح، أوالد الزنى، أوالد 
داعش، أوالد العار(، وكانت ظاهرة اللقطاء واألطفال املتروكين قد تنامت كثيًرا في مناطق النظام، ويتعذر 
تحديد األرقام واألسباب الحقيقية الرتفاع هذه الظاهرة لتعدد مسبباتها من اقتصادية بسبب الفقر والعوز، 

أو ألسباب قهرية وجرمية كاالغتصاب، أو ألسباب اجتماعية تتصل بالوالدات خارج مؤسسة الزواج.

ومع ارتفاع نسب الفقر واالنهيار االقتصادي واالجتماعي ازدادت حاالت رمي األطفال حديثي الوالدة في 

)38(  - مجلس الشعب يوافق على منح الجنسية ملجهولي النسب، 2019
https://enabbaladi.net/archives/234804#ixzz6aImfCe1
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كل من مناطق النظام واملعارضة بشكل كبير، وبحسب تقرير ملنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 
في 2019 فقد »ظهرت كثير من حاالت رمي األطفال الحديثي الوالدة والتخلي عنهم من جانب عائالتهم في 
مناطق عّدة من سورية«)39(، ففي 2018 أعلن مصدر قضائي أن عدد املسجلين في دمشق بلغ 300 حالة وأن 
دمشق تستقبل حالة مماثلة في كل شهرين، في حين كشف منسقو االستجابة ما بين 4 و8 حاالت من مجهولي 

النسب في إدلب شهرًيا.

وارتفعت في اآلونة األخيرة وتيرة األخبار عن األطفال املتروكين ليصل عددهم في مدينة حماة وحدها في 
شهر واحد إلى أربع حاالت من األطفال حديثي الوالدة املتروكين في الشارع، ومع مزيد من األزمات املتفاقمة 
توسعت الظاهرة مؤخًرا توسًعا خطًرا، لتطال األطفال األكبر عمًرا إذ وثقت حاالت رمت أبناءها البالغين من 
العمر عامين فما فوق، لعجزهم عن إعالتهم، وترافق عدد من الحاالت املذكورة مع رسائل بهذا الخصوص. 

وتشكل قضية مجهولي النسب واحدة من أخطر القضايا االجتماعية في ظل انعدام مؤسسات الرعاية 
الالزمة لهؤالء األطفال، ضمن تركيبة املجتمع األبوي والذكوري، وضمن مزيد من الفقر والتهميش وانعدام 
فرص التعليم والعمل لتتحدد مسارات الحياة لدى معظمهم باتجاه االنحرافات والجرائم بشكل يهدد 

املجتمع السوري.

وعلى الرغم من ذلك تستمر الجهات الرسمية التابعة للنظام في محاولة التستر على األعداد الحقيقية 
ملجهولي النسب وترفض االعتراف بها بوصفها قضية ملحة، ففي آخر تصريح من مصدر قضائي اعترف أن 

عدد مجهولي النسب في الحرب بلغ 300 طفل فقط)40( .

أما املنظمات غير الحكومية أقرت بوجود أكثر من 40 ألف طفل مجهول النسب، إما بسبب عدم معرفة 
أبويهم أو بسبب فقدان األوراق الثبوتية وإمكانية تسجيلهم في سجالت األحوال املدنية.)41(

قطاء( املسّجلين 500 
ّ
في 2014 صّرحت الحكومة السورّية رسمًيا أّن عدد األطفال غير املصحوبين )الل

طفل، 150 في دمشق وحدها، وصّرح أحد القضاة أّن هناك ملًفا أسبوعًيا لطفل لقيط واحد على األقّل في 
دمشق، والعدد في ارتفاع)42(. 

في دراسة استقصائية)43( في املناطق الخارجة على سيطرة النظام، حيث السيطرة لتنظيمات داعش 

)39(  - في إدلب أطفال رضع يرمون الى املجهول، محمد بكور،2020
https://2u.pw/v6tgQ

)40(  - صحيفة »الوطن« السورية املوالية للنظام في عددها 2859 في 19 آذار/ مارس 2018

)41( - في إدلب أطفال رضع يرمون الى املجهول، محمد بكور،2020
https://2u.pw/rATp4

سب في سوريا،
ّ
)42(  - صفوان قسام، األطفال مجهولي الن

https//:www.alawan.org/2020/ 

)43(  - مصطفى أبو شمس، أبناء املجهول، 16 أيار/ مايو 2019

https://www.alawan.org/2020/
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والنصرة وأخرى إسالمية سلفية، وانضمام آالف املقاتلين من خارج سورية، والبحث عن زوجات لهم في ما 
بعد، ونتيجة توفر األموال واملناصب جذبوا عدًدا من النساء السوريات للزواج منهم ومعظم عقود الزواج 

كانت تحدث باستخدام األلقاب، ال األسماء الصريحة لألزواج.

 في إدلب وريفها وريفي حماة الشمالي والغربي. 
ً

ق أسماء 1826 طفال
ّ
 وقد حصلت الدراسة على وثائق توث

هذه املناطق كانت في معظمها خاضعة لـ هيئة تحرير الشام وقت إعداد الدراسة، وتشير البيانات إلى أن 
هؤالء األطفال نتجوا من 1124 من أصل 1735 واقعة زواج.

وفي مناطق )درع الفرات( )الباب، جرابلس، اعزاز، مارع والراعي( تبين وجود حوالى ألف طفل غير مثبت 
النسب في هذه املناطق. وكان رقم األلف طفل هو نفسه تقريًبا في ريف حلب الغربي الذي كان خاضًعا 
لفصائل معارضة )الزنكي وأحرار الشام( قبل أن تسيطر عليه هيئة تحرير الشام في بداية 2019. وفي 
مخيمات سرمدا تبين وجود ما يزيد على 350 حالة زواج من مجهولي النسب، وما يزيد على أربعة آالف طفل 
مجهول النسب في شمال البالد. في حين يقول كمال عاكف، املتحدث باسم مكتب العالقات الخارجية في 
اإلدارة الذاتية، إن ما يزيد على 4000 امرأة و8000 طفل من عائالت الجهاديين األجانب موجودون في ثالثة 
مخيمات شمال شرق البالد في املناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يقيمون في أقسام 

مخصصة ويخضعون لرقابة أمنية مشددة.

تشير البيانات التي حصلت عليها الدراسة من محكمة القاسمية إلى وجود 260 دعوى تثبيت زواج 
مرفوعة في هذه املحكمة وحدها، وأحصت في مدينة الباب شرق حلب 90 دعوى إثبات نسب، 16 منها 

https//:www.aljumhuriya.net/ar/content/ 

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/
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من أزواج عرب وأوروبيين في ما رفضت محكمة إدلب تزويد القائمين بالدراسة باألرقام عن عدد الدعاوى 
املرفوعة لديها.

أما في محكمة جرابلس، فهناك ما يزيد على 100 دعوى مرفوعة لم تحسم حتى وقت الدراسة، وبسبب 
الخوف من املساءلة تمنع مئات النساء من رفع الدعاوى. 

في الوقت نفسه دعا بانوس مومسيس، منسق األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون اإلنسانية، الحكومات 
 في 

ً
إلى املساعدة في حل أزمة مصير 2500 طفل أجنبي محتجزين في مخيم الهول شمال شرق سورية، قائال

إفادته في جنيف يوم 18 نيسان/ أبريل املا�سي إنه »يجب معاملة األطفال كضحايا في املقام األول. أي حلول 
يتم التوصل إليها يجب أن تكون على أساس ما يحقق أفضل مصلحة للطفل«. وأضاف أنه يجب التوصل إلى 

الحلول »بغض النظر عن عمر أو جنس األطفال أو أي تصور بشأن انتماء األسرة)44(«.

 املشكلة األولى ملجهولي النسب هي نظرة املجتمع حيث يتبادر إلى الذهن فور سماع عبارة )مجهول النسب( 
أنه ابن أو بنت زنى وثمرة عالقة غير شرعية على الرغم من أن واقع الحال يشير إلى أن كثيًرا من حاالت جهالة 
النسب -وبخاصة في ظروف الحرب- تنجم عن فقدان الطفل ألسباب ال عالقة للوالدين بها فتشرد العائلة 
 مشردين ال يعرف نسبهم. وكثيًرا ما يدفع الفقر 

ً
والنزوح ووفاة الوالدين أو الخطف أو االعتقال يترك أطفاال

والعوز بعض األسر إلى التخلي عن طفلها وتركه في العراء ليواجه مصيره، مبررين فعلتهم بأنهم يمنحونه 
 من قدره املحتوم -املوت جوًعا- في رعايتهم، فإذا أنقذه أحد املارة كتبت له الحياة ولكن 

ً
فرصة للنجاة بدال

بدأت رحلته بوصفه مجهول نسب.

حتى بعض أعضاء مجلس الشعب السوري في نقاشهم للقانون الجديد الخاص بمجهولي النسب وصموا 
األطفال مجهولي النسب بأنهم )أوالد داعش( أو )أوالد جهاد النكاح( بكل ما تثيره هذه التسميات من إهدار 

لحقوق الطفل ومخالفة لالتفاقات الدولية والقوانين املحلية املتعلقة بحماية حقوق الطفل )45(

يعكس هذا النقاش وما رافقه من آراء من يسمون )برملانيين( من املفترض أن يدافعوا عن الحقوق 
اإلنسانية لهؤالء األطفال، مدى الخطر الذي يحيق باألطفال )مجهولي النسب( في املرحلة املقبلة والنظرة 
االجتماعية الدونية لهم، وهو ما يلقي على عاتق منظمات املجتمع املدني واملنظمات اإلنسانية الدولية مهمة 
التصدي لهذه الظاهرة، خصوًصا في ظل تخلي الدولة عن دورها الرعائي ومسايرتها للواقع املتخلف مرة 
بحجة العادات ومرة بحجة الدين، خير دليل على استهتار مؤسسات النظام السوري في حماية هؤالء األطفال.

)44(  - https//:aawsat.com/home/article/ 

)45(  - - نور سعيد
 https://www.syria.tv/ 

https://aawsat.com/home/article/
https://www.syria.tv/
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)46()MEE( لجئة سورية تتبادل خبرات الحرب مع التجربة اليونانية

خاتمة 

أدت الحرب التي تلت الثورة السورية 2011 إلى تهجير نصف سكان سورية بين نزوح داخلي إلى الشمال 
السوري أو لجوء إلى دول الجوار والدول األوروبية وغيرها، هذا التهجير الكبير رافقه تغيرات مركبة في األنساق 
االجتماعية السورية كافة ومنها النسق األسري الذي تضمن مشكالت وظواهر اجتماعية عدة من أبرزها 
ظاهرة التفكك األسري القسري املتجسد في االنفصال املكاني ألفراد األسرة الواحدة بين أماكن متعددة، ما 

 في النظام الوظيفي لألسرة السورية التي شكلت الطابع السائد في املجتمع السوري.
ً

سبب خلال

استناًدا إلى ما سبق نقترح دراسة مستقبلية بهدف الكشف عن التشتت املركب لألسرة السورية، 
وتشخيصه من خالل دراسة التشتت األسري في ظل الحروب والصراعات املسلحة دراسة معمقة.

تقوم على دراسة عينة من األسر السورية املشتتة اعتماًدا على استمارة بحثية مصممة للكشف عن 
املتغيرات واملؤشرات االجتماعية الداخلة في البحث كلها. بهدف الوصول إلى صورة بانورامية شاملة ودقيقة 
عن أنماط التشتت األسري لألسر السورية في ظل الحرب، إضافة إلى وضع اقتراحات إجرائية )برنامج( 

للعالج في مرحلة إعادة البناء في سورية.

)46(  - للمزيد
https//:www.enabbaladi.net/archives#160224/ixzz6eFgIO9vJ
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كذلك تخصيص ملتقيات ومؤتمرات في أعلى مستوى للتعريف بهذا املوضوع، ولفت االنتباه إليه، والعمل 
من أجل الوصول إلى آليات الحماية االجتماعية.
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الفصل الثاني
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مؤشرات التفكك املجتمعي في سورية

: التشرد والتسول
ً

أول

1  التشرد–

انعكــس التدميــر الكلــي لالقتصــاد الســوري علــى الواقــع االجتماعــي بحــدة، وجــرف شــرائح بشــرية نحــو القــاع 
بعيًدا عن وجود شبكات أمان، أو قدرة على تأمين متطلبات الحياة الرئيسية، وتركها في مواجهة الواقع الكارثي 
املتحــرك بســرعة نحــو مزيــد مــن التــأزم، فحرمهــا مــن قــدرة الحصــول علــى املــالذ اآلمــن، أو مــن الحصــول علــى 
مدخــوالت كافيــة ألمنهــا الغذائــي والصحــي، مــع وصــول نســب الفقــر فــي ســورية إلــى 93 % بــات أكثــر مــن70 % منهــم 
تحــت عتبــة الفقــر املدقــع، وانعــدام األمــان الغذائــي، ويصعــب علــى كثيريــن منهــم االســتمرار فــي الحيــاة خــارج طلــب 
املعونــات، ومــع غيــاب املؤسســات الرســمية ومنظمــات املجتمــع املدنــي، وجــد أكثــر مــن ربــع مليــون ســوري نفســه 
بين التسول املباشر والتشرد على قارعة الطرقات، عدا عن أعداد املشردين في املخيمات غير الخاضعين لهذا 
التصنيف. حيث وجدوا أنفسهم في مهب الحاجة الشديدة يبحثون عن لقمتهم في سالل القمامة والحاويات، 
ودفعتهــم الحاجــة الشــديدة إلــى طلــب املعونــة بشــكل فــردي عبــر التســول املباشــر، أو التســول املقنــع بوســاطة 

القيــام بأعمــال هامشــية بســيطة للحصــول علــى مدخــوالت إضافيــة تســاعد ضمــن الظــروف القاســية.

اعتمــدت كثيــر مــن املنظمــات والهيئــات الدوليــة، ومنهــا البنــك الدولــي ومجلــس حقــوق اإلنســان، مصطلــح 
للداللــة علــى الســكان الفاريــن مــن املعــارك، وبمالحظــة العالقــة املباشــرة بيــن مســببات  املشــردين داخلًيــا، 
التشــرد الفــردي بوصفــه ظاهــرة اجتماعيــة منبثقــة مــن العجــز والحرمــان ونســب الفقــر املتعاظمــة بعــد 2011، 
 رئيًسا في نمو ظاهرة التشرد، يمكن تقسيم التشرد 

ً
والتشريد الجماعي املدّمر لالقتصاد األسري بوصفه فاعال

إلــى قســمين:

التشريد الجماعيأ. 

ا منهم امتالك أو 
ً
أدت الحرب الســورية إلى تشــريد املاليين، واقتالعهم من مســاكنهم، واســتطاع األوفر حظ

إيجار مسكن بجهد ذاتي، أو بمساعدات خارجية، في حين عجز القسم األكبر منهم عن تأمين مالذ آمن، وجرى 
إيداعهــم فــي مخيمــات مؤقتــة ال تلبــي معاييــر املــأوى، خاضعــة للشــرط الزمنــي وفــق معاييــر التمويــل لتفقــد شــرط 
الديمومــة، ورفــض النظــام فــي املناطــق التــي اســتعادها الســماح لســكانها بالعــودة، فأكمــل تهديــم أجــزاء واســعة 
بقيــت ســليمة منهــا لدواعــي عقابيــة أو تجاريــة بمســميات التنظيــم والقانــون رقــم 10 وســواه، ورفــض الســماح 
لألهالــي املتبقيــن بترميــم منازلهــم املتضــررة، ورفــض تهيئــة ظــروف العــودة املتمثلــة فــي إزالــة الــركام وتهيئــة البنيــة 

التحتيــة ورفــض إمدادهــا بامليــاه والكهربــاء لتغــدو الحيــاة فيهــا مســتحيلة.

تعــددت دوافــع التشــريد الجماعــي بســبب تغيــرات مراكــز الســيطرة العســكرية وتداعياتهــا، ومــع مجموعــة 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

35

العوامل االقتصادية واملذهبية والعرقية املتولدة، شكل العامل األمني والعسكري السبب الرئيس في تشريد 
القســم األكبــر مــن الســوريين، حــدث وفــق موجــات نــزوح متتاليــة تميــز بعضهــا باملســار اآلمــن، وانــدرج بعضهــا 
ضمــن التشــريد الســريع تحــت النــار لتضيــق مروحــة الخيــارات املصاحبــة، وهــي الســمة األبــرز ملعظــم حــاالت 
التشريد الجماعي منذ 2017، وما بعدها، حيث فر النازحون إلى املجهول وباتوا في العراء والبساتين من دون 

أي إغاثــة، أو مســاعدات مــدًدا طويلــة.

وأفضــت املعــارك وحــّدة القصــف الناجمــة عنهــا، وباألخــص منــذ 2017 إلــى تبــدالت فــي مواقــع الســيطرة 
ملصلحة النظام في مناطق سكنية مأهولة وشديدة الكثافة، ونجم عنها موجات تشريد جماعية هي األضخم، 
و »نجــم التشــريد مباشــرة عــن الســلوك غيــر املشــروع الــذي انتهجتــه األطــراف املتحاربــة. وشــمل هــذا الســلوك، 
من ناحية، شن هجمات غير مشروعة ترغم املدنيين على الفرار من منازلهم في حالة من الخوف واليأس«،)47( 
وانــدرج بعضهــا ضمــن اتفاقــات حصلــت بعــد معــارك شــديدة، وشــملت مناطــق التشــريد ريــف حلــب وشــمال 
حمص ودمشق وريف دمشق، ومناطق درعا، كما شمل منطقتي )درع الفرات( و)غضن الزيتون( في الشمال 

 مــن ريــف حمــاه الشــمالي، وريــف إدلــب الجنوبــي بالكامــل.
ً

الســوري، واتســعت الحًقــا لتشــمل كال

ومــع اشــتداد القتــال منــذ منتصــف كانــون األول/ ديســمبر 2018 شــمال ســورية، حدثــت واحــدة مــن أكبــر 
جــاه 

ّ
 بات

ً
عمليــات تشــريد الســكان منــذ بــدء الحــرب، واضطــرت عشــرات اآلالف مــن العائــالت إلــى الفــرار شــماال

الحــدود التركيــة لتقيــم فــي خيــم أو مالجــئ مؤقتــة )وغيــر رســمية( مكتظــة وســط ظــروف الشــتاء القاســية. 

وبحسب املتحدث اإلقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة ديفيد سوانسون: 
)خــالل عشــرة أســابيع فقــط، ومنــذ األول مــن كانــون األول/ ديســمبر 2019، نــزح حوالــى 690 ألــف شــخص مــن 
منازلهم في إدلب واملناطق املحاذية له. ورأى »أن هذا العدد، وبحسب تحليل أولي، ُيعد األكبر لنازحين )فروا( 

في فترة واحدة منذ بداية النزاع في سورية قبل نحو تسع سنوات”.)48(

وفاقمت موجة النزوح اليوم الوضع اإلنساني السيئ أساًسا في إدلب منذ نزوح أكثر من 400 ألف شخص، 
في املدة ما بين نهاية نيسان/ أبريل حتى نهاية آب/ أغسطس من العام املا�سي من جراء حملة عسكرية مماثلة 

لدمشق بدعم من موسكو في تلك املدة)49(.

واتســمت تلــك الحقبــة بثــالث ســمات مهمــة: تجلــت األولــى بنــزوح أعــداد كبيــرة مــن مناطــق مأهولــة بشــكل 
ســريع وقســري تحــت النــار املباشــرة، فيمــا عبــرت الســمة الثانيــة عــن عجــز القــوى املحليــة واألمميــة عــن تأميــن 
أغلب الســكان الهاربين ضمن مخيمات خاصة أو معترف فيها، األمر الذي أف�سى بالســكان الهاربين إلى املبيت 
في العراء مدًدا طويلة في حالة تشرد قاسية بعيًدا عن توفر أبسط مقومات الحياة من تدفئة وغذاء وسقف 

)47( - مجلس حقوق اإلنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية، أيلول/ سبتمبر 2018
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx

)48( -االمم املتحدة: سوريا تشهد أسوأ موجة نزوح منذ بدء الحرب
https://2u.pw/6dYG6

)49( - انظر املرجع السابق
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خيمــة بالحــدود الدنيــا، أمــا الســمة الثالثــة فبــدت فــي تغيــر التوجــه التركــي والتشــدد بإغــالق منافــذ الحــدود أمــام 
النازحيــن.

وكانــت صحيفــة إندبندنــت البريطانيــة قــد نقلــت أن مــا يزيــد علــى 80 ألــف نــازح ســوري باتــوا يعيشــون فــي 
العراء في طقس متجمد بعد أن فروا من الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري على محافظة إدلب آخر 

معقــل للمعارضــة الســورية.

وأضافــت أن مــا ال يقــل عــن 20 ألــف نــازح يعيشــون تحــت األشــجار بعــد أن عــز املــأوى، وعــدد النازحيــن مــن 
إدلب منذ مطلع شهر ديسمبر/ كانون األول 2019 تجاوز 800 ألف شخص، معظمهم من النساء واألطفال، 

مــا يجعلهــا أكبــر موجــة نــزوح فــي الحــرب التــي تعصــف بســورية منــذ ســنوات عــدة.

وقالــت الصحيفــة إن مخيمــات النــزوح املؤقتــة باتــت مكتظــة بالنازحيــن وكذلــك املســاجد واملستشــفيات 
واملــدارس التــي فتحــت أبوابهــا لتوفيــر املــأوى آلالف الالجئيــن، ولــم يعــد هنــاك مــكان يــؤوي الفاريــن مــن جحيــم 

القصــف)50(.

وأعلنت األمم املتحدة أن موجة النزوح التي تشهدها محافظة إدلب السورية هي األكبر واألخطر في جميع 
سنوات الحرب األهلية السورية، إذ فر نحو 700 ألف شخص من التصعيد العسكري، وأضافت لدينا أسوا 

موجة نزوح ولجوء في وقت ال يرغب أحد في استقبال النازحين والالجئين أو مساعدتهم.

وفــي الرابــع عشــر مــن حزيــران/ يونيــو 2019، أكــد املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أن هنــاك أكثــر مــن 
ــردوا وباتــوا يعيشــون فــي العــراء علــى الحــدود مــع لــواء إســكندريون، نتيجــة العمليــات 

ُ
300 ألــف مدنــي ســوري ش

العســكرية التــي أطلقهــا النظــام وروســيا فــي الثالثيــن مــن أبريــل/ نيســان مــن العــام نفســه.

وبحلــول آب/ أغســطس 2019، أكــد املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان تفاقــم الكارثــة اإلنســانية فــي إدلــب 
نتيجــة القصــف الرو�ســي الســوري علــى املدينــة، حيــث وصلــت أعــداد املشــردين إلــى 800 ألــف مدنــي نزحــوا إلــى 
ريــف إدلــب الشــمالي وريــف حلــب الغربــي، ومنعتهــم القــوات التركيــة مــن دخــول )عفريــن(. وفــي الخامــس مــن 
أيلول/ سبتمبر 2020، رصدت مصادر املرصد السوري لحقوق اإلنسان سوء األوضاع التي يعانيها املشردون 
فــي مخيــم )الغربــاء( ومخيــم آخــر بالقــرب مــن بلــدة )قــاح(، حيــث تعانــي أكثــر مــن 700 عائلــة مشــردة فــي املخيميــن، 
أوضاًعــا إنســانية صعبــة، وســط زيــادة أعــداد املشــردين والنازحيــن إلــى املخيميــن مــع توافــد آالف إليهمــا بســبب 

خســائر املعارضــة الســورية فــي عشــرات املناطــق)51(.

)50(  - انظر، في أكبر موجة نزوح منذ بداية الحرب بسوريا.. أطفال إدلب يموتون برًدا، الجزيرة
https://2u.pw/5ObRX

)51(  -انظر، تسول وعمالة أطفال وتشريد للنساء والعائالت... ثماني سنوات والحرب السورية تمزق النسيج االجتماعي والسوري
https://2u.pw/dHDZu
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التشرد الفرديب. 

حطمــت الحــرب الســورية منظومــة األمــان االجتماعــي ودفعــت بالشــرائح الفقيــرة إلــى قــاع الحرمــان، لتظهــر 
تداعيات الحرب في عدد من املظاهر االجتماعية املعبرة عن عمق املأساة ودرجات العجز عن تأمين الحاجات 
األساســية الخمســة، ومــن أهمهــا املســكن الــذي بــات حلًمــا لكثيريــن، فارتفعــت نســب املشــردين فــي الشــارع 
الســوري، ودفعــت بمزيــد مــن األطفــال والنســاء وكبــار الســن إلــى النــوم فــي الطرقــات واألزقــة والحدائــق العامــة.

وساهم ازدياد معدالت الفقر إلى 93 % وانخفاض املدخوالت إلى نسب تقارب 25 دوالًرا شهرًيا،)52( وارتفاع 
مســتويات البطالــة، فــي تفاقــم حــدة الظاهــرة وانتشــارها الكثيــف، لتجــد آالف العائــالت الســورية نفســها فــي 
العــراء بــال ســقف يحميهــا، وغصــت الحدائــق العامــة باملشــردين فــي ظــل أوضــاع مناخيــة قاســية بعيــًدا عــن 

االهتمــام الرســمي وغيــر الرســمي مــن منظمــات املجتمــع املدنــي والجمعيــات الخيريــة.

وكان لغياب الذكور الشباب والقادرين على العمل، التأثير األكبر في توسع الظاهرة بسبب فقدان املعيل، 
وعلــى الرغــم مــن نمــو الظاهــرة وتفاقمهــا علــى الصعيــد الفــردي ناتًجــا للفقــر والعــوز وغيــاب املعيــل، وباألخــص فــي 
مراكز املدن وضواحيها القريبة، إال أنها لم تحظ باالهتمام املباشر الندراجها تحت مظلة التشريد األكبر الذي 
شــمل أكثر من 6 مليون ســوري داخل البالد، ولتقاطعاتها الكبيرة مع ملف التســول، حيث وصفتهم محافظة 
دمشق مراًرا بـ )املتسولين(، في حين أكدت وزارة الشؤون االجتماعية لدى حكومة النظام، مراًرا أيًضا أنها ال 
تملك مأوًى لهم .)53(وبســبب غياب مراكز اإليواء الخاصة باملشــردين، وغياب اإلحصاءات الرســمية والفعلية.

 وتحولت ظاهرة افتراش األرصفة وزوايا الطرقات وتحت الجسور و قرب مداخل األبنية إلى مشهد مألوف 
فــي املــدن الســورية، وفــي محاولــة منهــا لتالفــي التشــرد حاولــت كثيــر مــن العائــالت الهــرب مــن الظاهــرة املخجلــة 
اجتماعًيا عبر إخفائها تحت ستار التشرد املقنع، حيث لجأ كثيرون إلى السكن في األبنية غير املنجزة، والخالية 
من املياه والكهرباء ومن أي خدمات صحية، كما لجأت كثير من األسر والعائالت إلى السكن الجماعي في غرفة 

واحــدة لعــدم قدرتهــا علــى دفــع اإليجــار بمفردها. 

وتقــدم اإلعالنــات الرســمية لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل فــي ســورية أرقاًمــا متواضعــة جــًدا، وال تعبــر 
عــن املشــهد العــام، إذ ســجل مكتــب مكافحــة التســول والتشــرد التابــع لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل 74 
حالة تسول وتشرد في مختلف مناطق دمشق في الشهر األول من 2020 وحولهم إلى مراكز الرعاية االجتماعية 

التابعــة للــوزارة لتقديــم الرعايــة والخدمــات الالزمــة لهــم.

أمــا فــي حــاالت التشــرد فيجــري البحــث عــن األســرة للــم الشــمل الــذي يقــوم علــى التواصــل مــع ذوي األطفــال 
والوقــوف علــى أســباب التســول، ومســاعدة األســرة مــن خــالل توليــد مدخــوالت خاصــة لهــا، والســبب الرئي�ســي 

)52( - انظر، 93 % من السوريين يعيشون حالة من الفقر،2019
httpsdtnVV/wp.u2//:

)53(  انظر، مشردو دمشق مساكنهم خيم وارصفة وطعامهم بقايا وتبرعات، فتحي سليمان،
https://2u.pw/BCuSc
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للتسول وفًقا مليساء ميداني مديرة الخدمات االجتماعية في الوزارة، هو الفقر، وتخفيف حدته يساعد على 
تقليــل حــاالت التســول، وأوضحــت ميدانــي أنــه فــي خــالل 3 أشــهر هنــاك 97حالــة لــم شــمل وهــذا يعــد رقًمــا جيــًدا 

كمــا أفــادت، ويجــري التنســيق مــع الجمعيــات علــى متابعــة الحــاالت لضمــان عــدم عودتهــا إلــى الشــارع .)54(

وفي ظل غياب االهتمام الرسمي وغياب املنظمات الخيرية التي سيطر النظام عليها وجعلها مصدًرا لتكسب 
املقربيــن منــه ووضــع فــي إدارتهــا وهياكلهــا الوظيفيــة النســاء الغنيــات)55( اضطــر عــدد مــن مشــردي الحدائــق إلــى 
ــا وبطانيــات ب 200 ليــرة ســورية للقطعــة الواحــدة، 

ً
النــوم مكشــوفين فــي البــرد القــارس واســتأجر بعضهــم فرش

واضطــر بعضهــم إلــى الذهــاب للفنــادق الرخيصــة يوًمــا فــي األســبوع لنيــل الحمــام املأجــور.

 ومــع انــدراج املشــردين ضمــن أعــداد املتســولين يصعــب تقديــر األرقــام الحقيقيــة لهــم بشــكل عــام، ويمكــن 
االستدالل على حجم الظاهرة من خالل أعداد األطفال املشردين واملتسولين التي حظيت باهتمام إحصائي 

أوســع.

فاقــم ظاهــرة التشــرد ورفــع حدتهــا شــروع النظــام بإغــالق مراكــز اإليــواء منــذ 2017 لتقتصــر فــي 2020 علــى 
بضعة مراكز مهددة باإلقفال في أشهر مقبلة، وكانت مراكز اإليواء سيئة السمعة قد شكلت نوًعا من التشرد 
املقنع بسبب حشر العائالت مع بعضها ضمن غرفة واحدة وعدم تلبية االحتياجات الرئيسية في تلك املراكز، 

لتغــدو عملًيــا أقــرب إلــى مراكــز االحتجــاز.

وشــكلت ارتفاعــات قيــم اإليجــار واحــدة مــن أهــم مســببات الظاهــرة بالتــوازي مــع تدنــي املدخوالت وانخفاض 
األجور والرواتب وفاقم الحالة رفض النظام عودة النازحين إلى قراهم ومساكنهم، ورفع سقوف االشتراطات 

في بعضها إلى درجة املستحيل، ومنها اشتراطات إثبات امللكية، واملوافقات األمنية، 

وبســبب عجــز كثيريــن عــن االســتمرار فــي دفــع اإليجــار تزايــدت أعــداد األســر والعائــالت الســورية، واألفــراد 
امللتحقيــن بقائمــة املشــردين، وباألخــص منهــم األطفــال وكبــار الســن الوحيديــن. 

وســاهم عجــز النظــام فــي إنجــاز الســكن البديــل للمناطــق التــي شــردها وأخالهــا مــن قاطنيهــا تحــت ســتار 
التنظيم، ومنها مناطق بساتين الرازي وما حولها ومناطق كفرسوسة املندرجة تحت مرسوم التنظيم 66، في 
ازدياد أعداد العاجزين عن دفع اإليجار، وكان من املفترض زمنًيا أن ينجز النظام مشروعات السكن البديل 
منذ 2017، علًما أنه لم يبدأ فعلًيا بتلك املشروعات حتى اآلن، وما زالت في قائمة الوعود، وساهم انخفاض 
قــوة الليــرة الســورية قوتهــا الشــرائية بعــد ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر الواحــد مــن 50 ليــرة ســورية فــي 2011 إلــى 
2500 ليــرة ســورية فــي 2020، مــا يعنــي فعلًيــا انخفــاض قيمتهــا الشــرائية بنســبة 98 % فــي جعــل بــدالت اإليجــار 

املســددة مــن املحافظــة وفــق األرقــام القديمــة غيــر قــادرة علــى تغطيــة قيــم اإليجــارات الجديــدة.

)54( -http://thawra.sy/index.php/plocal/216764-74-2

)55( - انظر دور العمل الخيري في الحرب السورية، أيمن الدسوقي، سنان حتاحت،2020 
https://2u.pw/z3sr4
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وفــي خطــوات تتصــل باملوضــوع أخلــى النظــام قاطنــي الســكن العمالــي فــي القنيطــرة مــن شــاغليه النازحيــن 
الذيــن اســتوطنوا فــي أبنيــة غيــر منجــزة، فــي الشــهر الســادس مــن هــذا العــام مــن دون أن يقــدم لهــم أي بدائــل)56(. 

2  التسول–

عصفــت الحــرب الســورية بالنســيج االجتماعــي الســوري، هدمــت أسســه وفككــت بنيانــه، وخلخلــت كثيــًرا 
مــن الروابــط االجتماعيــة التــي قامــت عليهــا األســرة الســورية واملجتمــع الســوري، ونجــم عــن التــأكل الشــديد فــي 
مقــدرات االقتصــاد الســوري تراجــع فــي قــدرة شــرائح معينــة علــى الصمــود فــي مواجهــة تأميــن مســتلزمات البقــاء 
اليومية، ليدفعها إلى التســول الفعلي، أو إلى حافة التســول بأشــكال مختلفة، وتتألف هذه الشــرائح من مزيج 
مــن الشــرائح األضعــف ســابًقا، والشــرائح األكثــر تضــرًرا مــن جــراء الحــرب التــي أفقدتهــا معيلهــا الرئي�ســي، أو حتــى 

أفقــدت املعيــل قدرتــه علــى تأميــن ســبل الحيــاة لهــا.

 ومــع غيــاب املعيليــن الذكــور بســبب الحــرب والهجــرة واالعتقــال دفعــت ارتفاعــات نســب الفقــر وارتفــاع 
معــدالت البطالــة وغيــاب شــبكات الضمــان االجتماعــي إلــى نمــو متزايــد فــي معــدالت التســول طــرًدا مــع تســارع 
االنهيار االقتصادي، وكان الشــارع الســوري، ومنذ 2012 وبالتزامن مع شــدة املعارك والنزوح املتزايد، قد بدأ 

يرصــد ارتفاًعــا فــي أعــداد املتســولين وبخاصــة بيــن النســاء واألطفــال فــي مناطــق النظــام.

وبالتدريــج املتزامــن مــع ارتفاعــات األســعار وانخفــاض القــوة الشــرائية، دفــع العــوز مزيــًدا مــن املهمشــين إلــى 
الشارع الستجداء العون، وبحسب املكتب املركزي لإلحصاء بلغت نسبة التضخم 346 % في 2014 بتباينات 
بســيطة بيــن املحافظــات، وربطــت جريــدة تشــرين الحكوميــة بيــن ارتفــاع األســعار والتســول نتيجــة انخفــاض 
القوة الشرائية والعجز عن تأمين املستلزمات الرئيسية ملعظم الشرائح الشعبية، وبحسب إحدى الدراسات 
االجتماعية التي نقلت عنها جريدة تشرين الحكومية فإن عدد املتسولين في مختلف املحافظات السورية قد 
ا و 48,9 % ذكوًرا، 62,4 % منم يمارسون التسول 

ً
بلغ 250 ألف متسول وزعوا وفق النسب اآلتية 51 % إناث

االحترافي، ويشكل األطفال من بينهم نسبة 10 % بمجموع 25 ألف طفل متسول.)57( 

وفي ظل عجزه عن تحمل مسؤولياته، عمل النظام على خطين متوازيين اعتمد في األول منهما على إخفاء 
الواقــع وتخفيــف حــدة الظاهــرة عبــر تقديــم بيانــات مضللــة عــن أعــداد املتســولين فــي ســورية، ليرصــد فقــط 
5 آالف متســول فــي 2015 فــي ســورية وزعــوا بحســب املهنــدس مــروان كنعــان مديــر معهــد التســول فــي منطقــة 
الكســوة في ريف دمشــق على النحو اآلتي: 500 رجل، و2000 امرأة و2500 طفل، فيما دفع في االتجاه الثاني 
نحو التشكيك اإلعالمي املستمر بصدقية املتسولين وحاجاتهم واتهمهم باالحتراف وعدم الحاجة، واستغالل 

الظــروف، والتذكيــر الدائــم بــأن التســول جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

)56( - انظر برئاسة قائد الشرطة. لجنة إلخالء منازل السكن العمالي من املهجرين القاطنين فيها، الخبر 
https://2u.pw/F4Bbz

)57( - انظر، الحرب في سوريا والظواهر االجتماعية التي ترافقها، فاطمة حاج مو�سى، صور، 2020
https://2u.pw/wf7Au
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وفــي إطــار التناقــض الصــارخ للنظــام كشــف املهنــدس مــروان كنعــان فــي 2018 أن األمــر لــم يعــد مقتصــًرا علــى 
حــاالت التســول فقــط، بــل أغلــب املتســولين أصبحــوا مشــردين وفاقديــن للذاكــرة وأصبحــت املهمــة تأخــذ طابــع 
املعالجــة لبعــض منهــم، مبيًنــا أن املعهــد الــذي كان مركــًزا إليــواء املهجريــن قــد جــرى تحويلــه منــذ وقــت قصيــر إلــى 
معهــد للمتســولين حيــث يوجــد 25 حالــة نفســية فــي املعهــد تعالــج بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر ومستشــفى ابــن 

ســينا، وعــالج هــذه الحــاالت يســتغرق وقًتــا ألنهــم ال يتذكــرون شــيًئا.)58(

بدورها بدت املبادرات الفردية هزيلة بإمكاناتها املحدودة كمشــروع )ســيار( الذي انطلق في 2014 للبحث 
عن األطفال املتسولين، وإيوائهم ساعتين أسبوعًيا في أحد املراكز الثقافية، وفي 2018 كشفت رئيسة مجلس 
إدارة جمعية دفا أنهم رصدوا 65 حالة تسول وتشرد في دمشق في املدة ما بين 22 آذار/ مارس املا�سي، وحتى 
ـ3 نيســان/ أبريــل بينهــم أطفــال، مضيفــة أنــه جــرى »إيداعهــم بــدار تشــغيل املتســولين واملتشــردين بالكســوة، 
إضافــة إلــى رصــد /13/ حالــة فتــاة أودعــن فــي جمعيــة دفــا، وقامــت الــوزارة بتجهيــز مركــز مؤقــت فــي حاميــش بــدار 

زيد بن حارثة الســتقبال حاالت النســاء«)59(.

ودفــع عجــز النظــام الرســمي، وغيــر الرســمي، بوصفــه يحتكــر العمــل املدنــي عبــر جمعيــات أنشــأها وتتبــع لــه 
كلًيــا، إلــى االســتنجاد بــوزارة األوقــاف والجمعيــات الخيريــة للمســاهمة فــي التخفيــف مــن حــدة الظاهــرة، وهــدف 

النظــام مــن خــالل هــذه الدعــوة إلــى رمــي املســؤولية علــى جهــات أخــرى.

ومــع تفاقــم الوضــع املعي�ســي، وهجــرة الشــباب الذكــور، طالــت ظاهــرة التســول الشــبان املصابيــن بإعاقــة، 
ــا منظــر عجائــز مــن الجنســين يفترشــون األرصفــة فــي الشــوارع، والحدائــق العامــة، بــال 

ً
وكبــار الســن، وبــات مألوف

مــأوى ومعيــل، بعــد أن فقــدوا كل ســند لهــم فــي الحيــاة.

ونقلــت صحيفــة الشــرق األوســط فــي 2020 عــن ناشــطة إنســانية رصــد 3200 حالــة تســول فــي دمشــق بينهــم 
900 مــن كبــار الســن وأصحــاب إعاقــة، والباقــي مــن النســاء واألطفــال، وذهــب ناشــط إنســاني إلــى الحديــث عــن 
وجود شــبكات تدير بعض عمليات التســول مســتغلة الوضع االجتماعي واالقتصادي املتهالك، وخصوًصا بين 

األطفــال. 

وأكــدت الصحيفــة انتشــار ظاهــرة التســول فــي عمــوم ســورية، وأن الوضــع فــي الشــمال ال يختلــف عــن 
املحافظــات التــي تخضــع لســيطرة النظــام بســبب تشــابه الواقــع االقتصــادي، )60(، وأن أعــداد املشــردين 

واملتسولين في تزايد مع غياب اإلحصاءات الفعلية لتلك الظاهرة.

)58( - احصاءات التسول مضللة، لكنها باآلالف. جديدها التشرد، 2018،
https://2u.pw/zfD10

)59(  انظر: وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حمالت مكثفة لرصد حاالت التسول والتشرد، الثورة اونالين-
https://2u.pw/5rLfl

)60( - انظر: الحرب السورية تدفع الفقراء واألرامل للتسول في الشوارع، فراس كرم، 2020 الشرق األوسط
https://2u.pw/LRZ1f
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التسول املقنع واألعمال الهامشيةأ. 

بين ابتكار أساليب التسول وحاجة البعض امللحة، نشأت ظاهرة التسول املقنع التي تختبئ خلف مبيعات 
أو خدمات بسيطة وهامشية، كبيع العلكة والورد ووضع ميزان أمام املتسول الجالس ومسح زجاج السيارات 
الواقفة على إشــارات املرور، أو بيع الدور في الطوابير، وخدمة دفع الفواتير نيابة عن أصحابها، وشــراء الخبز 
وبيعــه علــى الطرقــات، وبيــع الدخــان للســيارات، وتقديــم خدمــات هامشــية للســكان فــي املبانــي كحمــل األغــراض 
أو إيصالهــا، وخدمــة التســوق لســكان البنــاء، وخدمــة تجهيــز الخضــار ومكونــات الطبــخ، وتجهيــز مكونــات املونــة، 

وغيرها من األعمال البســيطة التي تحمي أصحابها من ذل الســؤال املباشــر.

عقوبة التسولب. 

حــرص النظــام علــى إبــراز حالــة التســول بوصفهــا مهنــة يتعمدهــا أصحابهــا بســبب دخلهــا الوفيــر بحســب 
إعالناتــه، أو قياًســا بمتوســطات األجــور العامــة فــي البــالد، وحــاول تســليط الضــوء إعالمًيــا علــى بعــض الحــاالت 
التــي تنــدرج ضمــن التوصيــف الســابق، وســعى إلــى الحديــث عــن شــبكات تشــغيل األطفــال املتســولين، وهــدف 
مــن خــالل تلــك األخبــار إلــى نفــي مســؤوليته عــن الواقــع املتــردي وإنــكار حجــم الظاهــرة، وأصــدر قوانيًنــا تشــدد فــي 
عقوبــات التســول والتشــرد وتشــغيل املتســولين ومنهــا القانــون رقــم 8 لعــام 2019، وأعلــن النظــام مطلــع فــي هــذا 

العــام إلقــاء القبــض علــى 500 متســول وإيداعهــم القضــاء بانتظــار محاكماتهــم.

و«عرف القانون السوري املتسول في مادته 596 من قانون العقوبات السوري الصادر باملرسوم التشريعي 
رقــم 148 لعــام 1949 بأنــه مــن كانــت لــه مــوارد رزق أو كان يســتطيع الحصــول علــى مــوارد بالعمــل واســتجدى 
ملنفعتــه الخاصــة اإلحســان العــام فــي أي مــكان كان إمــا صراحــة أو تحــت ســتار أعمــال تجاريــة ويعاقــب بالســجن 
 عن ذلك أن يوضع في دار للتشــغيل في 

ً
مع التشــغيل ملدة شــهر على األقل وســتة أشــهر على األكثر ويمكن فضال

حــال تكــرار فعل التســول«)61(.

 وفــي الوقــت الــذي تفتــح فيــه اإلضــاءة علــى التســول والتشــرد نافــذة لالطــالع علــى القــاع الــذي وصــل إليــه 
 إنقاذًيا ســريًعا يوقف االنهيار الحاصل، ويؤســس لحلول ترميمية عاجلة 

ً
الخراب الســوري، بما يســتدعي فعال

تصــون كرامــة اإلنســان وتحقــق لــه االحتياجــات الرئيســية مــن املســكن وامللبــس والغــذاء، إضافــة إلــى الصحــة 
والتعليــم، فإنهــا تحــذر مــن تبعــات الظاهــرة التــي ال تتوقــف عنــد حجــم املنخرطيــن فيهــا فقــط، وإنمــا تتعداهــا 
إلــى التبعــات الالحقــة التــي تنجــم عنهــا، مــن جنــوح إلــى الجريمــة، وتعاطــي املخــدرات، والتحلــل الخلقــي والتفــكك 

املجتمعــي.

)61( - انظر: تسول األطفال وإرث الحرب السورية، صالون سوريا،2018
https://2u.pw/ocahX
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ثانًيا: الفقر والبطالة

يشــكل الفقــر الحاجــز األكبــر أمــام التنميــة الفرديــة واملجتمعيــة بمــا يعنيــه مــن عجــز عــن تلبيــة املتطلبــات 
ــد الفقــر الجماعــي واملديــد مزيــًدا مــن الفقــر واإلحبــاط، وفيمــا يبلــغ عــدد الفقــراء واحــد  ِ

ّ
الرئيســية فــي الحيــاة، ويول

مــن كل عشــرة أشــخاص فــي العالــم، فــإن تســعة مــن كل عشــرة فــي ســورية هــم تحــت خــط الفقــر، وخــط الفقــر 
العالمــي املعتمــد حاليــا هــو 1،9 منــذ 2016، وكان يســاوي مــن قبــل 1،25 دوالر ورفــع بســبب التضخــم والغــالء 

العالمــي واختــالف املعاييــر الدوليــة.

 وال يكفــي خــط الفقــر الــذي يعــد الحــد األدنــى الــالزم لتأميــن املتطلبــات الخمــس الرئيســية فــي حيــاة اإلنســان: 
املــأكل وامللبــس واملســكن والرعايــة الصحيــة والتعليــم، لتحديــد املعاييــر الكليــة للفقــر ونــوع الفقــر وشــدة الفقــر 
والفجوة بين خط الفقر األعلى وخط الفقر األدنى، أو بين واقع الفقراء الحقيقي وخطي الفقر، وتتعدد أنواع 
الفقــر مــن الفقــر العــام إلــى الفقــر املدقــع إلــى الفقــر املطلــق الــذي يعبــر عــن الحرمــان الشــديد والعجــز عــن تلبيــة 

االحتياجــات الرئيســية.

ولتحديد معياريات إضافية استحدث مفهوم الفقر متعدد األبعاد الذي يعتمد على ثالثة قياسات خاصة 
 عــن 10 مؤشــرات إضافيــة تعكــس 

ً
بمؤشــر الفقــر البشــري، وهــي مســتوى املعيشــة والصحــة والتعليــم، فضــال

بعــض األهــداف اإلنمائيــة الراهنــة. ويمتــاز الفقــر متعــدد األبعــاد بقدرتــه علــى تعييــن املجموعــات أو املناطــق أو 
الفئــات العمريــة أو الجندريــة املحرومــة وتحديــد نوعيــة الحرمــان أيًضــا.

ومــع تجــاوز نســبة الفقــر فــي ســورية معــدالت أعلــى مــن تســعين فــي املئــة وهــي أعلــى نســبة مســجلة فــي الكوكــب 
يتنحــى الحديــث عــن كونهــا الحاجــز األكبــر أمــام التنميــة الفرديــة واملجتمعيــة، وكونهــا تولــد مزيــًدا مــن الفقــر 
، وعلــى قدرتهــم علــى 

ً
واإلحبــاط، ملصلحــة الحديــث عــن خطرهــا الوجــودي املباشــر علــى حيــاة الســوريين أوال

الصمــود واالســتمرار ثانًيــا، بانتظــار الحلــول الفرديــة أو الجماعيــة أو السياســية.

1  الفقر قبل 2011–

أدت سياســات النظــام االقتصاديــة إلــى إفقــار مزيــد مــن الســوريين علــى الرغــم مــن إعالنــه عــن إصالحهــا 
بألــف قانــون ومرســوم خــالل تلــك املرحلــة، وســاهمت الشــراكة اللصيقــة للمــال والســلطة وسياســات اإلقصــاء 
والتهميــش فــي إفــراغ مضمــون اإلصــالح االقتصــادي املزعــوم، وكــرس انتهــاج النظــام للسياســات النيــو ليبراليــة 
وتحريــر األســواق زيــادة حــدة الفــوارق الطبقيــة، وفشــلت نســب النمــو املحققــة بمعــدل 3 % وســطًيا فــي تلــك 
 من الزيادة السكانية املقاربة لها )وسطًيا 2،54(، 

ً
املرحلة بإحداث تغييرات تنموية حقيقية، المتصاصها أوال

والنعدام التوزيع العادل للدخل، وبسبب غياب التوازن اإلنمائي بين املدينة والريف الذي يقطن فيه 56 % 
مــن الســوريين.

وســاهمت نســب التضخــم الســنوية وارتفــاع األســعار فــي إفــراغ ارتفاعــات األجــور الحاصلــة مــن مضامينهــا 
لجهة زيادة االستهالك، حيث بلغت نسبة التضخم في 2008 معدل 15،2 % وهو العام الذي رفع فيه النظام 
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أســعار حوامــل الطاقــة بنســب تفــوق 400 % ليلتحــق مزيــد مــن الشــرائح الســكانية بمــن هــم تحــت خــط الفقــر.

وفــي معــرض اإلعــداد للخطــة الخمســية العاشــرة ضمــن دراســة )سياســات االقتصــاد الكلــي ملكافحــة الفقــر 
في ســورية( كشــف النظام عن وصول عدد الفقراء في ســورية إلى 5،3 مليون شــخص موضًحا أن خط الفقر 
األدنــى املعتمــد لديــه ملــن يقــل إنفاقــه الفــردي عــن 1458 ليــرة ســورية شــهرًيا و)تعــادل فــي حينــه دوالًرا واحــًدا 
يومًيــا(، وشــمل نســبة 11،4 % مــن الســوريين، والحــد األعلــى املعتمــد للفقــر ملــن يقــل إنفاقــه عــن 2053 ليــرة 

شــهرًيا بمعــدل 1،4 دوالًرا يومًيــا لتشــمل النســبة الكليــة للفقــر مجمــوع 30 % مــن الســكان)62(.

والحًقــا كشــف تقريــر مراجعــة منتصــف املــدة للخطــة العاشــرة أن الخطــة لــم تحقــق أهدافهــا بــل ازداد 
الفقــر فــي خــالل النصــف األول مــن الخطــة حيــث ارتفعــت نســبة الفقــر إلــى 33،6 عــام 2007، وازداد انتشــار 
 علــى فشــل الخطــة وتحديــًدا فــي املناطــق األكثــر حرماًنــا، 

ً
الفقــر الشــديد )املدقــع( مــن )11،4 إلــى 12،3(%، دليــال

كاملنطقتيــن الشــمالية والشــرقية، وكشــفت املراجعــة عــن اشــتداد حالــة الفقــر فــي ريــف دمشــق)63(، وفــي 2010 
أظهــر تقريــر حكومــي قصــور السياســات املتبعــة وفشــلها فــي مكافحــة الفقــر كاشــًفا أن املــدن الجنوبيــة ضوعــف 

فيهــا الفقــر فــي 2007 عمــا كان عليــه فــي 2004. 

2  الفقر بعد عام 2011–

استبطنت الثورة السورية أسبابها االقتصادية في رفض سياسات التهميش واإلقصاء، وسياسات اإلفقار 
التي تجلت في امتصاص )الذئاب الشابة أو محظيو النظام الجدد( للقسم األوسع من النمو االقتصادي بعيًدا 
 مــن مكافحــة الفقــر ســاهم النظــام موضوعًيــا عبــر سياســاته النيوليبراليــة فــي 

ً
عــن التوزيــع العــادل للدخــل، وبــدال

إفقار مزيد من السوريين ما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر في سورية باملعيارين الوطني والعالمي.

 ورًدا علــى مطالــب الشــعب، انتقــل النظــام مــن اإلفقــار الناجــم بنيوًيــا عــن االســتئثار واالحتــكار االقتصــادي 
 مــن أعمالهــم الوظيفيــة، وعبــر اإلفقــار 

ً
إلــى اإلفقــار العقابــي املتصاعــد بشــدة عبــر اعتقــال املناوئيــن وفصلهــم أوال

الناجــم عــن التدميــر املباشــر كنتيجــة إلتباعــه سياســة األرض املحروقــة ضــد املناطــق الثائــرة وخنقهــا اقتصاديــا 
تنفيــذا لسياســة )الجــوع أو الركــوع(.

 ومــع الدمــار املتزايــد واإلنفــاق العســكري الكبيــر، وتفاقــم النهــب والفســاد، وانهيــار الســياحة )تشــكل 10 % 
مــن الناتــج املحلــي( وتأثــر الصناعــة وتقلــص التجــارة وتدهــور ســعر الصــرف، وخــروج قطــاع النفــط، أصيــب 
االقتصــاد الســوري بالشــلل الكامــل لينعكــس مباشــرة علــى نســب الفقــر العامــة فــي البــالد وارتفاعهــا إلــى حجــم 

كارثــي غيــر مســبوق.

)62( - انظر، الفقر متعدد األبعاد في سورية بحث مقارن في العامين 2001و2009 ضمن قياس مستويات املعيشة ورفاهية األطفال، 
اليونيسيف، حزيران/ يونيو 2014

https://2u.pw/kFk3O

)63( - انظر املرجع السابق 
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وارتبطــت نســب الفقــر وشــدته فــي ســورية باملنحــى التصاعــدي للعنــف ومراحلــه، وبمنعكســاته السياســية 
واالقتصاديــة، وعليــه يمكــن تقســيمه دراســًيا إلــى ثالثــة مراحــل:

املرحلــة األولــى: وتمتــد مــن 2011 إلــى نهايــة 2015، وهــي املرحلــة التــي شــهدت تدميــًرا مباشــًرا لالقتصــاد 
السوري وبنيته اإلنتاجية، وانعكست مباشرة على ارتفاع نسب الفقر بالتوازي مع تراجع في الخدمات العامة 
وارتفــاع ســعر الصــرف بنســب تــراوح بيــن )800 و1000(% وانخفــاض الناتــج املحلــي بمنحــى انحــداري شــديد، 
يقــارب الربــع ســنوًيا وفــق تقديــرات ميــد)meed( )64( ودخــول نمــو االقتصــاد الســوري فــي املنحــى الســالب بــدًءا 
مــن 2011 ليصــل معــدل النمــو الســالب إلــى 14 % فــي 2012، ونجــم عــن الواقــع الجديــد ارتفــاع نســب الفقــر فــي 

ســورية إلــى حــدود 40 % بحلــول 2012. 

و«أكــد تقريــر اقتصــادي صــادر عــن االتحــاد املنهــي لنقابــات عمــال الكهربــاء والصناعــات املعدنيــة أن نســبة 
الفقــراء وصلــت إلــى 41 فــي املئــة مــن عــدد الســكان، وأن الخطــة الخمســية العاشــرة هدفــت إلــى خلــق 625 ألــف 
فرصــة عمــل جديــدة للنصــف األول مــن عمرهــا لكنهــا لــم توفــر ســوى 277 ألــف فرصــة »)65(. وتزايــدت النســبة 
إلى 50 % في 2013 وفق إعالن البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة في دمشــق، وبحلول 2014 كان اثنين من ثالثة 

ســوريين يعيشــان تحــت خــط الفقــر.

وتمركــزت النســب العليــا للفقــر فــي املحافظــات واملناطــق املدمــرة قياًســا باملســتقرة عســكرًيا، فــي حيــن كان 
املهجــرون والنازحــون هــم األشــد فقــًرا فــي املحافظــات األكثــر اســتقراًرا، وبحلــول 2015 وصلــت أرقــام الفقــر فــي 

ســورية إلــى 83،4 بحســب األســكوا.

وتوضــح خرائــط ســورية اآلتيــة انتشــار الفقــر اإلجمالــي والفقــر الشــديد والتــوزع بحســب املحافظــات بيــن 
عامــي )2014 و2015(

)64( - انظر، االقتصاد السوري، دراسة،2020
https://2u.pw/H75Uh

)65( - نسبة الفقر في سورية تصل إلى %41، إيالف، 2012 
https://2u.pw/o3yjg
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املرحلــة الثانيــة: وهــي املرحلــة التــي اقتربــت فيهــا معــدالت الفقــر مــن الثبــات عددًيــا، أو بمعــدالت ارتفــاع 
طفيــف، ويعــود ذلــك إلــى اقترابهــا مــن الســقف الكلــي ســكانًيا )83،4 %(، وتزامنــت مــع اســتقرار نســبي لســعر 
الصــرف بمتوســط 500 ليــرة ســورية اســتمر طــوال تلــك املــدة مــع تذبذبــات طفيفــة، ومــع اختــالل ميــزان القــوة 

العســكري ملصلحــة النظــام.

 وشــهدت تلــك املرحلــة تمهيــًدا تشــريعًيا وترويًجــا الســتثمارات محليــة وخارجيــة، و شــهدت محــاوالت ضبــط 
االنفــالت األمنــي وحــل امليليشــيات بشــكل أشــاع جــًوا تفاؤلًيــا فــي املســار االقتصــادي بمــا يوحــي بزيــادة اإلنتــاج، 
ويعني ضمًنا رفع مؤشرات االستهالك، وباألخص بين عامي )2017 و2018( لكن بنية النظام وطبيعة القاطرة 
االقتصادية املتكونة من اتحاد عالم الفساد مع أثرياء الحرب حالت دون الوصول إلى هذا الهدف املبني على 

توقعــات إعــادة اإلعمــار بالتعــاون مــع النظــام.
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وعلــى الرغــم مــن الثبــات النســبي لســعر الصــرف واصــل التضخــم ارتفاعــه، وحافظــت األجــور علــى مســتواها 
املتدنــي وانخفضــت تدريجًيــا مســتويات االســتهالك، وبقيــت نســب الفقــر ضمــن اإلحصــاءات والتقاريــر الدوليــة 

التــي تــراوح حــول الرقــم 85 % بارتفــاع طفيــف عــن املرحلــة األولــى.

وبحســب نتائــج املســح الــذي أجــراه املكتــب املركــزي لإلحصــاء التابــع للنظــام عــام2017، وشــمل 11 مــن 
أصــل 14 محافظــة ســورية، بلغــت نســبة غيــر اآلمنيــن غذائًيــا 31 فــي املئــة، ونســبة املعرضيــن النعــدام األمــن 

الغذائــي45،6 فــي املئــة، فيمــا بلغــت نســبة اآلمنيــن غذائًيــا 23،4 فــي املئــة.

املحافظة

ً
آمن غذائيا

معرض ) هام�شي ( لنعدام 
األمن الغذائي

ً
غير آمن غذائيا

النسبة  %النسبة %النسبة %

32.54720.5دمشق

13.246.640.2حلب

24.140.735.2ريف دمشق

28.85318.2حمص

12.348.639حماة

34.954.410.7الالذقية

16.246.537.3الحسكة

38.340.221.6طرطوس

17.140.442.5درعا

13.739.346.5السويداء

31.641.427القنيطرة

23.445.631املجموع

واتســمت املرحلــة الثانيــة مــن انتشــار الفقــر فــي ســورية بنمــو عــددي بطــيء لــم يوســع القاعــدة كثيــًرا، لكنهــا 
، لترتفــع بشــكل كبيــر معــدالت الفقــر املطلــق 

ً
عمقــت الفجــوة كثيــًرا لجهــة ابتعــاد األغلبيــة عــن خــط الفقــر نــزوال

الــذي يحتــاج أصحابــه إلــى العــون فــي كل مجــاالت الحيــاة األساســية للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، ومعــدالت الفقــر 
املدقــع التــي فقــدت أمنهــا الغذائــي والصحــي والتعليمــي.
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وفــي املقابــل أســقطت املرحلــة الثانيــة مــن الفقــر العــام أوهــام الســوريين والنظــام مًعــا بتحســن وضعهــم 
املعي�سي بالتوازي مع النصر العسكري، وبينت محدودية اإلنفاق العام، وتميزت بتحول سياسات النظام إلى 
مســتنزف رئي�ســي لالقتصــاد الســوري علــى حســاب الشــرائح األدنــى بشــكل مباشــر، ليمــول خزائنــه علــى حســاب 

جيوبهــم الخاويــة ومنهــا.

املرحلــة الثالثــة: وهــي املرحلــة التــي تمتــد مــن خريــف 2019، ومــا بعــده، حيــث انعكــس االنهيــار الكبيــر لســعر 
الصــرف وارتفاعــه أكثــر مــن خمســة أضعــاف فــي خــالل أشــهر علــى معظــم حيــاة الســوريين ليمتــص منهــم أربــع 
أخمــاس قوتهــم الشــرائية الهزيلــة باألســاس، إذ وصــل فــي غضــون أشــهر ســعر صــرف الــدوالر مــن 600 ليــرة إلــى 
 ثباًتــا نســبًيا عنــد قيمــة 2200 للــدوالر 

ً
3300 ليــرة بارتفــاع أكثــر مــن 500 % ومــع نزولــه الالحــق، توقــف مســجال

الواحد، رفضت األســعار االســتجابة إلى الهبوط ليفقد الســوريون قدرتهم ليس على األمان الغذائي فحســب، 
بــل قدرتهــم علــى كل �ســيء بوصولهــم إلــى الحضيــض املطلــق.

ومع وصول نسبة الفقر إلى أعلى من 90 % بات من بين كل عشرة أشخاص سوريين تسعة من بينهم فقراء 
بعكس النسبة العاملية تماًما، حيث من كل عشرة أشخاص واحد منهم فقير وجرى اإلجهاز نهائًيا على الطبقة 
الوســطى التــي قاومــت فــي الســنوات املاضيــة واســتعانت بمدخراتهــا التــي نضبــت أو تــكاد، لتلتحــق أخيــًرا بجمهــور 

الفقــراء.

 ومع االنهيار الكلي للقدرة الشرائية لم يعد السؤال: كم نسبة الفقر في املجتمع بعد أن باتت عامة وأصبح 
الســؤال الرئيــس )كــم أنــت فقيــر؟( و)إلــى أي درجــة؟( و)كــم تســتطيع الصمــود؟( بمــا يعنــي اتســاع الفجــوة مــع 
ا بعيد املنال، وأجهزت األزمات كعامل إضافي، على بقايا القدرة 

ً
خط الفقر األدنى وليس األعلى الذي بات ترف

الشــرائية واالســتهالك لعمــوم الســوريين بمــا يخــص املــواد الرئيســية كاألدويــة واألغذيــة وحوامــل الطاقــة التــي 
انعكــس ارتفــاع أســعارها الرســمية وغيــر الرســمية علــى باقــي القطاعــات كالزراعــة والصناعــة، وعلــى الســلع 

األساســية املرتبطــة بهــا وبعمليــات النقــل أيًضــا.

 وكانــت تقاريــر ووكاالت أمميــة قــد حــذرت مــن مغبــة هــذا االنهيــار املتســارع مؤكــدة أن ســورية تواجــه أزمــة 
غــذاء غيــر مســبوقة، حيــث يفتقــر أكثــر مــن 9٫3 مليــون شــخص إلــى الغــذاء الكافــي فــي وقــت قــد يتســارع فيــه تف�ســي 

فيــروس كورونــا فــي البــالد علــى الرغــم مــن أنــه يبــدو تحــت الســيطرة فــي الوقــت الراهــن )2020(.

وقــال برنامــج األغذيــة العالمــي إن عــدد األشــخاص الذيــن يفتقــرون إلــى املــواد الغذائيــة األساســية ارتفــع 
بواقــع 1٫4 مليــون فــي غضــون األشــهر الســتة املنصرمــة.

»وذكرت اليزابيث بايرز املتحدثة باسم البرنامج أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت أكثر من 200 في املئة في 
أقل من عام بسبب االنهيار االقتصادي في لبنان املجاور، وإجراءات العزل العام التي فرضتها سورية الحتواء 

كوفيــدا-19 .
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وقالــت أكجماملــا جتيموفــا ممثلــة منظمــة الصحــة العامليــة فــي ســورية فــي إفــادة صحافيــة منفصلــة إنــه بعــد 
تسع سنوات من الصراع املسلح، يعيش أكثر من 90 في املئة من سكان سورية تحت خط الفقر البالغ دوالرين 

في اليوم بينما تتزايد االحتياجات اإلنسانية«.)66(

وأدت حالــة الحرمــان الشــديد املســتجدة علــى عمــوم الشــعب الســوري إلــى إهمــال الفــوارق بيــن الريــف 
واملدينة بسبب ضآلة املدخوالت العامة وعدم قدرتها على إحداث أي فرق بين الجهتين نتيجة االتساع الكبير 

بينهــا وبيــن خــط الفقــر فــي البيئتيــن كلتيهمــا، مــع مفاضــالت متباينــة بينهمــا تتبــع للمؤشــر املــدروس.

3  البطالة في سورية قبل 2011–

كرســت السياســات االســتبدادية الســورية ضعفــا فــي هيكليــة االقتصــاد الســوري وعــززت انغالقــه وعجــزه 
عــن االســتجابة ملتطلبــات التنميــة االقتصاديــة والبشــرية، وجــاء انفتاحــه الحًقــا بعــد 2005 اســتجابة ملصالــح 
الشــريحة العليــا التــي وضعــت أهدافهــا املركزيــة بعيــًدا عــن املتطلبــات االجتماعيــة ومــن أهمهــا اســتيعاب القــوة 
البشــرية املتناميــة فــي ســوق العمــل، واســتحداث مزيــد مــن الفــرص واالســتثمارات لوضــع املجتمــع واالقتصــاد 

الســوري علــى مســار التنميــة االجتماعيــة.

وحــال االحتــكار والتشــريعات الكابحــة لالســتثمار الخــاص وضعــف اإلنفــاق االســتثماري العــام دون زج كامــل 
القــوى الفاعلــة فــي مســار العمــل فــي مســتوى القطاعيــن العــام والخــاص، وامتــص القطــاع العــام املتضخــم )بمــا 
فيــه الجيــش( ثلــث املنخرطيــن فــي ســوق العمــل الســوري، والبالــغ عددهــم خمســة مالييــن عامــل، مــن أصــل 5،7 
مليــون شــخص مؤهليــن، ليشــمل الحرمــان مــن العمــل قرابــة 700 ألــف عامــل خــارج أي ضمانــات اجتماعيــة، 

ا يصــل إلــى 10 % مــن املؤهليــن للعمــل بحســب البيانــات الرســمية.
ً
وشــكلت نســبة البطالــة متوســط

وبلغ عدد الوافدين إلى العمل سنوًيا قبل اندالع الثورة قرابة 200 ألف شخص، بزيادة سنوية تبلغ نسبة 
5 % مــن القــوى العاملــة، وبحســب األرقــام الســابقة فــإن عــدًدا كبيــًرا منهــم عجــزوا تماًمــا عــن إيجــاد الفــرص 

املالئمــة أو حتــى أي فرصــة علــى اإلطــالق بمــا رفــع مســتويات البطالــة والفقــر.

وشــهدت ســورية بيــن )2000 و2010( معــدالت مرتفعــة مــن البطالــة وقــدرت أعــداد املتعطليــن عــن العمــل فــي 
تلك املرحلة بـ 541 ألف بدرجات مختلفة من املهارات والتعليم، »ويشكل العاملون في القطاع الخاص72،8 % 

من مجموع القوى العاملة في سورية عام 2010 م، وفي القطاع العام 26،9 %، والقطاعات األخرى0،3 % » )67(

وعلى الرغم من اتباع النظام سياسة التوظيف ألهداف اجتماعية وسياسية، بما فيها سياسة التوظيف 
اإللزامــي لبعــض الفــروع العلميــة والهندســات، لــم تتجــاوز معــدالت التوظيــف لديــه بيــن عامــي 2000 و2010 

)66( - األمم املتحدة: أزمة الجوع تتفاقم في سوريا وتف�سي كورونا قد يستفحل
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-who-syria-ia7-idARAKBN23X1ME

)67( - أثر تغير اإلنفاق العام في معدالت البطالة في سورية دراسة تحليلية )2012-2000(
http//:mohe.gov.sy/master/Message/Mc/mhmd20%alali.pdf

https://www.dw.com/ar/قانون-قيصر-هل-يطيح-بـقيصر-سوريا-أم-يعمق-فقط-معاناة-شعبها/a-53841129
https://www.dw.com/ar/قانون-قيصر-هل-يطيح-بـقيصر-سوريا-أم-يعمق-فقط-معاناة-شعبها/a-53841129
https://www.dw.com/ar/قانون-قيصر-هل-يطيح-بـقيصر-سوريا-أم-يعمق-فقط-معاناة-شعبها/a-53841129
http://mohe.gov.sy/master/Message/Mc/mhmd%20alali.pdf
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مئتــي ألــف حيــث ارتفعــت مــن )1168813 إلــى 1360021( بمعــدل 20 ألــف عامــل ســنوًيا، وبنســبة تــراوح بيــن 
10و13 % مــن القــوى العاملــة الوافــدة إلــى الســوق ســنوًيا.)68(

 وبحســب اإلحصــاءات الرســمية واملقدمــة أيًضــا، مــن البنــك الدولــي )وتســتند فــي كثيــر منهــا إلــى إحصــاءات 
النظام( راوحت نسب البطالة في سورية بين 7 و12 % في خالل العقدين السابقين للثورة منذ 1991، لتؤكد 
انخراط 5 ماليين في العمل من أصل 5،7 في سنوات ما قبل الثورة، وبغض النظر عن دقة البيانات )الرسمية 
املختزلة إلى النصف( فإن أرقام السوريين ودوافعهم إلى الهجرة وباألخص الفئات الشابة ذات التعليم العالي 
واملنهي تشير بوضوح إلى عجز سوق العمل السوري عن استيعابهم مع األخذ بالحسبان تدني األجور والرواتب 
املحليــة، وفــي هــذا اإلطــار بلــغ عــدد العمــال الوافديــن إلــى لبنــان، وحــده، فــي ســنوات مــا قبــل الثــورة قرابــة نصــف 

مليــون عامــل. 

دراسة إحصائية قياسية ملشكلة البطالة في سورية

معدلت البطالة في سورية

املصدر : البنك الدولي قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية، موقع البنك على اإلنترنت

تاريخ التنزيل من املوقع : ) 11 \04 \ 2016 (

)68(  - انظر املصدر السابق
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4  البطالة بعد عام 2011–

شــكلت البطالــة والتهميــش وانعــدام فــرص العمــل الحقيقيــة فــي األســواق الســورية أحــد الدوافــع الرئيســة 
النخــراط مزيــد مــن الشــباب الثائــر فــي صفــوف الثــورة، وكانــت سياســات التوظيــف القائمــة علــى االســتلزام 
واملحاباة والدوافع الطائفية والسياسية سبًبا في تصاعد النقمة بسبب إقصاء مزيد من أبناء املناطق الثائرة 

عــن الوظائــف العامــة، واختــالل نســب التوظيــف املناطقــي.

 ومــع انــدالع الثــورة ودخــول البــالد فــي مــدار الفو�ســى ارتفعــت نســب البطالــة بالتدريــج الزمنــي، وبشــكل 
متســاوق مــع تنامــي األعمــال العنفيــة والعقابيــة التــي مارســها النظــام ضــد األفــراد واملناطــق التــي عّدهــا مناوئــة 
لــه، وأفضــت الحالــة األمنيــة املســتجدة إلــى خســارة املعارضيــن فــرص عملهــم فــي القطــاع العــام فــي بدايــة الثــورة 
ــا مــن االعتقــال، ودفــع الفــرز الطائفــي واملناطقــي كثيريــن إلــى العــزوف عــن مزاولــة أعمالهــم أو الذهاب إليها، 

ً
خوف

فــي مناطــق معينــة خشــية التعــرض لــألذى أو االختطــاف.

 وشــكل الحصــار ســبًبا إضافًيــا ملنــع تدفــق العمــال إلــى منشــآتهم، وأصــاب الجمــود والشــلل القطــاع الســياحي 
أوال بســبب الحالــة األمنيــة والسياســية العامــة فــي البــالد، وبســبب تصاعــد عمليــات العنــف وازديــاد املخــاوف 
األمنيــة، وخــروج كثيــر مــن املناطــق علــى ســيطرة النظــام، وتقطــع أوصــال الطرقــات، وتضــرر القطــاع الصناعــي 
بشــكل حــاد قبــل دمــاره بســبب العجــز عــن الوصــول إلــى كثيــر مــن منشــآته املتموضعــة فــي الريــف، وأصيــب قطــاع 

التجــارة والنقــل بالجمــود، وأثــرت العقوبــات االقتصاديــة فــي حركتــي االســتيراد والتصديــر.

ومنــي قطــاع الزراعــة بدايــة بخســائر أقــل، إال أن اســتمرار العمليــات الحربيــة والنــزوح والهجــرة تســببا فــي 
خســارة كثيــر مــن األيــدي العاملــة فــي الزراعــة، لترتفــع معــدالت البطالــة بشــكل غيــر مســبوق وتصــل فــي 2014 إلــى 

50 % مــن القــوى العاملــة فــي ســورية.

وأغلقــت املكاتــب التجاريــة أبوابهــا، وخفضــت أجــور كثيــر مــن العمــال واملوظفيــن إلــى نصــف األجــر، والحًقــا 
خيــروا بيــن العمــل املجانــي أو الذهــاب إلــى بيوتهــم. وتوقفــت عــن العمــل كثيــر مــن املنشــآت الخدميــة.

وانعكــس دمــار القطاعــات االقتصاديــة وخــروج معظمهــا مــن العمــل علــى حجــم العمــل الســوري وأدى 
إلــى خســارة فــرص العمــل املرتبطــة بهــا، لترتفــع معــدالت البطالــة بحســب الواقــع الجديــد، إضافــة إلــى توقــف 
االستثمارات الداخلية والخارجية وارتفاع معدالت الفقر ونقص االستهالك، ما يعني مزيًدا من نسب البطالة.
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وتكشف أرقام تقرير مواجهة التشظي الصادر عن املركز السوري لبحوث السياسات في 2016 العالقة بين 
تنامي العنف وارتفاع نســبة البطالة، إذ ازدادت البطالة من 8،4 % في 2010 إلى14،9 % في 2011، وشــكلت 
قفــزة كبيــرة جــًدا فــي 2012، لتصــل معــدالت البطالــة فــي ســورية إلــى 33،6 %، وتوالــت قفزاتهــا فــي 2014/2013 
مــع تــردي األوضــاع العامــة واشــتداد املعــارك وخــروج كثيــر مــن املناطــق خــارج ســيطرة النظــام وبلغــت 47،1، 
و 52،2 % علــى التوالــي، ونجــم عــن هــذا االرتفــاع خســارة قرابــة 2،5 مليــون فرصــة عمــل، أمــا فــي 2015 فــإن 
ارتفاعها بقي محدوًدا ليصل إلى 52،9 %، ويعزى ضعف ارتفاعها إلى الكتلة الكبيرة العاملة في القطاع العام 

التــي حافظــت علــى وظائفهــا.)69(

وكانــت دراســة صــادرة عــن مركــز أبحــاث تابــع للنظــام/ مــداد، بعنــوان اختــالالت ســوق العمــل بينــت فيهــا أن 
2015 قــد شــهد أعلــى معــدالت البطالــة فــي ســورية لتصــل إلــى 48 %، وكشــفت الدراســة أن الحــرب أفضــت إلــى 
تراجع عدد املشتغلين من خمسة ماليين عامل إلى 2،6 مليون، قبل أن يعاود الرقم االرتفاع في 2017 ويصل 
إلــى 3،6 مليــون عامــل، مــا يعنــي بحســب الدراســة عــودة مليــون فرصــة عمــل، مــع بقــاء نســبة البطالــة أعلــى ممــا 

كانــت عليــه فــي 2010 ب 28 %.)70(

وبحســب البنــك الدولــي فــي تقريــره الصــادر 2017 »أدى االنخفــاض الســريع فــي فــرص العمــل وتقليــص برامــج 
الضمــان االجتماعــي إلــى زيــادة تفاقــم األزمــة اإلنســانية املتناميــة. منــذ بدايــة الصــراع، تعرضــت فــرص العمــل 
للتدميــر بمعــدل ُيقــدر بحوالــى 538 ألــف فرصــة عمــل ســنوًيا فــي املتوســط   بيــن عامــي 2010 و2015، مــا يضيــف 
482 ألــف شــخص إلــى مجمــوع العاطليــن عــن العمــل فــي كل عــام. فأكثــر مــن ثالثــة مــن كل أربعــة ســوريين فــي ســن 
العمــل )أو تســعة مالييــن فــرد( ال يشــاركون فــي أي نشــاط يولــد قيمــة اقتصاديــة: 2.9 مليــون منهــم عاطلــون عــن 

العمــل، و6.1 مليــون غيــر نشــطين. وبلغــت نســبة البطالــة بيــن الشــباب 78 % فــي 2015.«)71(

ومنــذ 2015 بقيــت معــدالت البطالــة الــواردة أممًيــا، وفــي التقاريــر الدوليــة حــول معدالتهــا األخيــرة 50 % مــع 
هوامــش ارتفــاع بســيطة علــى الرغــم مــن التغيــرات العســكرية الهائلــة التــي حصلــت ونجــم عنهــا نــزوح مــن ريــف 
دمشــق ودرعــا وحمــص وحمــاه وريــف حلــب وريــف إدلــب الجنوبــي، إضافــة إلــى مناطــق درع الفــرات وغصــن 
الزيتــون، وال يمكــن فهــم ثبــات األرقــام إال فــي إطــار عــدم دقــة البيانــات أو إطــار اســتعادة فــرص عمــل فــي مناطــق 

النظــام تقــارب تلــك الفــرص الناجمــة عــن النــزوح فــي تلــك املناطــق.

وبحســب النســبة تصــدرت ســورية املرتبــة األولــى عاملًيــا بمعــدالت البطالــة، ووفــق منظمــة العمــل الدوليــة، 
فقــد وصلــت نســبة العاطليــن عــن العمــل فــي ســورية إلــى 50 %، لتحتــل بذلــك املرتبــة األولــى فــي العالــم، وتليهــا 

الســنغال.

)69( - انظر مواجهة التشظي، املركز السوري لبحوث السياسات، 2016 
https://2u.pw/kcQwV

)70( - اختالالت سوق العمل في االقتصاد السورّي وسياسات تصحيحها )2017-2001(، مركز مداد، 2019.
https://2u.pw/MxkCw

)71( - https://2u.pw/0oYEK
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وساهم ارتفاع معدالت البطالة في مزيد من تردي الحالة املعيشية واالقتصادية لنصف الشعب السوري 
وارتفــاع معــدالت الفقــر والعــوز بشــكل كبيــر وباألخــص بيــن النازحيــن واملهجريــن الذيــن خســروا كل �ســيء، وباتــوا 
يعيشــون علــى اإلعانــات واملســاعدات الخيريــة، وحالــت الظــروف العامــة دون إيجــاد أعمــال لهــم ضمــن الدمــار 
الكبير الحاصل لالقتصاد السوري وما نجم عنه من انكماش في الطلب أدى إلى إغالق عدد من املنشآت التي 

لــم تتضــرر أيًضــا.

وأدت البطالــة فــي املســتوي الفــردي واألســري إلــى العجــز الشــديد فــي تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية الرئيســية 
للسوريين، ومنها الصحية والغذائية لتتفاقم نسب األمراض بسبب سوء التغذية، وانعدام وسائل التدفئة، 
والعجز عن التداوي، وساهمت في ارتفاع معدالت االنقطاع عن الدراسة في املستويات التعليمية كافة بسبب 
الحاجــة الشــديدة، ورفعــت نســب التســول فــي املجتمــع، وشــكلت دافًعــا الرتفــاع الجرائــم وباألخــص الســرقة، 

وأجبــرت كثيــرات مــن النســاء علــى امتهــان الدعــارة.

معدل البطالة

50.1 %2014 Q214.9 %2011

51.2 %2014 Q333.6 %2012

52.2 %2014 Q436.0 %2013 Q1

52.7 %2014 Q139.4 %2013 Q2

52.6 %2015 Q243.2 %2013 Q3

52.8 %2015 Q347.1 %2013 Q4

52.9 %2015 Q448.9 %2014 Q1
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البطالة والجندرأ. 

احتلت ســورية مرتبة متواضعة قبل الحرب في ردم فجوة الجندر ومنذ 2007 حتى 2012 خســرت باطراد 
ضمــن مســارها الهابــط 7 نقــاط مئويــة )املؤشــر مــن 0-1 وكلمــا زادت النســبة باتجــاه الرقــم 1 اقتربــت مــن ردم 
الفجــوة( وتراجــع ترتيبهــا مــن 103 إلــى 135 ضمــن الترتيــب العالمــي، وتقيــس مؤشــرات فجــوة الجنــدر الفــروق 

الناجمــة بيــن الجنســين بســبب ظاهــرة عــدم املســاواة املتكونــة تاريخًيــا وثقافًيــا ودينًيــا واجتماعًيــا.)72(

وفجوة الجندر وهي الظاهرة الناجمة عن عدم املساواة بين املرأة والرجل نتاج ثقافات تاريخية ومعتقدات 
وأديان وغيرها من العوامل املؤثرة، وتعد مشــاركة املرأة في الجانب االقتصادي واحًدا من العوامل الرئيســية 
األربع التي تقيس فجوة الجندر وهي : الفرص واملشاركة في االقتصاد، والتحصيل العلمي، والصحة والحياة، 

والتمكين السيا�ســي.

وفــي العمــوم بلغــت مشــاركة املــرأة فــي ســورية قبــل الثــورة معــدالت تقــارب 24 % مــن أعــداد املنخرطيــن فــي 
ســوق العمــل الســوري بقطاعيــة العــام والخــاص، ويعــزى الفضــل الرئيــس فــي هــذه النســبة إلــى القطــاع العــام 
حيــث ارتفعــت فيــه مشــاركة اإلنــاث بيــن عامــي )2000 و2010( مــن 34 % إلــى 56 % مــن قــوة العمــل فــي القطــاع 
الرســمي وكانــت الزيــادة األبــرز بحســب بيانــات املشــتغلين املقدمــة مــن املكتــب املركــزي لإلحصــاء فــي قطاعــي 

الصحــة والتعليــم حيــث تجــاوزت النســب اإلجماليــة فيهمــا النصــف وتفوقــت علــى أعــداد الذكــور.

وتبلــغ تاريخًيــا معــدالت البطالــة فــي ســورية بيــن اإلنــاث نســًبا تقــارب ثالثــة أضعــاف مثيالتهــا عنــد الذكــور فــي 
ســورية بشــكل يوضحــه الجــدول اآلتــي )73(:

199119951999200320062010

1414.215.220.923.822.5معدل البطالة إناث

5.25.567.85.35.7معدل البطالة ذكور

)72( - انظر قراءة في مؤشرات سورية في التقرير العالمي لفجوة الجندر عام 2012 
http://www.ncosyria.com/assets/files/2012/GGG2012.pdf

)73( - أرقام الجدول من دراسة احصائية قياسية ملشكلة البطالة في سوريا، ختام حيدر، 2018
https//:shamra.net/uploads/documents/document_bb7e1e8d7bc996a79afc45ca065fed99.pdf

https://shamra.net/uploads/documents/document_bb7e1e8d7bc996a79afc45ca065fed99.pdf
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البطالة والجندر  بعد 2011ب. 

دفعــت الحــرب الســورية بأعــداد كبيــرة مــن النســاء إلــى واجهــة املســؤولية االقتصاديــة عــن األســرة بشــكل 
مباشــر ووحيد بوصفهن معيالت، ودفعت بأعداد أخرى إلى املشــاركة في املســؤولية األســرية مع الرجل بســبب 
تدني الدخل واالنهيار االقتصادي الشامل، وفي الوقت الذي استدعت فيه الحاجة االقتصادية امللحة مزيًدا 
مــن انخــراط املــرأة فــي ســياق العمــل حالــت الظــروف األمنيــة والعنفيــة دون مشــاركتها بالحــد الفاعــل، وعرضتهــا 
ملزيــد مــن املخاطــر الناجمــة عــن العمــل وعــن الوصــول إليــه فــي آن مًعــا، ولالســتغالل والتمييــز وانخفــاض األجــور.

وكانت املفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة في تقرير لها في 2014 قد حذرت أن عشرات 
آالف من نســاء ســورية وقعن في دائرة املشــقة والعزلة والقلق ليكافحن من أجل البقاء والعيش في ظل حرب 
قاتلــة، وكشــفت ناشــطات فــي مجــال حقــوق اإلنســان أن الظــروف الصعبــة دفعــت بالنســاء إلــى مزاولــة أعمــال 

شــاقة بســبب الفاقــة والحاجــة املتزايــدة.

ومع االستقرار النسبي أمنًيا بعد 2016 في مراكز املدن، اندفعت املرأة في سورية بسبب تفاقم حدة األزمة 
املعيشــية إلــى البحــث عــن أعمــال متوفــرة ودخلــت مجــاالت ومهًنــا لــم تكــن مألوفــة لديهــا، وخصوًصــا فــي غيــاب 
الذكور من جراء الهجرة والنزوح والغياب القســري، والخدمتين اإللزامية واالحتياطية، فمارســت مهًنا كانت 
حكــًرا علــى الرجــال كغســيل الســيارات وصيانــة األدوات الكهربائيــة وقيــادة ســيارات األجــرة العموميــة، وســواها 

مــن األعمــال املســتجدة عليهــا فــي عوالــم التجــارة والتســويق والخدمــات.)74(

ويرجــع مديــر مرصــد العمــل فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل التحســن الجنــدري إلــى ظــروف الحــرب 
فـ»االختــالل الجنــدري قائــم لكــن بنســب أقــل، ويرجــع ســبب االنخفــاض ليــس للجهــد الحكومــي فقــط، وإنمــا 
لظــروف الحــرب ألن جــزًءا كبيــًرا مــن العمالــة الذكوريــة التحــق بالخدمــة، وأصحــاب العمــل اضطــروا إلــى 

)75(.»
ً

اســتقطاب نســاء ملنشــآتهم بأعمــال لــم تكــن تعمــل بهــا املــرأة قبــال

وعلــى الرغــم مــن الحديــث عــن التحســن العــددي يشــير الواقــع إلــى مزيــد مــن االســتغالل فــي األجــور وســاعات 
العمل وعدم املساواة مع الرجل، وبخاصة في القطاع الخاص حيث يجري تشغيل النساء لساعات طويلة في 

اليــوم تصــل إلــى )10-12( ســاعة، وســت أيــام فــي األســبوع بأجــر زهيــد دون ضمانــات اجتماعيــة أو صحيــة.

ــا أق�ســى بســبب االنفتــاح البطــيء علــى عمــل 
ً
»وتواجــه النســاء فــي املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ظروف

النساء على الرغم من جهد املنظمات الدولية واإلنسانية في محاولة تمكينها، »وتشير بيانات منظمة )مواطنون 
مــن أجــل ســورية( إلــى أن مــا يزيــد علــى 25 % مــن املنظمــات العاملــة تســتهدف النســاء كفئــة )مســتضعفة( فــي 
املجتمــع، ومــن ثــم فــإن معظــم العامليــن فيهــا هــم مــن النســاء أيًضــا، كونهــم األكثــر قــدرة علــى الخــوض فــي الحيــاة 
االجتماعيــة الخاصــة واالحتــكاك مــع النســاء واألطفــال. أمــا فــي املنظمــات األخــرى، فتتــوازى فــرص املــرأة 

)74( - انظر سوريا ...الفجوة في سوق العمل واالختالل الجندري،2020 
https://2u.pw/WhhiF

)75( - املصدر السابق
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بالتوظيــف إلــى جانــب الرجــل علــى الرغــم مــن غيابهــا عــن املشــاركة فــي القــرارات القياديــة واالســتراتيجية بنســبة 
88 %، بحســب بحــث صــادر عــن منظمــة )أنــا وهــي( فــي آذار/ مــارس 2016”.)76(

ــا قاســية تدفعهــن إلــى االنخــراط فــي 
ً
وتواجــه الالجئــات الســوريات فــي دول الجــوار تحديــات صعبــة وظروف

ا صعبة 
ً
أعمال مختلفة بأجور أدنى في األغلب بسبب االضطرار، وفي لبنان تعيش الالجئات السوريات ظروف

بشــأن العمــل بســبب القوانيــن اللبنانيــة املكبلــة لعمــل األجانــب.

 وفــي تقريــر أطلقتــه )تمكيــن للدعــم واملســاندة( فــي األردن، تقريرهــا االستشــرافي املعمــق، فــي 2017 بعنــوان 
)عمــل املــرأة الســورية الالجئــة فــي األردن( كشــف فيــه أن 28 % مــن العائــالت الســورية فــي األردن تقودهــا امــرأة، 
وأن عدد العامالت يبلغ 15 % من النساء املوجودات في األردن وتراوح ساعات عملهن بين 10-15 ساعة يومًيا 
بأجــر تــراوح بيــن 100 إلــى 300 دينــار بــال ضمانــات وال حقــوق عماليــة. ويكشــف التقريــر ســوء املعاملــة واســتغالل 

الحاجــة والتمييــز فــي األجــور مؤكــًدا أن عائلــة ســورية مــن بيــن أربــع عائــالت تكفلهــا امــرأة بمفردهــا.)77(

ارتباط الفقر والبطالة بازدهار الجريمةج. 

لعبــت األســباب االقتصاديــة ومنهــا الفقــر والتهميــش والبطالــة دوًرا كبيــًرا فــي تنامــي معــدالت الجرائــم وارتفــاع 
أعدادها في املناطق املوالية في خالل السنوات املاضية وازدادت معدالت سرقة السيارات والسلب والتعديات 

على األمالك الخاصة والقتل بهدف السرقة.

ا مؤاتًيا الزدهار 
ً

 وكان االنفالت األمني -بعد اندالع الثورة، وانتشار السالح وغياب املساءلة- قد خلق مناخ
الجرائم في سورية، و غابت معالم هويتها الجرمية ضمن إطار العنف العام وعدد الضحايا املتنامي، وضحايا 
ــا مــن االصطــدام مــع املجموعــات 

ً
الجريمــة املنظمــة، وســاهم ضعــف أداء قــوى األمــن الداخلــي وتراجعــه خوف

املســلحة املواليــة، فــي ارتفــاع منســوب الجرائــم فــي البــالد.

 ولعبت الدوافع القصدية للنظام في توظيف العنف واســتثماره سياســًيا ونفســًيا دوًرا في تجاهل األعمال 
الجرميــة، وتناميهــا، ومــع اســتعادة النظــام زمــام الســيطرة األمنيــة بعــد بســطه الســيطرة علــى ثلثــي ســورية بــدت 

معــدالت الجرائــم أكثــر وضوًحــا بســبب االســتقرار النســبي أمنًيــا.

وبالتــوازي مــع االســتقرار النســبي أمنًيــا، تراجعــت مدخــوالت الشــعب الســوري عموًمــا، ومدخــوالت عناصــر 
امليليشــيا الســابقين، لتشــكل حزمــة الدوافــع االقتصاديــة املقترنــة باإلحبــاط والغضــب والتنمــر أرضيــة العمــل 
الجرمــي، وســاهمت ثقافــة العنــف الســائدة فــي البــالد فــي تنامــي الجريمــة بيــن أوســاط النســاء والقاصريــن أيًضــا.

ولحظ اإلعالم الســوري ووســائل التواصل االجتماعي في الســنوات املاضية ارتفاًعا في تســليط الضوء على 

)76( -بين حكم العادات والجندرة انفتاح خجول على عمل املرأة في مناطق سيطرة املعارضة في سوريا، 2017
https//:enabbaladi.net/archives#152253/ixzz6ZHFZhF6U

)77(  انظر بيانات جديدة: عمل املرأة السورية الالجئة في األردن
https://geiroon.net/archives/74026
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جرائــم مروعــة تنتشــر بيــن األصدقــاء واملقربيــن وأفــراد العائلــة بصــورة متزايــدة وغيــر معهــودة عنــد الســوريين 
ســابًقا، وهــدف النظــام مــن خاللهــا إلــى إبــراز العنــف املجتمعــي بوصفــه حالــة متأصلــة وخارجــة عــن ســياقه، 
 أيًضــا، مــن خــالل إبــراز الجرائــم وفظاعتهــا بصــرف النظــر االجتماعــي عــن الحالــة املعيشــية املترديــة 

ً
ومتوســال

واألزمــات املتالحقــة التــي تعصــف بالشــارع الســوري.

وكانــت معــدالت الجريمــة ومؤشــراتها قــد ارتفعــت فــي ســورية بعــد 2011 بوضــوح، فمــن املرتبــة 31 عاملًيــا 
فــي 2016 إلــى املرتبــة 16 فــي قائمــة الــدول األعلــى فــي انتشــار الجريمــة وفــق مؤشــرات 2019 مــا يــدل علــى ازديــاد 
معــدالت الجريمــة، وتعــد ســورية مــن الــدول التــي يســجل فيهــا مؤشــر الجريمــة مســتوى عالًيــا إذ تســجل 67،42 

نقطــة مــن أصــل 120 نقطــة بحســب موقــع نومبيــو)78(.

ويشــير مخطــط معــدالت الجريمــة إلــى تناميهــا فــي خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة، وتنامــي املخــاوف لــدى 
الســكان مــن وقوعهــا، وبخاصــة فــي مــا يخــص املمتلــكات.

)78( - جريمة كل يوم في سوريا.. استثمار إعالمي يزيد القلق، نور الدين رمضان، يامن مغربي، خولة حفظي، 2020 
https://www.enabbaladi.net/archives/403648
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

58

وعلــى الصعيــد الرســمي اعتــرف النظــام بازديــاد الجرائــم حيــن »كشــف رئيــس فــرع األمــن الجنائــي بدمشــق، 
 ويعــود ذلــك إلــى األزمــة وانعكاســاتها 

ً
العميــد وليــد عبدللــي، أن هنــاك بعــض حــاالت اإلجــرام التــي زادت قليــال

وخاصــة االقتصاديــة«)79(، وكان تقريــر مواجهــة التشــظي أشــار إلــى أن العامليــن فــي الجريمــة املنظمــة يصلــون 
إلــى 17 % مــن الســكان الناشــطين اقتصادًيــا فــي ســوريا)80( حتــى 2015، ومــع تفــكك هــذه الشــبكات بفعــل تغيــر 
الخريطــة األمنيــة والسياســية وحــل امليليشــيات فــإن عــدًدا كبيــًرا مــن أفــراد الشــبكات الســابقة وبفعــل االعتيــاد 

وتحــت ظــروف الضائقــة االقتصاديــة الخانقــة انتقلــوا مــن مــدار الجريمــة املنظمــة إلــى اإلجــرام الفــردي. 

وازداد معــدل جرائــم القتــل فــي اآلونــة األخيــرة فــي محافظتــي الالذقيــة وطرطــوس الخاضعتيــن للنظــام بشــكل 
كبيــر، فــي ظــل فلتــان أمنــي تعيشــيه املنطقــة، وفــي حلــب أشــارت التقاريــر إلــى تنامــي الجرائــم بشــكل غيــر معقــول 
حيــث تمــارس امليليشــيا ت املتعــددة ســطوتها خــارج أي منظومــة رقابــة أو مســاءلة، وتعيــث فســادا، وفــي حمــص 
فــي خــالل شــهر واحــد كانــت هنالــك جريمــة أســبوعًيا، وأكــد رئيــس دائــرة الطــب الشــرعي فــي حمــص بســام محمــد 
وجــود زيــادة الفتــة فــي عــدد الجرائــم، علــى الرغــم مــن غيــاب الدراســات بشــأن هــذه الظاهــرة، إضافــة إلــى تنامــي 
الجريمــة املركبــة، مؤكــًدا وجــود حالــة مــن االستســهال الجرمــي. وعــزا ذلــك إلــى تغيــر فــي أمزجــة النــاس بســبب 

معاينتهــم للحــرب.)81(

و«كشــف موظــف مســؤول فــي حكومــة النظــام عــن أعــداد ضحايــا جرائــم القتــل منــذ مطلــع العــام الجــاري 
وحتــى اليــوم وصــل إلــى 235 ضحيــة، 52 منهــم مــن اإلنــاث، و183 مــن الذكــور. وتصــدرت محافظــة درعــا قائمــة 
ضحايــا جرائــم القتــل بـــ 53 ضحيــة، تلتهــا الســويداء بـــ 43 ضحيــة، ومــن ثــم حلــب بـــ 34 ضحيــة، وجــاء فــي املرتبــة 
الرابعة دمشــق بـ 33 ضحية، وفي املرتبة الخامســة ريف دمشــق بـ 24 ضحية، وبعدها طرطوس بـ 10 ضحايا، 
و8 ضحايا في طرطوس، وثم القنيطرة بـ 6 ضحايا. وبين أيًضا أن نســبة ارتفاع معدل الجريمة في ســورية هذا 

العــام، مقارنــة باألشــهر الســتة األولــى مــن العــام املا�ســي تــراوح بيــن 10 و15 % فقــط«.)82(

ا هن النساء واألطفال وكبار السن، وتصدرت السرقة 
ً
وتكشف التقارير أن ضحايا الجرائم األكثر استهداف

والدوافــع االقتصاديــة والفقــر والبطالــة أســباب الجريمــة، وشــكلت الجرائــم بحــق العائلــة واملقربيــن واملعــارف 
عدًدا كبيًرا منها، ما يدل على حالة الفقر واليأس املوجودة في مناطق النظام، إضافة إلى انهيار منظومة القيم 

واألخــالق والتصــدع االجتماعــي.

)79( - رئيس فرع األمن الجنائي بدمشق: الجرائم األكثر ارتكابا لها عالقة بالوضع االقتصادي، 2020 
https://2u.pw/3LOXO

)80( - انظر تقرير مواجهة التشظي الصادر عن املركز السوري لبحوث السياسات، 2015 
https://2u.pw/kcQwV

)81( -بعدما كثرت أخبارها.. هل أصبحت الجريمة ظاهرة في بالدنا؟
https://2u.pw/V3bj7

)82(  - النظام السوري نحن في آخر التصنيفات العاملية بالنسبة لالنتحار وجرائم القتل.
https://2u.pw/oJPmj
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وبالتــوازي مــع اســتثماره ألخبــار الجرائــم املثيــرة واملروعــة، عمــد النظــام عبــر بياناتــه املقدمــة إلــى التقليــل مــن 
مســتويات الجريمــة وأعدادهــا، وعــّد ســورية آمنــة وطبيعيــة وان معــدل الجرائــم فيهــا ضمــن املســتوى العــادي، 
حيــث كشــف مديــر إدارة األمــن الجنائــي اللــواء ناصــر ديــب أن عــدد الجرائــم التــي ُضبطــت فــي ســورية مــن جانــب 
الوحــدات الشــرطية فــي النصــف األول مــن العــام الحالــي بلــغ 27710 جرائــم، بنســبة انخفــاض بلغــت 3.38 فــي 

املئــة عــن الجرائــم فــي النصــف األول مــن العــام املا�ســي التــي بلغــت 28679جريمــة.

وال إحصــاءات موجــودة عــن الشــمال الســوري وإدلــب، ولكــن التقاريــر اإلعالميــة تنقــل أخبــاًرا مســتمرة عــن 
عنــف إجرامــي متكــرر يجــري فــي منــاخ مــن الفلتــان األمنــي وانتشــار الفو�ســى والســالح، وتشــير الوقائــع واالتهامــات 

فــي معظمهــا إلــى عناصــر ميليشــياوية مــن قــوى األمــر الواقــع فــي تلــك املناطــق.

ــد الرئيــس لــكل الشــرور واآلفــات 
ّ
يؤســس الفقــر العــام فــي املجتمعــات لعجــز تراكمــي، وبمــا أن الفقــر هــو املول

املجتمعيــة، فــإن اجتماعــه مــع معــدالت البطالــة املرتفعــة فــي ســورية يضيــف إليــه قــدرة تدميريــة هائلــة علــى 
الجانبيــن املجتمعــي والفــردي، ويصعــب البــدء فــي أي فعــل بنــاء مــن دون العمــل الفــوري للتخفيــف مــن حدتــه 

، فــي الطريــق إلــى التخلــص النهائــي منــه فــي مســار التنميــة املســتدامة.
ً

الشــديدة أوال

ا: انتشار الجريمة املنظمة وتناميها
ً
ثالث

ــا تحــت مســميات الدفــاع 
ً
فــي عقــب انــدالع ثــورة 2011 منــح النظــام الســوري القــوى الرديفــة املتشــكلة حديث

الوطنــي، فائًضــا مــن حريــة القمــع، تــوازي حريــة األفــرع األمنيــة، وســرعان مــا أدركــت املجموعــات قدرتهــا علــى 
تســييل هــذه الســلطة إلــى مصــدر كســب مالــي ســريع، لــم يكــن خــارج علــم الســلطات، وإنمــا بإشــرافها ومباركتهــا، 

لتشــجيع مزيــد مــن الراغبيــن فــي االنضمــام إلــى تلــك الصفــوف.

ومع الحصار املبكر لبعض البلدات أدركت امليليشيات حديثة التكون أهمية الحواجز واملعابر مادًيا، بدًءا 
 إلى مقايضة حريات األفراد باملال، بعد اكتشــافها امللموس ملعادلة )مزيد من 

ً
بالســماح بمرور البضائع وصوال

التضييق والقمع يعني مزيًدا من الكســب املادي(.

وموضوعًيا -ولكن بالتدريج، وبفارق زمني- حذا الجيش حذو امليليشيات املستحدثة، وذلك في إثر انخراطه 
الواســع في قمع االنتفاضة التي ُدفعت إلى العســكرة، واســتجاب النظام لهذه الخطوة على الرغم من خشــيته 
مــن فقــدان الســيطرة املركزيــة، وجــاءت اســتجابته بدافــع امتصــاص تذمــر أفــراد الجيــش وضباطــه مــن عــدم 
حصولهــم علــى االمتيــازات املاليــة املتاحــة لغيرهــم، وجــاءت بدافــع تكتيكــي ملنــح الوحــدات العســكرية املرونــة 

واالســتقاللية النســبية بعدمــا أثبتــت كفاءتهــا فــي مواجهــة الثــورة املتنقلــة مناطقًيــا.

وبــدًءا مــن العــام الثانــي، وبالتــوازي مــع األهــداف العامــة للنظــام وحلفائــه، ومعارضيــه أيًضــا، أصبــح مفهــوم 
التربح املادي قريًنا رئيسًيا لعمليات القتال الدائرة كلها بالنسبة إلى األفراد والضباط وعناصر امليليشيا، وهو 

الهــدف ذاتــه الــذي تتمحــور حولــه عمليــات الجريمــة املنظمــة.
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1  تعريف الجريمة املنظمة–

تتقاطــع تعريفــات الجريمــة املنظمــة جميعهــا عنــد كونهــا جماعــة منظمــة تخــرق القانــون بهــدف التربــح املالــي 
بشكل غير مشروع، ما يجعل نشاط الجريمة املنظمة موجًها في املقام األول ضد االقتصاد املحلي والعالمي، 

ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انعــدام لألمــن واألمــان االقتصــادي واالجتماعــي.

ومــن أهــم تعريفــات الجريمــة املنظمــة مــا انتهــى إليــه املؤتمــر الخامــس لألمــم املتحــدة حــول مكافحــة الجريمــة 
ا إجرامًيــا معقــًدا وعلــى 

ً
ــن نشــاط الــذي انعقــد فــي جنيــف 1975 عندمــا أشــار إلــى أن »الجريمــة املنظمــة تتضمَّ

نطــاق واســع، تنّفــذه مجموعــات مــن األشــخاص علــى درجــة مــن التنظيــم، وتهــدف إلــى تحقيــق الثــراء للمشــتركين 
فيها على حساب املجتمع وأفراده، وهي غالًبا ما تتم عن طريق التجاهل التام للقانون، وتتضمن جرائم تهدد 

األشــخاص، وتكــون مرتبطــة فــي بعــض األحيــان بالفســاد السيا�ســي«.)83(

أمــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجريمــة املنظمــة عبــر الوطنيــة فــي 2000 فقــد عرفــت الجريمــة املنظمــة 
بداللــة الفاعليــن بأنهــا” جماعــة ذات هيــكل تنظيمــي، مؤلفــة مــن ثالثــة أشــخاص أو أكثــر، موجــودة لفتــرة مــن 
الزمــن وتعمــل بصــورة متضافــرة بهــدف ارتــكاب واحــدة أو أكثــر مــن الجرائــم الخطيــرة أو األفعــال املجرمــة وفًقــا 
لهذه االتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛)84(.

في املشهد التشريعي حاول القانون السوري أن يلحظ الجريمة املنظمة بشكل مستقل، بتشريعات خاصة 
بعــد عــام 2000 تناولــت جرائــم مثــل مكافحــة غســيل األمــوال ومكافحــة املخــدرات، والجرائــم اإللكترونيــة، 
وأضيــف إليهــا فــي 2012 قانــون مكافحــة اإلرهــاب، ولكنهــا بقيــت فــي اإلطــار العــام ملمارســة القانــون الســوري 

الخاضــع لطبيعــة النظــام املتهــم األول بخرقــه، واملــوكل بالســهر علــى تنفيــذه، فــي آن مًعــا.

2  عوامل الجريمة املنظمة ومحفزاتها في سورية–

يصعــب الحديــث عــن الجريمــة املنظمــة فــي ســورية قبــل 2011 علــى الرغــم مــن وجودهــا، وتحديــًدا فــي مجــال 
غســيل األمــوال، الرتباطهــا بالدوائــر املقربــة مــن النظــام فهــي تمتلــك االقتصــاد الســوري، والبنــوك وشــركات 
الصرافــة، وتشــملها الحصانــة الكاملــة أيًضــا، وتحديــًدا فــي العمليــات الداخليــة. ومنحهــا تاريخهــا الطويــل 
ومنشؤها املالي املرتبط بالفساد، مزيًدا من الخبرة، والتحايل الفاعل في تبييض األموال خارجًيا، عبر سلسلة 
مــن العمليــات املعقــدة تديرهــا شــركات وهميــة، وبنــوك خارجيــة تســهل لهــا مســار العمليــة، وعلــى رأســها البنــوك 

اللبنانيــة التــي شــكلت الحديقــة الخلفيــة للمــال الســوري املشــبوه.

)83( - املوسوعة العربية، املوسوعة القانونية املتخصصة 
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164715

)84( - جاء في الفقرة أ من املادة 2 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية
http://hrlibrary.umn.edu/arab/CorgCRIME.html
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ومــع صعوبــة التوثيــق فــي القضايــا املاليــة، يعــرف الســوريون قصًصــا كثيــرة عــن تهريــب اآلثــار والذهب برعاية 
شــخصيات نافــذة بــدأت مــع رفعــت األســد ولــم تنتــه برحيلــه، وكذلــك األخبــار عــن تهريــب الســالح والبشــر عبــر 
الحــدود العراقيــة فــي املرحلــة التــي عقبــت ســقوط صــدام حســين، إضافــة إلــى تهريــب الســالح املســتمر إلــى لبنــان 

عبــر املعابــر غيــر الشــرعية وتحــت الرعايــة الرســمية للنظــام.

وبعــد 2011 تنامــت مجموعــة مــن العوامــل التــي أدت إلــى تفلــت قبضــة النظــام املحكمــة وســاهمت فــي ازدهــار 
الجرائــم املنظمــة فــي ســورية علــى نطــاق متســع فــي مجــاالت مختلفــة، ضمــن مناطــق نفــوذه، وخارجهــا، فطغــى 
املفهوم الترّبحي على أوجه النشاط العسكري واألمني كلها، وازدهرت تجارة السالح والخطف واإلتجار بالبشر، 
وتبييــض األمــوال، وصناعــة املخــدرات وتهريبهــا، وتزويــر الوثائــق الرســمية والعقاريــة، والجرائــم اإللكترونيــة، 

وغيرهــا مــن صنــوف الجريمــة املنظمــة.

وأدى ظهــور مئــات التشــكيالت املقاتلــة املنضويــة تحــت جنــاح النظــام إلــى خلــق مناخــات مواتيــة للجريمــة 
املنظمــة، وارتبــط مفهــوم ازديــاد مجــاالت التربــح املالــي بمزيــد مــن ممارســة اإلرهــاب والتضييــق إلــى مســتوى اتحاد 
اإلرهاب والجريمة املنظمة مًعا، وذلك وفق تطور املآالت املوضوعية لتلك الجماعات كما ترصد مجلة الناتو 
»إن الحديــث عــن مجموعتيــن مختلفتيــن متميزتيــن عــن بعضهمــا البعــض لــم يعــد يتســم بالدقــة بعــد اليــوم. 
حتــى عندمــا يكــون هنــاك تمييــز واضــح، فــإن جماعــة مــا قــد تبــدأ كجماعــة إرهابيــة ثــم تتطــور وتتحــول إلــى إحــدى 

جماعــات الجريمــة املنظمــة)85(.” 

 ولعــب تمويــل النخــب املواليــة لبعــض امليليشــيات دوًرا فــي تكريــس املفهــوم التربحــي، وتحويــل الحــرب إلــى 
 فــي تعزيــز ســبل الجريمــة املنظمــة مــن خــالل مســعاها املتنامــي لتعويــض نفقاتهــا، وجنــي أربــاح 

ً
)عمــل( دوًرا فاعــال

ســريعة.

ا متعاوًنا سهل لها أعمالها، ومنحها مساحات إضافية، 
ً
وجدت الجريمة املنظمة في الفساد السوري شريك

فعــزز مــن قدراتهــا املحليــة بالصمــت والتواطــؤ والتالعــب بالقوانيــن والتزويــر، وكمــا الفســاد هيكلــت الجريمــة 
املنظمة في سورية وفًقا لتراتبية زبائنية حاز فيها األكثر اقتراًبا من السلطة على املجاالت ذات الربحية األعلى، 
فحظــي هــؤالء بقطــاع الجريمــة املنظمــة العابــرة للحــدود بمــا يخــص تبييــض األمــوال وتهريــب النفــط واملخــدرات 
واآلثــار واملعــادن واملــواد الحيويــة، فيمــا اقتصــرت الشــبكات الدنيــا علــى بعــض منافــع الجريمــة املنظمــة محلًيــا، 

ومــن أهمهــا الخطــف، وتزويــر العقــارات، والتربــح مــن االعتقــاالت والوثائــق الرســمية.

)85( - مجلة الناتو
https://2u.pw/mSkk4
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ويظهر تقرير لألمم املتحدة الترابط بين الفساد والجريمة املنظمة: »درجت العادة على استخدام مصطلح 
الجريمــة املنظمــة لإلشــارة إلــى األنشــطة اإلجراميــة الواســعة النطــاق واملعّقــدة، التــي تضطلــع بهــا جمعيــات ذات 
تنظيم قد يكون محكًما وقد ال يكون، ويستهدف إقامة أو تمويل أو استغالل أسواق غير مشروعة على حساب 
املجتمع. وتنّفذ هذه األعمال عموًما بازدراء القانون وبقلوب متحجرة، وهي تشــمل في كثير من األحيان جرائم 
بحــق األشــخاص، بمــا فيهــا اللجــوء إلــى التهديــد واإلكــراه والتخويــف والعنــف الجســدي، كمــا ترتبــط بإفســاد 
ــم الحــدود 

ّ
الشــخصيات العامــة والسياســية بواســطة الرشــوة والتآمــر، وكثيــًرا مــا تتجــاوز أنشــطة اإلجــرام املنظ

الوطنيــة للدول«)86(.

ومــع انحســار الخطــر عنــه بــدًءا مــن 2016 دفــع النظــام باتجــاه اســتعادة القــرار مــن امليليشــيات، فمهــد 
للتخلــص منهــا، وزجهــا فــي الجبهــات الســاخنة، وألغيــت معظــم الحواجــز التابعــة لهــا، وفــي خطــوات رمزيــة قــدم 
بعًضا من أفرادها إلى محاكمات، أو اعتقل عدًدا منهم، مع الحجز على أمالكهم، وجرى تحجيمهم العتبارات 
الهيكلــة االقتصاديــة الجديــدة والتوازنــات البينيــة مــع الحلفــاء، وكان أيمــن جابــر صهــر آل األســد أبــرز ضحايــا 
هــذه املرحلــة، وشــهدت املــدة بيــن 2018 و2019 تقليــم أظفــار كثيــر مــن امليليشــيات املحليــة والحــد مــن جرائمهــا 

املنظمــة ذات التمــاس املباشــر مــع املواطــن، كالخطــف، وتزويــر الــوكاالت والســيطرة علــى العقــارات .

3  مجاالت الجريمة املنظمة في سورية–

الخطف واإلتجار بالبشر واألعضاء البشريةأ. 

شــجع النظــام بشــكل غيــر مباشــر عمليــات الخطــف فــور انــدالع االنتفاضــة الســتثمار الهلــع واالنفــالت األمنــي 
سياســًيا واجتماعًيــا، وتنامــت عمليــات الخطــف طــرًدا مــع تزايــد االحتجاجــات، وانتشــار القــوى املســلحة فــي 
الشــوارع، وفــي رحــم هــذا التنامــي بــرزت ظاهــرة الخطــف للتربــح املــادي، مــا يضعهــا فــي خانــة الجريمــة املنظمــة 
بعيــًدا عــن الخطــف متعــدد األهــداف )سياســًيا، طائفًيــا، ثأرًيــا، تبادلًيــا، عشــوائًيا( وتحولــت إلــى تجــارة قائمــة 
بذاتهــا تديرهــا فــي األغلــب الشــبكات ذاتهــا التــي تديــر الخطــف متعــدد األســباب، وحظــي عــدد منهــا بغطــاء أمنــي 

مباشــر، أو بمشــاركة أفــراد ينتمــون إلــى األجهــزة األمنيــة.)87(

وثقــت أول حالــة خطــف فــي حمــص فــي 23 /2011/3، وبحســب تحقيــق اســتقصائي لحــاالت الخطــف فــي 
املدينــة ســجلت أربــع حــاالت فــي نيســان/ أبريــل، وخمســة فــي أيــار/ مايــو، و64 فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، قبــل 
ــا حتــى آذار/ مــارس 2012«، وبحســب التحقيــق نفســه راوحــت 

ً
أن يــراوح املعــدل الشــهري بيــن 30 و60 اختطاف

املبالــغ املطلوبــة بيــن20 و100 ألــف دوالر، إذ إن عمليــة الخطــف مكلفــة فهــي تحتــاج إلــى املراقبيــن واملنفذيــن 

)86( - املوسوعة العربية، املوسوعة القانونية املتخصصة 
https://2u.pw/I9MkY

)87( - انظر بزنس االختطاف 2015، 
https://2u.pw/J98HX
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وعمليــة النقــل واملســتودع، إضافــة إلــى نفقــات إطعــام املخطــوف ورعايتــه.)88( األمــر الــذي يؤكــد ضــرورة وجــود 
شــبكة متكاتفــة علــى درجــة عاليــة مــن التنســيق وحريــة الحركــة لنجــاح عمليــة الخطــف، ومــا يليهــا مــن عمليــات 
طلــب الفديــة ضمــن مهــل محــدودة تضــع )مخطــوف الفديــة( عالًقــا بيــن التحريــر الســريع نســبًيا أو املــوت الفعلــي.

وشــهدت املدن الســورية الواقعة تحت ســلطة النظام مئات من حاالت الخطف ألثرياء أو ذويهم، ودفعت 
الفديــة بســرية تامــة، مــع املعرفــة األكيــدة معظــم األحيــان بالخاطفيــن، أو بتبعيتهــم األمنيــة، وبحكــم وحــدة 
الفاعليــن تشــابك الخطــف العشــوائي مــع الخطــف ألجــل الفديــة، وجــرى انتقــاء الحــاالت املأمــول منهــا مالًيــا، 
وبيعهم من الحواجز إلى شبكات معينة تتولى املساومة عليهم، أو حتى اإلتجار بأعضائهم البشرية، وهي التجارة 

التــي ازدهــرت علــى هامــش الخطــف أيًضــا.

ويصعــب بحثًيــا تحديــد األرقــام املخطوفــة بهــدف الفديــة لضخامــة عــدد املخطوفيــن واملفقوديــن واملغيبيــن 
قســرًيا، وبســبب تشــابك الحــاالت التــي تجــاوزت 100 ألــف حالــة، ولعــب تكتــم أهــل املخطــوف فــي اإلبــالغ عــن 
مخطوفهــم دوًرا فــي إغفــال عــدد مــن الحــاالت التــي حــررت، وأغفــل توثيقهــا، وفــي املقابــل انتهــت كثيــر من عمليات 
الخطــف بنهايــة مأســوية تجلــت فــي قتــل املخطــوف علــى الرغــم مــن دفــع الفديــة، وأحياًنــا االســتمرار فــي طلبهــا مــن 

ذويــه بعــد قتلــه عبــر إيهامهــم ببقائــه علــى قيــد الحيــاة.

وشهد 2013 أعلى وتائر الخطف في مناطق النظام، ومعظمها ألهداف مالية، وفي العام ذاته صدر مرسوم 
ت شــعبة األمن 

ّ
تأســيس الشــركات األمنية الذي اســتحدث فرع شــركات الحماية والحراســة الخاصة، فيما تول

السيا�ســي إعطــاء املوافقــات األمنيــة للعامليــن فــي شــركات الحراســة« )89(، وفــي 2014 ســعت ثــالث شــركات 
للترخيــص، وبلغــت 11 شــركة فــي 2017، وقفــزت إلــى 75 شــركة فــي 2018.

وتلحــظ دراســة أن مرســوم إنشــاء الشــركات األمنيــة الخاصــة الــذي صــدر فــي 2013 جــاء لســد الفــراغ األمنــي 
الكبيــر، وعلــى مرجعيــة حاجــة التجــار والصناعييــن وأثريــاء املــدن إلــى الحمايــة مــن الخطــف »فــي مرحلــة مــا بعــد 
ســاع رقعــة الحــرب الســورية، أّدت فو�ســى الســالح إلــى انتشــار عصابــات الخطــف والســلب 

ّ
العــام2011، ومــع ات

والسرقة في مناطق سيطرة النظام. وانعدم الشعور باألمن الشخ�سي، خصوًصا لدى الصناعيين، والتّجار، 
 للخطــف مقابــل فديــات ماليــة كبيــرة.«)90(.

ً
وأثريــاء املــدن الذيــن أصبحــوا عرضــة

وفــي 2017 اعتــرف املحامــي العــام فــي دمشــق ماهــر العلبــي بوجــود 8000 حالــة خطــف مســجلة رســمًيا ليؤكــد 
مصــدر قضائــي الحــق أن معظــم الفاعليــن هــم عناصــر مــن )الدفــاع الوطنــي( و)واللجــان الشــعبية()91(، وأقــر 
املحامي العام بحدوث ألفي حالة خطف سنوًيا قبل 2017 مؤكًدا انخفاضها بنسبة 80 %، لتصل إلى حدود 

)88( - انظر املصدر السابق

)89( - الشركات األمنية الخاصة في سوريا: وكالء جدد في خدمة النظام
https://horrya.net/archives/127663

)90( - انظر املصدر السابق

)91(  -https//:www.enabbaladi.net/archives#274908/ixzz6Vr8aKM00
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300 حالة خطف ســنوًيا، وكاشــًفا في الوقت ذاته أن مبالغ الفدية تصل أحياًنا إلى 50 مليون ليرة ســورية )ما 
يعــادل مئــة ألــف دوالر فــي حينــه()92(.

وعلى الرغم من تراجع حدة الخطف في مراكز مدن النظام بسبب حل امليليشيات ودمج بعضها مع الجيش 
النظامــي وإزالــة كثيــر مــن الحواجــز تصاعــدت وتيــرة الخطــف فــي اآلونــة األخيــرة بقــوة فــي مــدن الجنــوب، والســاحل 
الســوري في األرياف والطرق الخارجية، بســبب الفلتان األمني وانتشــار الســالح، وانهيار االقتصاد الســوري، إذ 
تراوح عدد عمليات الخطف في محافظة السويداء بين 15و35 حالة شهرًيا، بحسب تقارير ناشطين محليين 

وأغلبهــا ألهــداف مالية.

كما تصاعدت وتيرة خطف الفتيات واألطفال في درعا بشكل كبير وكانت الفدية على رأس األهداف، وعلى 
سبيل املثال ُدفع 70 مليون ليرة سورية لإلفراج عن ثالث فتيات من عائلة واحدة اختطفن في بداية )2020(، 
تحدثــت تقاريــر وأخبــار عــن ارتفــاع حــاالت الخطــف فــي الســاحل الســوري علــى الطــرق الخارجيــة والفرعيــة وبيــن 
القــرى والبلــدات الصغيــرة بعيــًدا عــن مراكــز املــدن ألســباب ماليــة بحتــة، النتفــاء الدوافــع السياســية فــي تلــك 

املنطقــة.

وســاهم الخطــف فــي ازدهــار اإلتجــار باألعضــاء بالبشــرية، وكشــف تحقيــق اســتقصائي فــي 2015 عــن فصــل 
نقابــة أطبــاء ســورية خمســة مــن أعضائهــا بســبب تورطهــم فــي تجــارة األعضــاء البشــرية، وكشــفت عــن شــبكات 
اإلتجار باألطفال حديثي الوالدة)93(، وفي حلب ألقي القبض على أكبر شــبكة يتزعمها مســلح محلي يدعي صفة 
 عــن املحامــي العــام بدمشــق إن أكثــر مــن 20 قضيــة إتجــار بالبشــر عرضــت علــى القضــاء الســوري 

ً
أمنيــة، ونقــال
حتــى 2015.

خطف الفدية واإلتجار بالبشر خارج مناطق النظامب. 

كمــا فــي مناطــق النظــام شــهدت املناطــق الخارجــة علــى ســيطرة النظــام كثيــًرا مــن حــاالت الخطــف ألســباب 
متعددة، وشكل الخطف لقاء الفدية أحد الدوافع األساسية فيها، بحسب منظمة العفو الدولية)94(، وشكل 
مــال الفديــة واحــًدا مــن مصــادر الدخــل املهمــة لبعــض امليليشــيات ومنهــا جبهــة النصــرة التــي حصلــت علــى 10 
مالييــن دوالر لقــاء اإلفــراج عــن العســكريين اللبنانييــن، وحصلــت علــى 10 مليــون دوالر لإلفــراج عــن بعثــة األمــم 
املتحــدة جنــوب ســورية، و15 مليــون دوالر لقــاء الصحافييــن اإليطالييــن، 5 مالييــن دوالر لقــاء صحافــي أســباني 
وآخــر أميركــي)95(، إضافــة إلــى عــدد مــن حــاالت الخطــف املحلــي الطابــع، ومــا تــزال املناطــق الخاضعــة لســيطرتها 

)92( - تصريح لصحيفة الوطن العلبي

)93( - قطع تبديل بشرية، 2015
https://2u.pw/NX2HE

)94( - انظر تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2016/2015، حالة حقوق اإلنسان في العالم 
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ARABIC.PDF

)95( - انظر اقتصاديات الحرب في سوريا، 2018 
https://2u.pw/BaDb6
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تشــهد عمليــات خطــف متكــررة لقــاء الفديــة، بحســب التقاريــر املحليــة والدوليــة.

بــدوره اتبــع داعــش أســلوب الخطــف لترويــع الســكان ومعاقبتهــم وإبــرام الصفقــات التبادليــة، وكان التربــح 
ا أشورًيا، 

ً
املالي من الخطف حاضًرا بقوة وبأعداد كبيرة، ولقاء مبالغ عالية، ففي 2015 أفرج عن 37 مخطوف

لقــاء فديــة ماليــة، واحتفــظ بـــ150 معظمهــم مــن الشــيوخ واألطفــال والنســاء، وبلــغ عــدد املخطوفيــن الكلــي مــن 
جانــب داعــش 8648 حالــة لــم يعــرف مصيرهــا.

 ومارســت الفصائــل جميعهــا خــارج مناطــق النظــام الخطــف لقــاء الفديــة علــى نطــاق واســع، حيــن أســرت 
ا مالًيا ال يقل عن خمسة ماليين دوالر أميركي، 

ً
ا إيرانيين وتلقت مقابل اإلفراج عنهم مبلغ

ً
كتائب لفاروق ضباط

وكذلك فعل لواء عاصفة الشمال عندما حصل في تشرين األول/ أكتوبر 2013 على مبلغ قّدرته بعض املصادر 
بعشــرات مالييــن الــدوالرات مقابــل اإلفــراج عــن إيرانييــن احتجزهــم فــي ريــف حلــب، وقــد ســجلت حــاالت أخــرى 

تمكنت الفصائل خارج مناطق النظام من تحصيل مبالغ مالية مقابل اإلفراج عن معتقلين وأسرى لديها.)96(

وبحسب مركز توثيق االنتهاكات في شمال سورية فإن قوات املعارضة في الشمال مسؤولة عن 885 حالة 
اختطــاف منــذ 2018.)97( ففــي مناطــق اإلدارة الذاتيــة وثــق كثيــر مــن حــاالت الخطــف فــي اإلدارة الذاتيــة لقــاء 
الفديــة مــن جانــب املجموعــات املســلحة التابعــة لهــا، وبحســب اإلحصــاءات الحقوقيــة فــإن )قســد( مســؤولة 
عن اختفاء 3398 مفقوًدا ومختطًفا في مناطق إدارتها من دون تحديد العدد املرتبط بالفدية من هذا الرقم، 
وبحســب التقاريــر املحليــة الــواردة فــإن املناطــق الخاضعــة لســيطرتها تشــهد فــي اآلونــة األخيــرة مزيــًدا مــن حــاالت 
الخطف لقاء الفدية، وباألخص في املناطق ذات األغلبية غير الكردية ومنها أرياف الرقة، وتتهم التقارير عناصر 
)قســد واألســايش( بممارســة الخطــف لقــاء الفديــة، واإلتجــار بالبشــر وبيــع األطفــال، وتأتــي هــذه املزاعــم ضمــن 
موجــة خطــف متبادلــة بيــن عناصــر اإلدارة الذاتيــة وفصائــل املعارضــة األخــرى ضمــن صــراع الهويــة والنفــوذ فــي 

املنطقــة.

 تجارة االعتقالج. 

علــى هامــش ارتفــاع أعــداد املعتقليــن فــي ســورية فــي إثــر انــدالع التظاهــرات نمــت ظاهــرة مــا يســمى بتجــارة 
االعتقال، وهي تجارة تكونت للتربح من االعتقال وظروفه الالحقة، بدًءا من إعطاء معلومة عن مكان املعتقل 

 إلــى اإلفــراج عنــه، أو حتــى خبــر وفاتــه.
ً

أو وضعــه األمنــي والصحــي، وصــوال

وتشكلت تجارة االعتقال وشبكاتها الفاعلة بشكل رئي�سي من عناصر األمن وضباطه ومن الجسم القضائي 
والحقوقي، إضافة إلى مجموعة من املفاتيح األخرى املرتبطة بواحدة من هذه الجهات.

ويمكــن تقســيم االعتقــال فــي ســورية بعــد 2011 إلــى أربــع شــرائح، تتكــون الشــريحة األولــى مــن املقصوديــن 
سياســًيا بســبب تظاهراتهــم، أو انتماءاتهــم السياســية، وتشــمل الشــريحة الثانيــة املعتقليــن عشــوائًيا، وهــي 

)96( - انظر املصدر السابق

)97( - انظر التقرير اإلحصائي الشهري لالنتهاكات في شمال سوريا حزيران/ يونيو 2020، مركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا 
https://vdc-nsy.com/archives/36536
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ظاهــرة مارســها النظــام فــي ســاحات التظاهــرات، واعتقــل بعــض املوجوديــن مصادفــة فــي املــكان، أو فــي األحيــاء 
الثائرة في أثناء املداهمات، وتهدف بشكل عام إلى ترويع السكان ودفعهم إلى التعاون األمني، وتشمل الشريحة 
الثالثة املعتقلين بهدف االبتزاز املالي بسبب وضعهم االقتصادي، فيما تستهدف الشريحة الرابعة أهالي بعض 
املطلوبيــن وذويهــم بوصفهــم رهائــن، وتتقاطــع كل مــن الشــريحتين الثانيــة والثالثــة مــع حــاالت الخطــف عموًمــا، 

والخطــف ألجــل الفديــة خصوًصــا.

وتبــدأ تجــارة االعتقــال فــور إلقــاء القبــض علــى الضحيــة عبــر سلســلة متناميــة مــن االبتــزاز، ضمــن ظــروف 
مروعــة يعيشــها املعتقــل وقلــق شــديد ألهــل الضحيــة عــن كل مــا يخــص املعتقــل، لتبــدأ املســاومات وعمليــات 
االســتنزاف املالــي الطويــل لقــاء معلومــات ووعــود ال يمكــن ألهــل الضحيــة التثبــت مــن صدقيتهــا، وال يمكنهــم 

اســترداد املبالــغ فــي حــال التأكــد مــن عــدم صحتهــا.

وبحســب تحقيــق أجــراه موقــع )حكايــة مــا انحكــت(، وشــمل التحقيــق مئــة عينــة اعتقــال موضحــة بالصــورة 
جــاءت النتائــج اآلتيــة:

»من بين الحاالت املئة التي تحدثنا مع أصحابها إن نجوا، أو مع أفراد من عائالت من لم يحالفهم الحظ، 
قالــت خمــس وثمانــون عائلــة أنهــم تعرضــوا لالبتــزاز املالــي أو طلــب منهــم دفــع أمــوال لفعــل �ســيء ملحتجزيهــم. دفــع 
منهــم فعلًيــا خمــس وســبعون حالــة. وهــؤالء قدمــت عائالتهــم مئــة وســتين دفعــة ماليــة عبــر وســطاء أو بشــكل 
مباشــر إلــى عامليــن فــي ســلكي القضــاء واألمــن، بعضهــم دفــع ملــرة واحــدة وبعضهــم مرتيــن أو ثــالث، أمــا أكثــر عائلــة 

فدفعــت ســبع مــرات.
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بلــغ وســطي قيمــة كل واحــدة مــن الدفعــات املذكــورة حوالــى خمســة آالف دوالر أميركــي وقيمتهــا الكليــة قرابــة 
ثمانمئــة ألــف دوالر، وإذا مــا تذكرنــا أن هــذا املبلــغ يمثــل مــا دفعــه خمــس وســبعون فقــط مــن الحــاالت املئــة، 

يصبــح وســطي تكلفــة املعتقــل أو املختفــي أكثــر مــن عشــرة آالف دوالر«)98(.

ووزعت الدفعات بحسب التحقيق ضمن مسار زمني متدرج وفق الصورة اآلتية:

وبحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق اإلنسان، فإن »بعض حوادث االعتقال قد وقعت بحق أشخاص 
عامليــن فــي مجــال الصرافــة وتحويــل العمــالت، ورأى أن عمليــات االحتجــاز هــذه تهــدف غالًبــا إلــى االبتــزاز املــادي 

للحصول على مبالغ مالية طائلة من ذويه املعتقل مقابل اإلفراج عنه«.)99(

ومــع العــدد الهائــل للمعتقليــن فــي ســجون النظــام شــكلت تلــك التجــارة مصــدًرا مالًيــا كبيــًرا لشــبكات الجريمــة 
املنظمــة املغطــاة مباشــرة مــن النظــام بهدفهــا املــزدوج: عقوبــة ألهــل الضحيــة، ومكافــأة للجســم األمنــي وتوابعــه، 

وتــراوح تقديــرات عائــدات تجــارة االعتقــال بيــن عامــي 2011 و2019 مــا بيــن مليــار إلــى مليــاري دوالر تقريًبــا)100(.

  تبييض األموالد.

ازدهــرت عمليــات تبييــض األمــوال فــي ســورية بعــد انــدالع االنتفاضــة بشــكل كبيــر، وفــي طابعهــا املحلــي لــم 

)98( - تجارة االعتقال في سجون ومعتقالت النظام السوري، 2020 
https://2u.pw/c1Wcp

)99( - الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
http://sn4hr.org/arabic/2020/09/02/12638/

)100( -تجارة االعتقال في سجون ومعتقالت النظام السوري، 2020 
https://2u.pw/RhLnG
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يجد املتربحون أي تعقيدات في تبييض أموالهم على اختالف شرائحهم، النعدام املساءلة وغياب الشفافية، 
ولعجــز النظــام املتــورط فــي غســيل األمــوال بإجــراء خطــوات فاعلــة، واقتصــر عمــل هيئــة مكافحــة غســل األمــوال 
ومكافحــة اإلرهــاب علــى جانبــه السيا�ســي بالتضييــق علــى التحويــالت الصغــرى ألبنــاء املناطــق الثائــرة حيــث 
كشــفت الهيئــة فــي 2017 أن عــدد جرائــم غســل األمــوال املنظــورة أمــام الهيئــة بلــغ 263 فــي العــام املا�ســي علــى 

حيــن جــرت إحالــة 96 جريمــة إلــى القضــاء)101(..

ومــن دون أي تعقيــدات ماليــة أو قانونيــة تتحــول أمــوال الجريمــة املنظمــة محلًيــا فــي ســورية إلــى عقــارات 
وشــركات وأســهم، كما في حالة القاطرجي إخوان، أو حالة خضر علي طاهر اللذين برزا من العدم وانضما إلى 

دائــرة األقطــاب، إضافــة إلــى مجموعــة األســماء الصاعــدة كســامر الفــوز أو وســيم القطــان، وغيرهــم.

وفــي الحــاالت املتوســطة والدنيــا لــم يجــد كثيــر مــن الضبــاط وعناصــر امليليشــيا أي تعقيــدات فــي تحويــل 
أموالهــم الناجمــة عــن عمليــات الجريمــة املنظمــة إلــى عقــارات ومؤسســات اقتصاديــة صغــرى مــن دون الحاجــة 

إلــى الكشــف عــن مصــدر أموالهــم أو تبريــر مصادرهــا.

وفــي طابعهــا العابــر للحــدود اســتطاع النظــام الســوري لخبرتــه املديــدة وعبــر مجموعــة مــن الشــركات الوهميــة 
والواجهــات والشــخصيات الخارجيــة النجــاح فــي عمليــات تبييــض األمــوال الخارجيــة لضمــان اســتمرار تدفــق 
احتياجاته املالية واملادية على الرغم من العقوبات املفروضة على معظم هذه الشــخصيات، ويعزى الفضل 
فــي هــذا النجــاح إلــى الخبــرة املديــدة للنظــام فــي هــذا املجــال واســتعانته بالشــركات املجهولــة الهويــة وتعاونــه مــع 

شــركائه السياســيين وحلفائــه مــن إيــران إلــى روســيا ولبنــان التــي شــكلت لــه منافــذ حيويــة ومهمــة.

ولعبــت شــركات الصرافــة وتحويــل األمــوال دوًرا محورًيــا فــي تبييــض األمــوال والتدفقــات املاليــة املشــبوهة 
مــن ســورية إلــى خارجهــا، ولــم يمنــع اقتــراب مالكيهــا مــن النظــام مــن التضييــق عليهــا ومداهمتهــا مــراًرا وإخضاعهــا 
عبــر تعميمــات شــفهية وتوجيهــات أمنيــة إلــى سياســات محــددة بغيــة مزيــد مــن إخضاعهــا وربطهــا كلًيــا باملنظومــة 
الخاصة للنظام، وأغلق النظام عدًدا منها، وشملت بعضها العقوبات األميركية كالهرم املتهم بتحويالت مالية 
إلى بلجيكا ملصلحة تنظيم الدولة داعش، وطالت سكسوك وسحلول والخالدي للصرافة، وشركة سحلول، 

وتواصــل.

وبفعل تشابك ملف غسيل األموال مع العقوبات املفروضة على النظام السوري لجأ األخير إلى االستعانة 
بشــركات مجهولــة الهويــة وأســاليب مبتكــرة تعتمــد علــى تغييــر الواجهــات واألســماء علــى الــدوام، لضمــان إتمــام 

عملياتــه التجاريــة خــارج األطــر الشــرعية وبأمــوال تحــوم حــول أصحابهــا كثيــر مــن الشــبهات.

وكان تقرير صادر عن منظمة غلوبال ويتنس الدولية غير الحكومية قد كشف عن قيام شخصيات بغطاء 
أمنــي رو�ســي بتقديــم الخدمــات املاليــة للنظــام منهــم مدلــل خــوري الــذي يعــد الــذراع األيمــن ملحمــد مخلــوف منــذ 

)101( - انظر 263 جريمة غسيل أموال في سورية.. وإحالة عشر شركات صرافة وحواالت داخلية العام املا�سي، 2017 
https://b2b-sy.com/news/41662/
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2012، ويديــر شــبكة مــن األفــراد حولــه)102(، وجــرى الكشــف مؤخــًرا عــن خدمــات مهنــد املصــري املاليــة للنظــام 
الســوري وهــو املقيــم فــي اإلمــارات، واملطلــوب لإلنتربــول، وألقــت الكويــت القبــض علــى رجــل األعمــال الســوري 
مازن الترزي الذي قدم كثيًرا من الخدمات املالية للنظام الســوري، وأفرجت عنه ســريًعا بشــكل مشــبوه بعد 

مزاعــم عــن تعرضهــا لضغــوط ســورية وإيرانيــة.

وجــاءت ســورية فــي ذيــل قائمــة الشــفافية لعــام 2019، وكان االتحــاد األوروبــي فــي آذار/ مــارس 2020 قــد 
أو�سى بوضع سورية على القائمة السوداء التي تشكل مخاطر مالية على االتحاد األوروبي بسبب قصورها في 

مكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.)103(

من تجارة املخدرات إلى التعاطي والتصنيع والتجارة	. 

وتبلــغ حصــة املخــدرات عاملًيــا مــن أمــوال الجريمــة املنظمــة مــا بيــن خمــس إلــى ثلــث وفــق تقريــر املخــدرات 
العالمــي 2014، وفــي ظــل تحــول ســورية إلــى دولــة فاشــلة ازدهــرت تلــك التجــارة، النعــدام ســيطرتها علــى الحــدود 
الخارجيــة، ولعبــت امليليشــيات اإليرانيــة ومنهــا ميليشــيا حــزب هللا دوًرا بــارًزا فــي ذلــك املجــال، ومــرت تجــارة 
املخــدرات فــي ســورية بمراحــل ثــالث متدرجــة مــن االنتشــار الداخلــي الكبيــر إلــى تحــول ســورية إلــى معبــر لتهريــب 

 إلــى مرحلــة التصنيــع فيهــا.
ً

املخــدرات، وصــوال

وحظيت تلك التجارة بالرعاية والشــراكة الرســمية املباشــرة وغير املباشــرة، وبخاصة في مســتوياتها العليا، 
وباكــًرا بعــد انــدالع االنتفاضــة وظــف النظــام تجــار املخــدرات للعمــل إلــى جانبــه، حيــث نقلــت تقاريــر أوامــر مــن 
القصر الجمهوري بكف البحث عن أكبر عشــرة تجار مخدرات في ســورية بعد اندالع االنتفاضة بقليل واثنان 
من األســماء ينتمون إلى عائلة بري املعروفة في حلب)104(، بالتزامن مع اتهامه للمتظاهرين الســوريين بتناولهم 

املخــدرات وحبــوب الهلوســة. 

وبحســب الدكتــور ماجــدة الحم�ســي رئيســة دائــرة املخــدرات فــي وزارة الصحــة الســورية ال أرقــام رســمية 
وإحصائيــة حــول عــدد املتعاطيــن فــي ســورية ولكنهــا فــي تزايــد بيــن الشــباب وطــالب الجامعــات واملــدارس)105(، 
ويســعى النظــام إلــى اإلعالنــات املتكــررة عــن ضبــوط املخــدرات واملتعاطيــن ومعظمهــا تتنــاول أفــراًدا وشــبكات 
صغيرة، ويعزى إلقاء القبض على بعضها ضمن صراع النفوذ لتبعية هذه الشــبكات ألحد هاتين املرجعيتين.

)102( - غلوبال ويتنس تكشف شبكة دولية سورية روسية لغسيل األموال تمول نظام األسد الوح�سي،2020 
https://2u.pw/eoRYZ

)103( - رويترز االتحاد األوروبي سيضيف 12 دولة إلى قائمة سوداء غسل األموال 
https://www.maaal.com/archives/20200507142799/

)104( - مخدرات األسد من املحلية إلى العاملية، ناصر العايد، 2019 
https://2u.pw/G70oM

)105( - انظر املخدرات والحرب الثانية على سورية- الجزء الثاني،
https://2u.pw/BrJYk
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وفي هذا الصدد ترد بشكل متكرر تقارير إخبارية حول اشتباكات مسلحة بين ميليشيات النظام وعناصر 
من حزب هللا على أرباح شــحنات مخدرات وعائدات تمريرها ضمن األرا�سي الســورية على الحدود مع لبنان، 
ويسقط فيها كثير من القتلى أحيانا. ويبين الجدول اآلتي عدد الضبوط السنوية لقضايا املخدرات في مناطق 

النظــام.

جدول: يوضح عدد القضايا واملتهمين باملخدرات في سورية)106(.

مالحظاتعدد القضاياعدد املتهمينعدد املتعاطينمالحظات

2014 / 2013-20001000القبض على 40 عصابة

2015 م52814125--

2016 م31602433--

2017 م20711491--

2018 م84096599--

خارجًيــا، ومنــذ بدايــة 2020 ضبطــت الســلطات فــي كل مــن مصــر والســعودية واإلمــارات واألردن 4 شــحنات 
مخــدرات ضخمــة، جميعهــا قادمــة مــن ســورية، وضبطــت كل مــن اليونــان وإيطاليــا، ورومانيــا شــحنات حبــوب 
كبتاغــون بكميــات هــي األضخــم عاملًيــا، وجميعهــا قادمــة مــن املرافــئ الســورية املمســوكة أمنًيــا بشــدة، وبســبب 
تورطه في هذه الشحنات، وانكشافها أحيل رئيس هيئة مكافحة املخدرات اللواء رائد خازم إلى القضاء وأودع 

الســجن.

في حين يحيل النظام مسؤولية هذه الكميات على داعش الذي انحسر دوره بشكل ساحق، تشير الكميات 
املصادرة وطريقة تغليفها وشحنها واملنافذ العابرة منها إلى تورط النظام بشكل مباشر وفي أعلى املستويات في 
تلك الشحنات، وتؤكد فورين بولي�سي أن داعش برئ من الشحنات األخيرة املضبوطة عاملًيا، وأن املسؤولية 

تطال النظام السوري.

 وكانت تجارة املخدرات )وخصوًصا الكبتاغون لسهولة تصنيعها( قد شكلت سابًقا جزءا مهًما من 
تمويل التنظيم من دون وجود أرقام فعلية عن املبالغ، وفي 2017 ضبطت واحدة من أكبر شحنات 

ل داعش مسؤوليتها. املخدرات في إيطاليا وُحّمِ

التهريب و. 

لطاملا كان التهريب غير الشرعي للبضائع موجوًدا في سورية، وكان األشخاص املحسوبون على نظام األسد 
املستفيدين األساسيين منه في ثمانينيات القرن املا�سي، إذ لم يكن مسموًحا في تلك املرحلة إدخال كثير من 

)106( - انظر املصدر السابق

https://7al.net/tag/%d9%85%d8%b5%d8%b1/
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السلع)107(، وعلى الدوام تناغم التهريب مع لوائح املمنوعات واملسموحات، أحياًنا كان هو املقرر في تحديدها، 
وذلك بحسب مقتضيات املصالح الزبائنية.

والقوانيــن  األنظمــة  طبيعــة  وعلــى  الخارجيــة  الحــدود  علــى  بالســيطرة  التهريــب  مفهــوم  عــادة  ويرتبــط 
االقتصاديــة، ولكنــه اتســع فــي الحالــة الســورية املنفلتــة بعــد الحــرب ليشــمل الحــدود الداخليــة بحســب خرائــط 
الصــراع والنفــوذ، وفــي هــذا اإلطــار يمكــن تشــميل التبــادل الســلعي بيــن املناطــق املختلفــة النفــوذ ضمــن مفهــوم 

التهريــب.

حــرص النظــام وميليشــياته علــى اإلمســاك باملعابــر والطــرق الرئيســية والفرعيــة لغايــات ربحيــة، وتحولــت 
املعابــر والحواجــز إلــى البيضــة الذهبيــة للجماعــات واألفــراد املنضويــن فــي إطارهــا، وكمــا فــي صراعــه مــع األطــراف 
املعارضــة علــى املواقــع الرئيســية، نشــبت صراعــات داميــة فــي أغلــب األحيــان، وتحديــًدا الفرقــة الرابعــة مــع 
أطــراف أخــرى منهــا األمــن الجــوي وميليشــيات حــزب هللا وجهــات أخــرى مــن الجيــش النظامــي، بهــدف الســيطرة 
علــى الحواجــز والتفــرد بهــا، ويقــدر تعــداد حواجــز الفرقــة الرابعــة بـــ 500 حاجــز علــى امتــداد الخريطــة الســورية، 
تتموضــع علــى املعابــر والطــرق الرئيســية واملوانــئ الحدوديــة، وتتولــى حواجــز الفرقــة الرابعــة حراســة الشــحنات 
التجاريــة بغــض النظــر عــن منشــئها لقــاء مبالــغ محــددة تتقاضاهــا وفًقــا لطبيعــة الشــحنة واملســافة املقطوعــة، 

وهــو مــا أطلــق عليــه )الترفيــق(.

ومــع االنهيــار االقتصــادي والعقوبــات وعــدم ضبــط الحــدود انتشــرت مروحــة واســعة مــن الســلع مجهولــة 
املنشــأ، وكانــت األغلبيــة املتداولــة تركيــة وصينيــة ولبنانيــة، وشــكل التهريــب الخارجــي والداخلــي جــزًءا مهًمــا مــن 

إيــرادات الجريمــة املنظمــة كتهريــب اآلثــار والبشــر، والنفــط، أو التهريــب الســلعي.

وبــدًءا مــن 2017 تنامــت دعــوات تجــار وصناعييــن إلــى قمــع ظاهــرة التهريــب، لتتكثــف الحملــة علــى الشــبكات 
الصغــرى واألســواق لتنهــي ظاهــرة التهريــب الســلعي العشــوائي ملصلحــة الشــبكات الرئيســية املعتمــدة مــن 
النظــام، ســواء عبــر املنافــذ الحدوديــة الرســمية، أم عبــر املعابــر غيــر الشــرعية بالتعــاون مــع حــزب هللا اللبنانــي، 

وباالتجاهيــن.

)107( - قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي لالنتعاش االقتصادي 
https://2u.pw/X0X3L
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مثال: حواجز طريق السقيلبية قلعة املضيق 

لسنوات عدة قبل سيطرة النظام على قلعة املضيق في سهل الغاب وما وراءها كانت حدود السيطرة 
الفاصلة تقع بين مدينة السقيلبية وهي مركز منطقة الغاب وخضعت لسيطرة النظام وقلعة املضيق التي 
تبعد عنها نحو 5 كم وكانت آخر نقاط سيطرة املعارضة التي بقيت سنوات عدة تمتد من قلعة املضيق وحتى 

ً
الحدود التركية شماال

الطريق ال 5كم بين السقيلبية وقلعة املضيق كان نقطة العبور التجارية بين مناطق النظام ومناطق 
املعارضة سنوات عدة. كان الطريق الرئي�سي مغلًقا بسواتر ترابية، وكانت الشاحنات تسلك طريًقا زراعًيا. 

كانت أربع حواجز تقع على هذا الطريق األول حاجز للجمارك والثاني للفرقة الرابعة والثالث لألمن 
العسكري والرابع حاجز آخر للفرقة الرابعة. 

كان يعبر الطريق نحو 70 شاحنة يومًيا والرقم يزيد أو ينقص ومعظمها من طراز كيا 4000 محملة بأكثر 
من 4 طن من األغذية وهناك بعض شاحنات هيونداي بحجم أكبر تستطيع حمل ضعف الكمية يجري نقل 
الحمضيات والبندورة بالدرجة األساسية وبعض أنواع الخضار كالباذنجان والفليفلة من الساحل إلى مناطق 

املعارضة 

وبالعكس يجري نقل بعض الخضار كالخيار وأنواع فواكه موسمية كالكرز والفرك والجانرك من مناطق 
املعارضة إلى مناطق النظام وكانت السيارات تحمل معها منتجات أخرى تركية بخاصة قادمة من مناطق 

سيطرة املعارضة إلى مناطق سيطرة النظام

كانت تسعيرة عبور الشاحنات على الحواجز األربعة محددة وتختلف بحسب الحمولة:

تسعيرة شاحنة محملة بالخضروات: حاجز الجمارك يقبض 5000 ل.س وحاجز فرقة رابعة يفرض 
66500 ل.س وحاجز األمن العسكري يقبض 1000 ل.س وحاجز الفرقة الرابعة الثاني يقبض 3000 ل.س 

أما في حال نقل الحمضيات فيجري دفع 5500 لحاجز الرابعة األول و3000 لحاجز الرابعة الثاني فقط.

 تصل التسعيرة 
ً

أما عند نقل بعض الفواكه املوسمية من الشمال السوري إلى مناطق النظام كالجانرك مثال
إلى مليون ليرة سوري للفرقة الرابعة.

وهذه األرقام دونت في 2017 على سعر دوالر 506 ليرات وقد ارتفعت هذه األرقام مع انهيار الليرة املستمر إلى 
أن جرى إيقاف هذا الطريق. ومن ثم قدرت املبالغ التي تقبضها هذه الحواجز يومًيا، تختلف بحسب األيام أو 
الفصول، وترتفع بخاصة في مواسم الخضار والفواكه، وكانت تقدر بنحو سبعة إلى عشرة مليون ليرة سورية 

يومًيا وكان سعر صرف الليرة سنوات عدة نحو 500 ليرة سورية
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التهريب خارج مناطق النظامز. 

واســتخدمت الفصائــل فــي املناطــق الخارجــة علــى ســيطرة النظــام شــبكات التهريــب القائمــة لنقــل املقاتليــن. 
قــون 

ّ
وظلــت هــذه الشــبكات علــى حالهــا حتــى انــدالع االنتفاضــة الســورية فــي 2011، حيــن بــدأ املقاتلــون يتدف

فــي االتجــاه املعاكــس، ودخــل عناصــر مــن جبهــة النصــرة املرتبطــة بتنظيــم القاعــدة، ومــن التنظيــم الــذي بــات 
ُيعــَرف الحًقــا بالدولــة اإلســالمية، إلــى ســورية مــن خــالل هــذه املنطقــة. وفــي خــالل املــّدة نفســها، توّســع التهريــب 
كثيــًرا ليشــمل األســلحة واملــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن املنتجــات، إلــى جانــب نشــاط اقتصــادي آخــر مرتبــط بزمــن 

الحــرب.)108(

وحرصت )هيئة تحرير الشام( في 2017 على السيطرة على جميع املعابر التجارية ومعابر األفراد، فانتزعت 
معبــر بــاب الهــوى مــع تركيــا، وتفــردت بمعبــر أبــي دالــي ومــورك وســيطرت علــى منافــذ رئيســية عنــد معبــر قلعــة 
املضيق، وفي مفاوضاتها مع حركة نور الدين الزنكي كانت مسألة املعابر حاضرة فطلبت مقابل وقف القتال 
تســليم معبــر الراشــدين ألن هــذه املعابــر تضمــن الحصــول علــى مبالــغ ماليــة نتيجــة الضرائــب املفروضــة علــى 

الحركــة التجاريــة وتضمــن املتاجــرة بأفضــل األشــكال، وحصــر الســلع بيــد مــن يريــده املســيطر علــى املعبــر. 

وحظــي األكــراد املوجــودون فــي منطقــة عفريــن بعالقــات تجاريــة جيــدة مــع قــوات الفصائــل فــي مناطــق 
سيطرتها، »كانوا يسمحون لكل �سيء بالدخول إلى ريف حلب الغربي وريف حلب الشرقي، بما في ذلك البنزين 
واملــازوت والخضــار وكل مــا يأتــي مــن املناطــق املجــاورة، وباملقابــل كانــوا يعلمــون أن عــدم الســماح بإدخــال هــذه 
املــواد يعنــي حصارهــم عســكرًيا، لوقوعهــم فــي منطقــة متوســطة بيــن منطقتيــن معارضتيــن، وفــي لحظــة معركــة 
غصــن الزيتــون كان النتهــاء هــذا التفاهــم أثــر فــي ارتفــاع أســعار الوقــود فــي منطقــة إدلــب بأكملهــا، وعجــل الحصار 
مــن جميــع األطــراف فــي ســقوط منطقــة عفريــن بأيــدي الجيــش الحــر والقــوات التركيــة الداعمــة لهــا. فالتجــارة 
 لتفاهمــات وحجــًرا فــي رقعــة شــطرنج أكبــر كانــت جميــع األطــراف تســتفيد منهــا فــي الوقــت 

ً
كانــت أحياًنــا مدخــال

املناســب”..)109(

وال أرقام دقيقة عن عائدات التهريب الداخلي والخارجي وعائدات املعابر، لكنها تشــكل نســبة مئوية مهمة 
مــن الناتــج اإلجمالــي املحلــي، لقيمهــا املرتفعــة فــي زمــن الحــرب، و الرتباطهــا بعمــوم الســلع العامــة في البالد.

التزوير والغش للوثائق الرسمية والعقاريةح. 

 بســبب التهجيــر ألســباب طائفيــة وسياســية وأمنيــة نشــأت شــبكات منظمــة فــي مناطــق النظــام تولــت تزويــر 
الوثائــق العقاريــة بهــدف االســتيالء علــى أمــالك املعارضيــن واملفقوديــن، وحتــى املواليــن الغائبيــن، وبالقــدر الــذي 
استفادت فيه تلك الشبكات من التراخي األمني والتشجيع الضمني من النظام، فإنه يمكن القول إن النظام 
نفســه كان أول املزوريــن للوثائــق الرســمية عبــر منحــه وثائــق شــخصية لضباطــه وعناصــره بصورهــم، وأســماء 

)108( - انظر، أكثر من مجرد حدود، خضر خضور،2019 مركز كارنيغي للشرق األوسط
https://carnegie-mec.org/diwan/79764

)109( -اقتصاديات الحرب في سوريا، 2018 
https://2u.pw/PDJ5O
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ومحافظــات مختلفــة بذرائــع أمنيــة.

 وعملت هذه الشبكات على تزوير الصحف العقارية وأسماء املالكين وتزوير التواقيع والوكاالت، واختارت 
ضحاياها من املعتقلين والغائبين واملطلوبين، ونظمت بيوًعا متسلسلة عدة للعقار الواحد بغية التمويه األمر 
الــذي يجعــل عمليــة التتبــع الفعلــي مســتحيلة فــي ظــل النــزوح الشــديد وغيــاب كثيريــن خــارج البــالد، وكثفــت تلــك 
الشــبكات نشــاطها فــي املناطــق الثائــرة التــي خضعــت لســيطرتهم مســتفيدين مــن )الداتــا األمنيــة( املتوفــرة لهــا 
بحكــم ارتبــاط عناصرهــا بشــراكات مــع الجهــات األمنيــة، وفضحــت كثيــر مــن الحــاالت، وترتــب عليهــا علــى ســبيل 
املثال إقالة العقيد مازن غصون الذي كان يعمل ضمن مرافقة بشار األسد بسبب انكشاف إيجاره ومحاولة 

اســتيالئه علــى شــقق فارغــة فــي حــي املالكــي بدمشــق.

وتناغمــت الجريمــة املنظمــة فــي االســتيالء علــى العقــارات الشــخصية مــع التوجــه العــام للنظــام وحلفائــه 
بتغيير التركيبة الديموغرافية، واتسقت بشكل مساير مع النزوع الوح�سي للشركات القابضة التي استولدت 
قوانين مكنتها من التهجير السكاني بذريعة التنظيم، كما حدث في كفرسوسة وبساتين الرازي، وفق املرسوم 

66، وبحســب القانــون رقــم 10 الــذي يتيــح مصــادرة كثيــر مــن األمــالك وباألخــص أمــالك الغائبيــن واملفقوديــن.

وكان قانون اإلرهاب الصادر 2012 قد حكم بمصادرة أمالك آالف املعارضين وعقاراتهم بحسب الصالحية 
املمنوحة له. وما تزال التقارير املحلية تتحدث عن استيالء امليليشيات بالتعاون مع الجهات األمنية على كثير 

الشقق الفارغة من أمالك الغائبين، بالتوازي مع عمليات بيوع تحت الضغط واإلكراه وبأسعار بخسة.

أمــا املناطــق الخارجــة علــى ســيطرة النظــام فتنــدرج عمليــات االســتيالء علــى العقــارات فيهــا بمنطــق القــوة 
والسطو املسلح ضمن جرائم الحرب أكثر من الجريمة املنظمة، لعدم وجود املرجعيات العقارية الخاصة بها، 
وتــرد تقاريــر حقوقيــة يوميــة حــول عمليــات تهجيــر إجبــاري، فــي مناطــق غصــن الزيتــون وريــف الرقــة، وفــي معظــم 
املناطق الخاضعة للميليشيات املتعددة بما فيها )اإلدارة الذاتية(. وتتحدث التقارير املحلية عن غصب كثير 
من العقارات وانتزاعها من أصحابها بقوة السالح، النعدام القدرة على توثيق نقل امللكية قانونًيا في معظمها، 

وينشــط فــي مناطــق املعارضــة تزويــر الوثائــق الشــخصية والــوكاالت الخاصــة والعامــة ألغــراض متباينــة.

 وكانــت )اإلدارة الذاتيــة( قــد أصــدرت قــراًرا يشــبه القانــون رقــم 10 وأســمته قانــون حمايــة أمــالك الغائبيــن 
وإدارتــه، لكنهــا ســرعان مــا تراجعــت عنــه تحــت الضغــوط اإلعالميــة والشــعبية.

 وفــي العمــوم اختلطــت الجريمــة املنظمــة فــي ســورية مــع اإلرهــاب وجرائــم الحــرب، بســبب وحــدة الفاعليــن، 
وبيــن االنفــالت األمنــي وضعــف ســيطرة الدولــة، وتنامــي الفســاد وتحــول ســورية إلــى مصــاف الــدول الفاشــلة، 
ســيطرت الجريمــة علــى جــزء كبيــر مــن النشــاط االقتصــادي الشــرعي وغيــر الشــرعي وحققــت مدخــوالت خياليــة 
ألصحابها الذين تميزوا في مناطق النظام بقربهم منه، وباألخص أثرياء الحرب أو ما يمكن تسميتهم )بمحظيي 
النظام( الذين تحولوا إلى سادة الجريمة املنظمة في وجوهها األكثر ربحية مستفيدين من شراكاتهم مع النظام 

وأقطابــه فــي الحصــول علــى الحصانــة الكاملــة وعــدم الخضــوع للمســاءلة.

 وشــكلت الجريمــة املنظمــة فــي بعــض وجوههــا املحليــة نوًعــا مــن الرشــوة للمواليــن، فــي الخطــف ألجــل الفديــة 
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وتجــارة االعتقــال، وتبييــض األمــوال داخلًيــا، وتزويــر الوثائــق الشــخصية والعقاريــة واالســتيالء علــى األمــالك.

 وارتبطــت تلــك الشــبكات مــع مثيالتهــا فــي املناطــق الخارجــة علــى النظــام بحكــم املصالــح، بغــض النظــر عــن 
الوضع القتالي والسيا�ســي املتنافر، وبخاصة في التبادل الســلعي والنفط والتهريب واإلتجار باملخدرات واآلثار 
وتبييض األموال، فقد حققت أموال الجريمة املنظمة مصدًرا مهًما من التمويل الذاتي للميليشيات املسيطرة 

خــارج مناطــق نفــوذ للنظــام.

رابًعا: تف�شي ظاهرة الفساد

شكل الفساد واحًدا من أهم معالم النظام السوري على مدى عقود، ازداد مع كل حكومة أو إدارة جديدة 
أعلنــت أنهــا ســتحد منــه أو ســتكافحه، وتجــذر شــاقولًيا، بالتزامــن مــع انتشــاره األفقــي، فاحتــل بقــوة كل مفاصــل 
الحيــاة، وطبــع آليــات العمــل العــام، ومــع مجــيء بشــار األســد إلــى الســلطة كان فــي صلــب شــعاراته املعلنــة مكافحــة 
الفســاد)110(، لكنــه ســرعان مــا تبيــن، أن األمــر يتعــدى الطابــع التجميلــي، وأن مكافحــة الفســاد الفعليــة ســتمس 

البنية السياســية للنظام، وتطال االمتيازات العائلية والشــخصية، وتضع مجمل النظام في قفص االتهام.

ــِوي الجــدل نهائًيــا بشــأن اإلصالحــات الداخليــة، وجــرت لبرلــة االقتصــاد 
ُ
ومــع حــرب تمــوز/ يوليــو 2006 ط

الســوري بقيــادة النخــب االقتصاديــة الجديــدة املنبثقــة مــن صلــب عمليــات الفســاد الطويــل، ومــع انــدالع 
االحتجاجــات ارتفعــت شــعارات تطالــب بمكافحــة الفســاد ومحاســبة الفاســدين قبــل أن يتحــول الشــعار إلــى 

إســقاط النظــام الــذي ينطــوي ضمًنــا علــى محاســبة الفســاد.

وبعــد دخــول البــالد فــي دوامــة العنــف تراجــع الحديــث عــن مكافحــة الفســاد فــي الفريقيــن كليهمــا؛ املنــاوئ 
واملوالــي، ملصلحــة أولويــة البقــاء واألمــن الشــخ�سي، بانتظــار الحســم العســكري الالحــق، وأدى تراجــع دور 
النظام وضعف أدائه العام إلى تنامي عمليات الفســاد تنامًيا غير مســبوق في ظل ضعف الســلطة وغياب كلي 

للمحاســبة أو القانــون.

وبالتوازي مع اســتمرار الفســاد وتغوله في بيئة النظام، افتقرت بنى املعارضة، وقوى األمر الواقع الخارجة 
علــى ســيطرة النظــام إلــى النزاهــة والشــفافية، وغيــاب شــبه كلــي للقانــون ومرجعياتــه الواضحــة، وافتقــرت إلــى 
آليات املحاسبة، واتسمت بعدم استقرارها العسكري والزمني، ليجد الفساد فرصه املواتية في تلك التقلبات.

)110( - سوريا في عهد بشار )2( تحديات السياسة الداخلية انظر مصير اإلصالح/ التقرير رقم 24 للمجموعة الدولية ملعالجة األزمات )الشرق 
األوسط ( عمان بروكسل

https://www.files.ethz.ch/isn/27426024/_syria_2_domestic_policy_challenge_arab.pdf
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وتوقــع كثيــرون مــع اســتعادة النظــام مســاحات واســعة مــن ســورية بمســاعدة الــروس، والتقــاط النظــام 
أنفاسه بعد اطمئنانه على عدم السقوط من البوابة العسكرية، أن تنخفض مؤشرات الفساد أو على األقل 
أن تســتقر في معدالتها التي وصلت إليها، لكن األعوام التالية حملت معها ارتفاًعا إضافًيا ملنســوب الفســاد في 
مناحــي الحيــاة العامــة كلهــا، لتصــل ســورية بقيــادة أمــراء الحــرب الجــدد الذيــن تصــدروا املشــهد، إلــى رأس قائمة 

الــدول األكثــر فســاًدا فــي العالــم.

1  ارتباط الفساد بالسياسة–

 أطبــق النظــام الســوري علــى أدوات الرقابــة واملحاســبة واحتكرهــا لنفســه مــن دون إخضاعهــا لقواعــد 
إجرائيــة محــددة، ومــن دون اســتقاللية ألي مــن أركانهــا، وبــات هــو الجهــة التنفيذيــة والجهــة الرقابيــة مًعــا، مــا 
يجعل أي محاسبة أو مكافحة فساد خاضعة كلًيا ملشيئته ومصالحه، مع إلغاء الدور الرقابي لكل من مجلس 

الشــعب، واإلعــالم ومنظمــات املجتمــع املدنــي لعــدم وجودهــا، أو لتعطيــل فاعليتهــا.

ولتثبيــت دعائمــه وإعــادة إنتــاج نفســه، اعتمــد النظــام فــي التعيينــات مبــدأ الــوالء بــدل الكفــاءة، وذهــب 
أبعــد بتدعيــم الــوالء بشــبكة مــن الحصانــة واعتمــد إبقــاء كبــار موظفــي الدولــة السياســيين وغيــر السياســيين 
فــي مناصبهــم مــدًدا طويلــة، وأطلــق يدهــم فــي مؤسســاتهم، فتحولــت شــبه إقطاعــات خاصــة يجيــرون كثيــًرا مــن 

مواردهــا ملنافعهــم الذاتيــة.

وفــي غيــاب الرقابــة واملحاســبة، مــع الشــعور الكبيــر بالحصانــة لكبــار املوظفيــن واملديريــن العاميــن، تحــول 
، ثــم تحــول إلــى املحــرك الرئيــس ألدائهــا.

ً
الفســاد مــن شــكل طــارئ علــى البنيــة إلــى شــكل قريــن لهــا أوال

واســتمدت الحصانــات جوهرهــا ومرجعيتهــا مــن احتــكار رئيــس الجمهوريــة الســوري معظــم الصالحيــات، مع 
إعفائــه دســتورًيا مــن أي مســاءلة عــن نتائــج أفعالــه، وفــق مــا تنــص عليــه املادتــان 117 مــن دســتور 2012، 
واملــادة 93 مــن دســتور )111(1973، ويعززهــا تهميــش الــدور الرقابــي ملجلــس الشــعب وتعطيــل أدائــه وفاعليتــه 

السياســة، واقتصــار حــق محاســبة الــوزراء علــى الرئيــس وفــق الدســتور.

خضــع القضــاء لعمليــة االصطفــاء األمنــي ومعاييــر الــوالء، وتبــع 
ُ
وملزيــد مــن اإلطبــاق علــى أدوات املحاســبة، أ

دســتورًيا وهرمًيــا لرئيــس الجمهوريــة بوصفــه دســتورًيا رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى.

كذلــك الجهتــان اللتــان منحهمــا املشــرع الســوري ســلطة الرقابــة علــى عمــل الحكومــة كمؤسســات وأفــراد، 
وهمــا الجهــاز املركــزي للرقابــة املاليــة، والهيئــة املركزيــة للرقابــة والتفتيــش، ألِحقــا إدارًيــا ومالًيــا برئيــس الــوزراء، 

وهــو ممثــل الســلطة التنفيذيــة التــي يفتــرض بهمــا أن يمارســا الرقابــة عليــه، وعليهــا، 

)111(  - تقول املادة 117 من دستور 2012 »رئيس الجمهورية غير مسؤول عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال في حالة الخيانة 
 عن األعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إال 

ً
العظمى«. وهي استعادة للماد93 في دستور 1973 التي تقول:«ال يكون رئيس الجمهورية مسؤوال

في حالة الخيانة العظمى.«
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وطبًقــا لتعريــف البنــك الدولــي للفســاد بوصفــه إســاءة اســتعمال الوظيفــة العامــة للكســب الخــاص، فــإن 
محــض حــرص النظــام املســتمر حتــى اآلن، وبوســائل قمعيــة، علــى احتــكار الســلطة لضمــان اســتمرار منافعهــا 
ألفــراد معينيــن، يشــكل جوهــًرا للفســاد تتمحــور حولــه باقــي أنــواع الفســاد النفعيــة، وكذلــك تنبثــق منــه مولــدات 
الفســاد غيــر النفعيةأيًضــا، وهــي تلــك التــي تتشــكل كناتــج معنــوي ســلبي، تتمثــل فــي التقصيــر واإلهمــال، وعــدم 

اإلحســاس باملســؤولية، والالمبــاالة الوظيفيــة، وفقــدان اإلحســاس باالنتمــاء.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية التي طرحت تعريًفا للفساد:

الفساد= )الحتكار +حرية التصرف( _ )املساءلة+ النزاهة+ الشفافية()112(

 ومــع مالحظــة أن االحتــكار يعنــي هنــا احتــكار القــرار، نجــد أن مكونــات املعادلــة تســتند إلــى املرجعيــات 
السياســية، وإلــى مكونــات الســلطة املطلقــة الكابحــة آلليــات املحاســبة القانونيــة، وحجــب املعلومــة الصحيحــة 
ومنع تدفقها، كما هو الحال في الوضع السوري ليؤسس مفهوم )النظام فوق الجميع(، )النظام ُيحاِسب وال 

ُيحاَســب(.

فــي املســتوى اإلجرائــي، ألقــت السياســة بظاللهــا بشــكل مباشــر علــى دور الفســاد وحجمــه فــي ســورية، 
وكان االرتبــاك والتوجــس قــد اعتــرى منظومــة الفســاد مــدة وجيــزة فــي إثــر مجــيء بشــار األســد وإطالقــه شــعاراته 
اإلصالحيــة، ومنهــا الشــفافية ومكافحــة الفســاد، ومــع انهيــار ربيــع دمشــق اطمأنــت هــذه الشــبكات إلــى ديمومــة 
 بحسب املرجعيات املستجدة، وجددت تفويضها 

ً
عملها، وسرعان ما استعادت زخمها وهيكلتها املعدلة قليال

وغطاءهــا مــن املراكــز األمنيــة التــي كانــت هــي األخــرى قــد عبــرت مرحلــة الترقــب الضبابــي. 

ــا للتوصيــات الخاصــة بالنزاهــة السياســية التــي تشــدد علــى »ضــرورة إبعــاد األمــوال الطائلــة عــن 
ً
وخالف

السياســة للضمــان بــأن عمليــة اتخــاذ القــرار السيا�ســي تخــدم املصلحــة العامــة وتكبــح الصفقــات السياســية 
الفاســدة«)113(، اقتــرن النظــام الســوري بأعلــى هرمياتــه بشــراكات اقتصاديــة مباشــرة مــع النخــب االقتصاديــة 

املتولــدة عنــه.

وأدى تصــدر النخــب االقتصاديــة الجديــدة، واجهــة املشــهد االقتصــادي فــي ســورية إلــى خلــق شــبكات فســاد 
جديــدة مرتبطــة بطبيعــة املرحلــة الناشــئة، وبحكــم طبيعــة هــذه النخــب وتكوينهــا اآلتــي مــن عالــم الفســاد 
 لنفوذهــا، 

ً
الطويــل، ونهــب املــال العــام، فــإن ســعيها للتربــح لــم يكــن اســتثمارًيا حقيقًيــا بقــدر مــا كان اســتغالال

، وســاعدها التصاقهــا وشــراكتها بصانــع القــرار، بتجنيــد أدوات 
ً

واســتمراًرا للنهــب العــام بطرائــق )مقننــة( شــكال
الدولــة وإمكاناتهــا الفعليــة كلهــا لتعزيــز فســادها املتنامــي وتمريــره.

ومــع هــذه النخــب لــم يتحكــم الفســاد فــي مقــدرات الدولــة وثرواتهــا فحســب، ملصالــح شــريحة ضيقــة، بــل 

)112(  - دراسة بعنوان في الدول العربية سبل بتعزيز املساءلة والشفافية ملكافحة الفساد وتمكين الحكم الراشد
https://2u.pw/bxy69

)113(  -مؤشر مدركات الفساد 2019
https://www.transparency.org/ar/news/cpi-2019-global-highlights
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امتلك مفتاح قرارها االقتصادي ليمنع أو يعّوق إدارًيا النشــاط املنافس املحلي منه، والخارجي أيًضا، وحاول 
الدفــع باتجــاه الخصخصــة املباشــرة، لكــن التخــوف مــن ارتداداتهــا االجتماعيــة بســبب عــدد املوظفيــن الكبيــر، 
 مــن االلتفــاف عليهــا، فمنحــت امتيــازات للقطــاع الخــاص كانــت تاريخًيــا حكــًرا للقطــاع العــام 

ً
اســتدعى شــكال

كاألســمنت والتعديــن والبنــوك، واالتصــاالت، والتعليــم الجامعــي.

واســتكملت شــبكات الفســاد العليــا إنجازاتهــا عبــر التهــرب الضريبــي شــبه املعلــن لحصانــة بعضهــا، وانعــدام 
القــدرة علــى محاســبتها، وفســاد الجهــاز الرقابــي املالــي حيــث إن القطــاع الخــاص الــذي يســتحوذ علــى %70 مــن 
االقتصــاد الســوري يدفــع أقــل مــن %30 مــن مجمــوع الضرائــب العامــة بحســب تصريحــات ســابقة لعبــد هللا 
الــدردري الــذي شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة)114(. وفــي األدنــى، وتماشــًيا مــع 
تنامــي شــبكات الفســاد العليــا، اســتمر الفســاد الصغيــر بوتائــره املعتــادة التــي تتعامــل مــع احتياجــات املواطــن 
العاديــة وأهمهــا الرخــص واملوافقــات، والقضايــا اإلداريــة واألمنيــة، مــع ارتفــاع فــي قيــم الرشــاوى لتتناســب 

مدخــوالت املســتفيدين منهــا طــرًدا مــع التضخــم العــام ومــع ارتفــاع تكاليــف الحيــاة.

وعلــى الرغــم مــن مــرور عشــر ســنوات علــى الثــورة الســورية، ودخــول البــالد فــي حــرب طاحنــة، وشــبه انهيــار 
ملنظومة الدولة، وتمزق املجتمع السوري، لم يقبل النظام السيا�سي السوري حتى اآلن، بأي تعديل في نمطية 
الحكــم، أو آليــة املحاســبة، أو حتــى بمنــح القليــل ملنظمــات املجتمــع املدنــي بمــا تنطــوي عليــه مــن دور رقابــي، ومــا 

زال يتصــرف باملنطــق االســتعالئي واحتــكار حــق املحاســبة.

2  مؤشرات الفساد–

يوضح مؤشر مدركات الفساد في سورية بمنحاه التصاعدي ازدياد مستويات الفساد بشدة منذ انضمام 
سورية إلى منظمة الشفافية الدولية، فبحسب تقاريرها احتلت سورية في 2003 املركز 69 دولًيا، والتاسعة 
عربًيــا، بـــ34 نقطــة، وكانــت هــذه النتيجــة هــي األفضــل بيــن التقييمــات الالحقــة كلهــا، إذ تدهــورت فــي الوضــع 
الراهــن لتنافــس فــي الســنتين املاضيتيــن علــى الثانــي والثالــث فــي ترتيــب الــدول األشــد فســاًدا، وبمجمــوع نقــاط 
ال يتعــدى 13 نقطــة. ويصنــف املؤشــر 180 دولــة ومنطقــة وفًقــا ملســتويات الفســاد املدركــة فــي القطــاع العــام، 
وبحسب الخبراء ورجال األعمال، وهو يستخدم مقياًسا من صفر إلى مئة، حيث صفر فاسد جًدا، ومئة خالي 
من الفســاد. وطبًقا للحالة الســورية، يمكن دراســة مؤشــرات الفســاد على ثالث مراحل تمتد األولى من 2003 

إلــى 2010، والثانيــة مــن 2011 إلــى 2015، والثالثــة مــن 2016 إلــى يومنــا هــذا.

)114( - من يدفع الضرائب في سورية، 
https://2u.pw/Pi48U
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املرحلة األولى:

الترتيب العربيالترتيب العالميالنقاطالعام

200334699

200434739

2005347610

2006299713

20072414215

20082114715

20092612613

20102512715

األرقام قي الجدول مأخوذة من التقارير السنوية التي تنشرها)115(

 يبيــن الجــدول بوضــوح تنامــي الفســاد الســوري بــدًءا مــن 2003، غيــر أنــه بــدًءا مــن 2006 سيشــهد قفــزات 
نوعية في ارتفاع نسبه املسجلة، وخصوًصا في العامين التالين لتصل سورية إلى املرتبة 147، بعدما كانت في 

املرتبــة 69 فــي 2003، وهــي مرتبــة تفــوق الضعــف بقليــل.

 ويمكــن مالحظــة تزامــن ارتفــاع مرتبــة الفســاد مــع املرحلــة التــي أقِفــل فيهــا ملــف اإلصــالح الداخلــي، وإنهــاء 
الحديث الفعلي عن مكافحة الفساد، فيما تجلت اقتصادًيا بالتوجه لتحرير السوق، وإعالن مرحلة اقتصاد 
السوق االجتماعي التي عبرت عن نفسها بشكل مشروعات خدمية واستثمارات عقارية ومالية جرت معظمها 

مــن خــالل امتيــازات ممنوحــة لجهــات محــددة، ضمــن منطــق االحتــكار واملحاصصــة الزبائنيــة.

)115( - مؤشر مدركات الفساد لعام
2019 https://www.transparency.org/en/
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املرحلة الثانية:

الترتيب العربيالترتيب العالميالنقاطالعام

2011129---

20122614415

20131716816

201420159---

201518154---

بــدءا مــن 2012، بــدأت الرقعــة الجغرافيــة للنظــام الســوري تنحســر بشــكل حــاد لتصــل فــي 2014، 2015 إلــى 
حــدود 20 % مــن األرا�ســي الســورية، وبالتزامــن مــع هــذا الواقــع ارتفعــت حــدود الفســاد فــي ســورية بشــكل غيــر 
مســبوق، فــي ظــل غيــاب شــبه كلــي للســلطات والقانــون، وظهــر انحــدار الترتيــب العالمــي إلــى مســتوى 159، وكان 
يمكــن لــه أن يتعــدى هــذه املســتويات، لــوال انخفــاض اإلنفــاق العــام االســتثماري فــي تلــك املرحلــة، وتبــدو نقــاط 

مــدركات الفســاد أكثــر وضوًحــا وتعبيــًرا بانخفاضهــا إلــى مســتوى 18 نقطــة.

وكان التقرير قد أوضح أن جميع الدول التي تحوز على نقاط أقل من خمســين تفتقد إلى مقومات الحكم 
الديمقراطي، وتتسم بالدكتاتورية)116(

املرحلة الثالثة: مرحلة الفساد املطلق

الترتيب العربيالترتيب العالميالنقاطالعام

201613173----

20171417819

20181317920

20191317820

تجلــت هــذه املرحلــة باالنتصــار العســكري للنظــام واســتعادة مســاحات واســعة، ولتعزيــز هــذا الواقــع الظاهــري 
اندفــع النظــام بحكــم الضــرورة إلــى تســويق جاهزيتــه االقتصاديــة باإلعــالن عــن كثيــر مــن املشــروعات التــي بــدت 

كشــكل مــن أشــكال عــودة الحيــاة الطبيعــة والتعافــي االقتصــادي.

وبالنظر إلى طبيعة املشروعات املعلن عنها، وعن األسماء املرتبطة بها، يمكن االستنتاج بوضوح أنها تندرج 

)116( - تقرير مدركات الفساد لعام 2018 
https://www.transparency.org/ar/news/cpi-2019-global-highlights
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فــي إطــار املكافــآت ألمــراء الحــرب والطبقــة الجديــدة التــي بــدأت تتشــكل، وتتموضــع بقــوة فــي القــرار االقتصــادي، 
األمــر الــذي يكشــف عــن حجــم الفســاد القائــم عبــر النظــر إلــى املــال العــام بوصفــه هبــة تمنــح للمقربيــن، أو جائــزة 
يحوزها املنتصر، وهو ما تعبر عنه أرقام مؤشرات الفساد في تلك املرحلة التي جعلت سورية في ذيل القائمة، 

وأكثرهــا فســاًدا.

3  حجم الفساد املالي في االقتصاد السوري–

كبــد الفســاد الســوري االقتصــاد الوطنــي خســائر فادحــة بشــكل مباشــر عبــر اختالســات املــال العــام 
والتهــرب الضريبــي، والتهريــب وتزويــر البيانــات الجمركيــة، مؤثــًرا فــي إيــرادات الخزينــة، بمــا انعكــس ســلًبا علــى 
إمكانــات التنميــة واالســتثمار وتأميــن الوظائــف، والدعــم االجتماعــي، ومخصصــات التعليــم والصحــة والرعايــة 

االجتماعيــة، وعوامــل التنميــة البشــرية والتنميــة املســتدامة.

وبشــكل غيــر مباشــر أيًضــا، عبــر تأثيراتــه الكابحــة علــى االســتقرار االقتصــادي، وانعــدام البيئــة املالئمــة 
لألعمــال، وضعــف عوامــل اســتقطاب رأس املــال الوطنــي الخارجــي وجذبــه، ورأس املــال األجنبــي أيًضــا، وفــي 
ضعف التشــريعات القانونية واالقتصادية املســببة لنمو اقتصاد الظل إلى نســبة تقارب 45 % من االقتصاد 
الوطني، قبل الحرب، وإلى 70 %)117( حالًيا، وفق تقديرات راهنة، إضافة إلى التقصير واإلهمال والهدر وسوء 

التخطيــط.

وفي أول إحصائية رســمية قدمتها وزارة املالية الســورية في تاريخها في 2010 قدرت فيها »أّن حجم الفســاد 
فــي ســورية قــد بلــغ 5 مليــار ليــرة )مــا يعــادل 134مليــون دوالر فــي حينهــا( فــي خــالل املرحلــة املمتــدة بيــن منتصــف 
2008 وحتــى 2010«. )118(. ويعــود التقديــر الرســمي املذكــور إلــى قضايــا أحيلــت إلــى املحاكــم أو الهيئــات الرقابيــة، 
وليس إلى تقديرات عامة، األمر الذي يبين هزالة الرقم ويكشف أن الشريحة املستهدفة هي صغار الفاسدين، 

وليــس كبارهــم.

 وبحسب تصريحات ملحمد الحسين الذي كان وزيًرا للمالية في تلك املرحلة فإن حجم التهرب الضريبي في 
ســورية يبلــغ ســنوًيا 200 مليــار ليــرة، وهــو مــا يعــادل 11.7 % مــن الناتــج املحلــي و40 % مــن موازنــة الدولــة لعــام 

2008م)119(.

وتذهــب تقديــرات لقــدري جميــل الــذي شــغل منصــب نائــب رئيــس الــوزراء فــي ســورية حتــى 2013 »إلــى أن 

)117( -%70 نسبة اقتصاد الظل في سوريا
https//:halabtodaytv.net/archives155291/

)118( - انظر الفساد في سوريا بينة أم »ظاهرة«؟ أيمن الشوفي السفير، 2018 

)119( -انظــر: دراســة بعنــوان األزمــة الســورية وحقيقــة الصــراع ، صــادرة عــن املركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات االســتراتيجية، السياســية و 
االقتصاديــة 2015

https://democraticac.de/?p=25096

https://halabtodaytv.net/archives/155291
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نســبة الفســاد مــن االقتصــاد الوطنــي تــراوح بيــن )20 %( و)40 %(، لذلــك يمكــن أن نقــول إن حجــم الفســاد 
وســطًيا )30 %( مــن الدخــل الوطنــي أي إن الدخــل الوطنــي اآلن )2700( مليــار ليــرة يقســم علــى )3( فيســاوي 

حوالــى )900( مليــار وهــو حجــم الفســاد الســنوي مــن الدخــل الوطنــي ومــن ناتــج اإلجمالــي املحلــي«)120(، 

 جديــدة تتعلــق 
ً

ا أشــكاال
ً

وبعــد الثــورة ومــع ضعــف منظومــة الدولــة ارتفــع الفســاد فــي شــبكاته العليــا متخــذ
بالواقــع املســتجد، ليتمحــور معظمهــا فــي التهريــب وصفقــات االســتيراد وشــبكات تحويــل األمــوال، واالحتــكار 
والتالعب باملواد الغذائية، وبحوامل الطاقة ومستلزماتها، والحاجات األساسية عبر خلق اختناقات شديدة 
فيهــا، تجلــت فــي أزمــات شــبه مســتمرة، وازدهــر الفســاد فــي التجــارة البينيــة مــع املناطــق املحاصــرة، وعلــى صعيــد 
املنظومــة األمنيــة تحولــت الســجون واملعتقــالت إلــى اســتثمارات ماليــة كبيــرة، وجــرى اســتغالل الطلــب الشــديد 
علــى االحتيــاط والتجنيــد اإلجبــاري ليحقــق عائــدات كبيــرة للمراكــز املختصــة والحواجز املتعددة، وفي منظومتي 
القضــاء وقــوى األمــن الداخلــي، ازدهــر الفســاد وبخاصــة فــي مــا يتعلــق بالهجــرة والجــوازات ورخــص الســفر 

للموظفيــن، والــوكاالت وتســجيل البيــوع املــزورة وغيــر املــزورة، وطــي إذاعــات البحــث.

مــن غيــر املمكــن بحثًيــا تحديــد فواقــد االقتصــاد الســوري وخســاراته فــي الجوانــب املذكــورة، لعــدم وجــود 
البيانــات املمكنــة، ولخضــوع بعضهــا العتبــارات وجوديــة مــن أصحابهــا مــن املواطنيــن، مــا يجعلهــم مســتعدين 
لدفع الغالي والنفيس، عدا عن كون االقتصاد السوري نفسه غير قابل للجدولة إحصائًيا وفق معايير الدمار 

الحالــي. 

وبــدًءا مــن 2016 بــدأ النظــام بتلطيــف عمليــات الفســاد األفقيــة، بإلغــاء شــبكاتها الصغــرى ذات التمــاس 
املباشــر مــع املواطنيــن، وقلــص مــن مســاحة فســادها األمنــي املرتبــط بإجــراءات أمنيــة، بالتــوازي مــع ارتفــاع 
شــهية شــبكات الفســاد الكبــرى لقضــم مزيــد بســبب التماهــي الكبيــر بينهــا وبيــن النخــب االقتصاديــة املدعومــة 
مــن النظــام، وباألخــص الصاعــدة منهــا كأمــراء حــرب، أمثــال القاطرجــي املســؤول عــن تهريــب النفــط إلــى النظــام، 
وخضر علي طاهر أحد األذرع االقتصادية الجديدة ملاهر األسد، وسامر الفوز الذي برز اسمه فجأة في الشارع 

الســوري، وغيرهــم مــن األســماء الكثيــرة. 

 وترافق تلطيف شكل الفساد مع إعادة تموضع تلك النخب االقتصادية وهيكلتها بحسب التكوين الجديد، 
وبحســب مقتضيــات التنافــس اإليرانــي الرو�ســي أحياًنــا، فجــرى تصويــر إزاحــة بعــض األقطــاب بوصفهــم جــزًءا 
ــم نفــوذ أيمــن جابــر فــي الســاحل  ِ

ّ
مــن عمليــة مكافحــة الفســاد التــي تديرهــا )الدولــة التــي اســتعادت أنفاســها( فُقل

الســوري، وحِجــز علــى أمــوال وزيــر التربيــة املقــال هــزوان الــوز بقضايــا فســاد قــدرت بـــ350 مليــار ليــرة ســورية، 
وأودع مدير مكتب وزير الداخلية اللواء هشام تيناوي السجن بسبب اختالسه ملياري ليرة، وأشيع عن فساد 

بقيمــة 400 مليــون دوالر تــورط بهــا رئيــس الحكومــة الســابق عمــاد خميــس وكانــت وراء إقالتــه املفاجئــة.

 وصعدت الخالفات مع رامي مخلوف نجم عنها إصدار مذكرة بمنعه من االستثمار أو التعاقد مع الجهات 
الحكومية في ســورية.

)120( - 30 % متوسط حجم الفساد في االقتصاد السوري، سيرياستيبس
http://syriasteps.com/index.php?p=127&id=75827
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وشهدت املرحلة املاضية عدًدا من مذكرات الحجز االحتياطي ألسماء كبيرة منها طريف األخرس، ومحمد 
حمشــو، ورامــي مخلــوف وســواهم، علــى خلفيــة مخالفــات جمركيــة، ومــع أن األرقــام املطلــوب تحصيلهــا وفــق 
تلــك املذكــرات كانــت متوســطة نســبًيا، مقارنــة بثرواتهــم، إال أنهــا أكبــر مــن األرقــام املعلــن عنهــا فــي قضايــا فســاد، 
مــا يعنــي عــدم إدراجهــا تحــت هــذا البنــد، إذ أعلــن الجهــاز املركــزي للرقابــة املاليــة عــن اســترداد مبالــغ تجــاوزت 4 
مليارات ليرة، من عمليات االختالس والتزوير واألخطاء املكتشفة لدى الجهات العامة، تعادل 31 في املئة من 
املبالــغ املكتشــفة حتــى نهايــة العــام املا�ســي 2019، وكان التقريــر الســنوي للجهــاز املركــزي للرقابــة املاليــة لعــام 
2019 قــد كشــف »أن قيمــة عمليــات االختــالس والتزويــر واألخطــاء لــدى الجهــات العامــة تجــاوزت 13 مليــار ليــرة 
ســورية إضافــة إلــى أكثــر مــن 425 ألــف يــورو، و455 ألــف دوالر، ويتــم العمــل علــى اســتردادها ملصلحــة الخزينــة 

العامــة للدولــة«.)121( وهــي أرقــام ال تتجــاوز بمجملهــا 8 مليــون دوالر.

إن خســارات االقتصــاد الســوري الراهنــة مــن جــراء الفســاد تفــوق األرقــام املعلنــة كثيــًرا، بــل تتفــوق نســبها 
علــى نســب الفســاد مــا قبــل الحــرب املقــدرة بـــ 30 %، ويتمثــل تأثيرهــا الكارثــي لكونهــا تســتهدف اقتصــاًدا مدمــًرا 
بالكامــل، وتســعى إلــى مزيــد مــن اســتنزافه ملصالحهــا وال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال الحــد مــن هــذه الخســائر فــي 

ظــل التوحــد والــزواج العلنــي بيــن قطاعــي السياســة واملــال فــي ســورية.

وفي حادثة نوعية لم نعهدها في سورية استقال عميد املعهد العالي لبحوث الليزر )2020( رفًضا للضغوط 
التي تمارس عليه متهًما في الوقت ذاته جهات لم يحددها بسرقة مليارات من املال العام وهدرها.

4  فساد خارج مناطق النظام–

بحكــم نشــأتها وتكوينهــا، امتــداًدا إلــى تمويلهــا الخارجــي، أعلــت امليليشــيات العســكرية مــن أهميــة الصــراع 
املســلح مــع النظــام علــى حســاب املصالــح الشــعبية ملناطــق حواضنهــا، وتعاملــت باســتعالء وبانفصــال مــع 
موضوعــة الخدمــات الشــعبية واإلنســانية، واســتجابة لهــذا املنطــق تحــول الفســاد إلــى حــق مكتســب تحــت 
رايــة األولويــات للفصائــل قيــادة وعناصــر، وبــات منطــق )دافعــي الــدم( لهــم األفضليــة علــى دافعــي املــال، وغابــت 
آليات الرقابة والشفافية عن مجريات أعمالها، وساد قانون البندقية على مختلف القوانين األخرى، ما رفع 
منســوب الفســاد فيهــا تبًعــا للمنطقــة املســتهدفة وخصائصهــا الســكانية واملاليــة، علــى الرغــم مــن تشــابه املــآالت.

 وطبًقــا ملجريــات األمــور، وتشــعبها، يمكــن اختــزال الحديــث عــن التجــارب األبــرز فيهــا، وهــي أربعــة: )جيــش 
اإلســالم، وداعــش، وهيئــة تحريــر الشــام، واإلدارة الذاتيــة(.

وباســتثناء )اإلدارة الذاتيــة( التــي تملــك شــيًئا مــن الخصوصيــة فــي هــذا املجــال، فقــد غلــب فــي إدارة مناطــق 
امليليشــيات الثــالث العقليــة العســكرية املقترنــة بالنكهــة األيديولوجيــة، وأنشــئت املجالــس وهيئــات الحكــم 
والهيئات الشرعية واإلعالمية وفق مقتضيات السيطرة األحادية، بعيًدا عن التعددية أو وجود آليات رقابية 

)121( - الرقابة املالية” تسترد أكثر من 4 مليارات ليرة كانت مختلسة
https://finance-street.com/?p=4951
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مســتقلة، أو آليــات محاســبة فعليــة.

وبالتغا�ســي عــن عــد ممارســة الســلطة والحكــم ضمــن التكوينــات املغلقــة هــي بذاتهــا فعــل فســاد، لعــدم 
تحقــق أو وجــود آليــات قانونيــة ومحاســبة فعليــة، والنعــدام الشــفافية، فــإن أبــرز ســمات الفســاد التــي عمــت 
فــي تلــك املناطــق هــي احتــكار العمــل الخدمــي، وعــدم التعــاون أو الســماح ملؤسســات مدنيــة بالعمــل ضمــن حــدود 
ســيطرتها، ومنعهــا أغلــب األحيــان)122(، إذ احُتِكــرت املــواد الغذائيــة والطبيــة وجــرى اإلتجــار بهــا، ضمــن ظــروف 
حربيــة متصاعــدة، وحصــار خانــق، إضافــة إلــى التحكــم فــي املعونــات، وســرقة بعضهــا، وإســاءة توزيــع بعضهــا 
اآلخــر، وهــو مــا أف�ســى فــي كثيــر منهــا إلــى احتجاجــات وتظاهــرات محليــة، كمــا فــي دومــا ضد جيش اإلســالم ورفضه 

لتوزيــع األغذيــة )123(. وفــي إدلــب وريفهــا ضــد هيئــة تحريــر الشــام بســبب نشــاط فســاد متنــوع.

وحفــل ســجل هــذه امليليشــيات بالفســاد الجرمــي كاالعتقــال والخطــف واإلتجــار بالبشــر والتهريــب التجــاري، 
واإلتجــار باآلثــار، وبيــع األصــول الصناعيــة، والثــروات العامــة، ومــن أهمهــا النفــط.، واملعــادن املتوفــرة.

وبقــراءة موضوعيــة، فــإن هــذه امليليشــيات لــم تكــن قــادرة بنيوًيــا علــى الحكــم خــارج أنمــاط الفســاد، ســواء 
املعتــادة منهــا أم املندرجــة فــي إطــار العنــف املنظــم.

أمــا منطقــة نفــوذ )اإلدارة الذاتيــة(، فهــي املنطقــة الوحيــدة الخارجــة علــى ســيطرة النظــام واســتطاعت إلــى 
حد ما تحقيق نوع من اســتقرار جزئي مديد يرتبط بإدارة خدمات ال تقل في ســوية عدد منها عن إدارة النظام 
وخدماتــه املعمــول بهــا، وواقــع األمــر أن اإلدارة الذاتيــة بعــد اســتيالئها علــى منشــآت النظــام ودوائــره وأمالكــه 
تابعــت العمــل فيهــا باآلليــات والوتائــر نفســها، مــع تغييــر املرجعيــات اإلداريــة فقــط، مــا يجعــل مــن معظــم أنمــاط 
الفســاد املعتــادة والســائدة فــي ســورية حاضــرة فيهــا بشــكل قــوي، فعلــى الرغــم مــن ســعي )اإلدارة الذاتيــة( التــي 
يحكمهــا حــزب االتحــاد الديمقراطــي إلــى اكتســاب صفــة )الحوكمــة الشــعبية( بقــي الشــعور الطاغــي عنــد أغلبيــة 

قاعدتهــا الشــعبية بأنهــا »منفصلــة ومحرومــة مــن أي مســاهمة مجديــة فــي مجــال صنــع القــرار أو املحاســبة«)124(

ويخضــع )لــإلدارة الذاتيــة( التــي تمتــد علــى مســاحة تصــل إلــى 50 ألــف كــم 2مــا بيــن 200 و230 ألــف عامــل، 
100 ألف منهم مسلحون تطالهم تهم فساد تغطيها اإلدارة الذاتية بحسب املزاعم ومن أهمها اإلتجار بالبشر 

واألعضــاء البشــرية، إضافــة إلــى تجنيــد األطفــال.

وكان املرصــد الســوري قــد نقــل االســتياء املتزايــد فــي ريــف الرقــة ومخيمهــا مــن ممارســات )قســد(، ونقــل 
 عــن تهريــب 

ً
عــن مصــادر موثوقــة عمليــات نهــب وســرقة وتزويــر وثائــق عقاريــة ألشــخاص عيــر موجوديــن، فضــال

)122( - الفساد في سوريا، الجزيرة، 2011 
https://2u.pw/ZprPc

)123( - دوما بين حصار النظام وتجويع املعارضة وصراعاتها، 
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/201411//syria-douma-protest-jaish-al-islam.html

)124( -دراسة بعنوان االقتصاد السيا�سي لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سنان حتاحت، ترجمة مايا صوان،2020
https//:medirections.com/index.php/27-50-15-07-05-2019/wartime29-47-17-28-01-2020/

https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-01-28-17-47-29
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مقاتلين من داعش خارج مخيم عين عي�سى، وأكد املرصد أن جميع هذه العمليات تجري بدعم من أشخاص 
ومسؤولين ضمن )قسد( وقوى اآلمن الداخلي »اآلسايش”)125(، وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت رسالة 

إلى اإلدارة الذاتية تتحرى فيها اتهامات لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي بانتهاكات وفساد)126(

5  الفساد في العمل الخيري واإلنساني–

مــع دخــول البــالد فــي دورة العنــف والتدميــر واعتمــاد النظــام حصــار البلــدات الخارجــة عليــه لتطبيــق مبــدأ 
الجــوع أو الركــوع، بــدأت تتزايــد بشــدة أعــداد املحتاجيــن إلــى املســتلزمات الضروريــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، 
وتدخلــت املنظمــات اإلنســانية إليصــال املســاعدات الفوريــة والعاجلــة، لكــن النظــام أعــاق هــذه املحــاوالت 
جميعهــا، واشــترط تقديــم هــذه املســاعدات لــه حصرًيــا بحجــة اإلشــراف علــى توزيعهــا بنفســه، أو عبــر املنظمــات 

غيــر الحكوميــة املرتبطــة بــه.

وفــي تقريــر لهيومــن رايتــس ووتــش بعنــوان سياســات الحكومــة الســورية الســتغالل املســاعدات اإلنســانية 
وتمويــل إعــادة اإلعمــار، صــدر فــي 2019 يؤكــد فيــه خضــوع منظمــات األمــم املتحــدة املنظمــات الدوليــة لشــروط 
النظام السوري، طوال مدة الحرب، وابتزازه الطويل لها، إذ أفضت في النهاية كثير من املساعدات إلى تحقيق 

عكــس غاياتهــا، وعملــت علــى تعزيــز منظومــة القمــع.)127(

و«منــذ عــام 2012، بلغــت القيمــة اإلجماليــة للجهــود اإلنســانية التــي تقودهــا األمــم املتحــدة فــي ســورية نحــو 
12.1 مليــار دوالر، وتــم تقريًبــا تخصيــص نحــو ثلثــي تبرعــات األمــم املتحــدة الســنوية حتــى اآلن لصالــح الصنــدوق 
اإلنساني السوري عبر الحدود، كما تم تخصيص نحو 4 مليارات دوالر للمناطق التي يسيطر عليها النظام«)128(.

وصبــت معظــم هــذه األمــوال فــي جيــب النظــام الســوري، وجيــوب مقربيــه، عبــر جمعيــات تابعــة لهــم، ومــن 
أهمها جمعية البستان التابعة لرامي مخلوف، واألمانة العامة التي تتبع ألسماء األسد، ويتفرع عنها 17 كياًنا 
تعمــل جميعهــا بإشــرافها الخــاص، وهــي جمعيــات وكيانــات غيــر خاضعــة للمســاءلة، بســبب ارتباطهــا بالنظــام 

وتمويلهــا مليليشــيات أو نشــاط داعــم.

)125(  -https//:www.dostor.org3061183/
استخبارات »قسد« و»األسايش« تعتقل 96 شخًصا بتهم الفساد في الرقة

)126( - https://www.hrw.org/ar/news/2018/08/03/321168

)127( -تقرير هيومنرايتسووتش بعنوان: نظام مغشوش، سياسات الحكومة السورية الستغالل املساعدات اإلنسانية وتمويل إعادة 
اإلعمار،2019

https://www.hrw.org/ar/report/2019/06/28/331350

)128( - دور العمل الخيري في الحرب السورية: املنظمات غير الحكومية برعاية النظام والجمعيات الخيرية التابعة للجماعات املسلحة، أيمن 
الدسوقي، سنان حتاحت،2020

https://medirections.com/index.php/2019-05-07-15-50-27/wartime/2020-07-06-16-04-04

https://www.dostor.org/3061183
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وخضعــت معظــم هــذه األمــوال واملســاعدات للتوزيــع االنتقائــي للمواليــن حصــًرا، بإشــراف أمنــي مشــدد، 
وجــرى التصــرف بأقســام منهــا للدعــم املباشــر للنشــاط الحربــي، إذ تــداول ناشــطون طــوال مــدة الحــرب أغذيــة 
وخيًمــا عليهــا شــعارات األمــم املتحــدة ومنظمــات أخــرى، بحــوزة جنــود نظامييــن وعناصــر ميليشــيات رديفــة لهــا، 

وفــي األســواق التجاريــة أيًضــا.

لــم تتوقــف عوامــل الفســاد فــي الدعــم االجتماعــي عنــد تحديــد الجهــات املســموح لهــا بالتعــاون، وعنــد آليــة 
التوزيــع االنتقائــي، وإنمــا تعدتهــا إلــى الصفقــات الفاســدة، واألغذيــة املنتهيــة الصالحيــة، أو األنــواع األكثــر رداءة، 

وشــملت النشــاط الفاســد تمويــل مشــروعات تبيــن الحًقــا أنهــا خلبيــه بالكامــل)129(.

شــكل الفســاد جوهًرا أساســًيا في منظومة الســلطة الســورية، انبثق من احتكارها للقرار في مجاالت الحياة 
كلهــا، واحتكارهــا آلليــات املحاســبة وإخضاعهــا لوصايــة الســلطة التنفيذيــة بمــا فيهــا القضــاء، وإلغائهــا وقمعهــا 
لــكل أدوات املحاســبة املندرجــة خــارج إرادتهــا كالصحافــة واملجتمــع املدنــي، فباتــت املشــرع واملنفــذ والرقيــب 

واملحاســب بــآن مًعــا.

ومــن جهــة ثانيــة شــكل صعــود أمــراء الحــرب إلــى الواجهــة االقتصاديــة وضيــاع الهامــش بيــن القــرار الحكومــي 
ومصالــح تلــك الفئــات ارتفاًعــا فــي معــدالت الفســاد بشــقيها املغطــى بتوصيفــات قانونيــة كاالســتثمار والتعهــدات 

والقــرارات الحكوميــة أو الفســاد املرتبــط بنهــب املــال العــام.

وســاهم نقــص تدفــق املعلومــات وغيــاب الشــفافية وانعــدام املســاءلة، فــي تنامــي الفســاد املرتبــط هيكيلًيــا 
بمــدى النفــوذ واالقتــراب مــن موقــع القــرار فــي ســنوات الحــرب ليرتفــع إلــى مســتويات قياســية عاملًيــا جعلــت مــن 

ســورية ضمــن البلــدان األعلــى فســاًدا فــي العالــم.

وفــي املقابــل اســتثمر النظــام الفســاد وظيفًيــا عبــر مســتويات متعــددة؛ منهــا إحــكام القبضــة علــى املقربيــن 
منــه لضمــان عــدم خروجهــم عــن النســق الخــاص بــه، ومنهــا تعويــم الفســاد اجتماعًيــا، وإحالتــه إلــى الطبيعــة 
املجتمعيــة وعوامــل التربيــة الذاتيــة للتهــرب مــن مســؤولياته فــي محاربــة الفســاد، وانعــدام ســلطة القانــون، 

الســلطات. وتــوازن 

خاتمة

ال يســتنزف الفســاد فــي ســورية األمــوال العامــة فقــط، ويحــرم أصحابهــا منهــا، ومــن عوائدهــا االســتثمارية 
واإلنفاقيــة، وإنمــا يتجــذر كبنيــة كابحــة للتنميــة والتطــور علــى جميــع الصعــد، تســتهدف الحفــاظ علــى مكاســبها 
مــن خــالل إعاقــة التحديــث والتطويــر وانعــدام الشــفافية واملســاءلة، وباألخــص فــي ســورية التــي دمــرت الحــرب 

معظــم مواردهــا الرئيســية.

)129( -تقرير هيومنرايتسووتشبعنواننظام مغشوش سياسات الحكومة السورية الستغالل املساعدات اإلنسانية وتمويل إعادة اإلعمار
https://www.hrw.org/ar/report/2019331350/28/06/
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وبالتــوازي مــع ضــرورة تحديــث البنيــة السياســية فــي ســورية، وفصــل الســلطات وتخفيــض القبضــة املركزيــة 
على القرارين السيا�سي واالقتصادي كضرورة للحد من الفساد في جو من الشفافية واملساءلة وارتفاع حس 
االنتمــاء واألجــر العــادل بمــا يحقــق الكفايــة للموظفيــن والعمــال، يجــب إعــادة النظــر بحزمــة القوانيــن اإلداريــة 
والجزائيــة التــي تختبــئ خلفهــا الثغــرات الكبــرى، كمــا يتعيــن العمــل علــى بنــاء مفهــوم الخدمــة العامــة بمــا يرمــم 

عالقــة املواطــن بالدولــة، وعالقــة املوظفيــن بأدائهــم العــام.

 ومــن شــأن التحديــث السيا�ســي فــي ســورية، محاربــة الجريمــة املنظمــة ورفــع الغطــاء عــن شــبكاتها املحميــة 
بنفوذها الحالي في ظل غياب سيادة القانون، كما من شأنه وفق تسوية سياسية عادلة إعادة سيطرة الدولة 
علــى معابرهــا الحدوديــة وعلــى نظــم املعلومــات املاليــة للحــد مــن الجرائــم املنظمــة وســوق مرتكبيهــا إلــى العدالــة 

خطــوة أولــى فــي طريــق القضــاء عليهــا. 

 ويســاهم انخفــاض الفســاد ومكافحــة الجريمــة املنظمــة فــي ارتفــاع القــدرة علــى مكافحــة الفقــر والبطالــة 
والتســول ضمــن مفهــوم إعــادة البنــاء والترابــط املجتمعــي املفتــرض، ويعــزز إمكانيــة وضــع خطــط التنميــة 

املســتدامة وتوظيــف الطاقــات واملــواد املتاحــة فــي ســورية بالشــكل األمثــل.
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قائمة بأهم مراجع الدراسة

أحمد جاسم الحسين« في قرية هولندية تقطنها 40 عائلة سورية وتم أخذ العينات منها بشكل عشوائي –  
واملادية. انظر: ملاذا تزداد ظاهرة الطالق في أوساط  والجتماعية  الثقافية  املستويات  مختلف  ومن 

الالجئين الجدد بهولندا؟ بواسطة فارس الرفاعي- خاص - اقتصاد

https://n9.cl/4mpy

أحمد سعدو، املخدرات تجارة “الشبيحة” الرائجة في أوساط شباب دمشق،–  

https://2u.pw/FM2MZ

فتهم الحرب في سوريا، دمشق – ُعمان –6 –  
ّ
بسام جميدة، بين “مجهولي الهوية ومفقودين”.. أطفال خل

يوليو، 2020:

https://2u.pw/j5Rvs

سحر حويجة، التزويج القسري والعوامل املؤثرة على اتساع ظاهرة تزويج القاصرات السوريات–  

https://2u.pw/0UYD0

شذى ظافر الجندي بعد 7 سنوات حرب.. األسرة السورية بين التفكك الجتماعي والنزوح واللجوء.–  

https://2u.pw/QUSm6

سب في سورية–  
ّ
- صفوان قسام، األطفال مجهولي الن

https://2u.pw/co93E

عمران يونس، األرامل في سوريا: ما لم تقله الحرب،–  

https://2u.pw/okqd7

مصطفى أبو شمس، أبناء املجهول، 16 / أيار/ مايو 2019، الجمهورية،–  

https://2u.pw/Tfnwg

 ميرنا الحسن، األيام السورية –، سبتمبر 23, 2018،–  

https://ayyamsyria.net/-

محمد بكور، في ادلب أطفال رضع يرمون إلى املجهول،2020،–   

https://2u.pw/rLn5n

https://www.eqtsad.net/
https://www.eqtsad.net/
https://ayyamsyria.net/-
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	 ،مجلس حقوق اإلنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية
أيلول/ سبتمبر 2018

	 تسول وعمالة أطفال وتشريد للنساء والعائالت... ثماني سنوات والحرب السورية تمزق النسيج االجتماعي
والسوري

https://2u.pw/dHDZu

	2019- ،مشردو دمشق مساكنهم خيم وارصفة وطعامهم بقايا وتبرعات، فتحي سليمان

https://2u.pw/DG9pj

	2020،دور العمل الخيري في الحرب السورية، أيمن الدسوقي، سنان حتاحت

https://2u.pw/z3sr4

	2020 ،الحرب في سورية والظواهر االجتماعية التي ترافقها، فاطمة حاج مو�سى، صور

	وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حمالت مكثفة لرصد حاالت التسول والتشرد، الثورة اونالين

https://2u.pw/vYgHG

	الحرب السورية تدفع الفقراء واألرامل للتسول في الشوارع، فراس كرم، 2020 الشرق األوسط

https://2u.pw/LRZ1f

	2018،تسول األطفال وإرث الحرب السورية، صالون سوريا

	 الفقر متعدد األبعاد في سورية بحث مقارن في العامين 2001و2009 ضمن قياس مستويات املعيشة
ورفاهية األطفال، اليونيسيف، حزيران/ يونيو 2014

	2020،االقتصاد السوري، دراسة

https://2u.pw/Lk0Xm

	األمم املتحدة : أزمة الجوع تتفاقم في سورية وتف�سي كورونا قد يستفحل

https://2u.pw/C4KUU

	)2012-2000( أثر تغير اإلنفاق العام في معدالت البطالة في سورية دراسة تحليلية

https://2u.pw/dLfWL

	2016 ،مواجهة التشظي، املركز السوري لبحوث السياسات

	2019 ،اختالالت سوق العمل في االقتصاد السورّي وسياسات تصحيحها )2001-2017(، مركز مداد
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	2012 قراءة في مؤشرات سورية في التقرير العالمي لفجوة الجندر عام

https://2u.pw/y37j2

	2018 ،أرقام الجدول من دراسة احصائية قياسية ملشكلة البطالة في سوريا، ختام حيدر

https://2u.pw/OOnuB

	 2017 ،بين حكم العادات والجندرة انفتاح خجول على عمل املرأة في مناطق سيطرة املعارضة في سوريا

https://2u.pw/fsb1P

	بيانات جديدة: عمل املرأة السورية الالجئة في األردن

https://2u.pw/H4hZM

	 ،جريمة كل يوم في سورية.. استثمار إعالمي يزيد القلق، نور الدين رمضان، يامن مغربي، خولة حفظي
2020

https://2u.pw/0y0td

	الشركات األمنية الخاصة في سوريا: وكالء جدد في خدمة النظام

https://2u.pw/KoWxa

	تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2016/2015، حالة حقوق االنسان في العالم

https://2u.pw/h2zjA

	 التقرير اإلحصائي الشهري لالنتهاكات في شمال سورية حزيران 2020، مركز توثيق االنتهاكات في شمال
سورية

https://2u.pw/wHSii

	2020 ،تجارة االعتقال في سجون ومعتقالت النظام السوري

https://2u.pw/c1Wcp

	الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

https://2u.pw/g0SZX

	 2017 ،263 جريمة غسيل أموال في سورية.. وإحالة عشر شركات صرافة وحواالت داخلية العام املا�سي

https://2u.pw/fnE2B
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	 2020،غلوبال ويتنس تكشف شبكة دولية سورية روسية لغسيل األموال تمول نظام األسد الوح�سي

https://2u.pw/eoRYZ

	رويترز االتحاد األوروبي سيضيف 12 دولة إلى قائمة سوداء غسل األموال

https://2u.pw/yIVw8

	 قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي لالنتعاش االقتصادي

https://2u.pw/X0X3L

	أكثر من مجرد حدود، خضر خضور،2019 مركز كارنيغي للشرق األوسط

https://2u.pw/cMEM8

	 سوريا في عهد بشار )2( تحديات السياسة الداخلية انظر مصير اإلصالح/ التقرير رقم 24 للمجموعة
الدولية ملعالجة األزمات)الشرق األوسط ( عمان بروكسل

https://2u.pw/WeTiV

	 األزمة السورية وحقيقة الصراع، صادرة عن املركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، السياسية
و االقتصادية 2015

https://2u.pw/yjy7S

	 تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان: نظام مغشوش، سياسات الحكومة السورية الستغالل املساعدات
اإلنسانية وتمويل إعادة اإلعمار،2019.

https://2u.pw/4bMyQ

	 دور العمل الخيري في الحرب السورية: املنظمات غير الحكومية برعاية النظام والجمعيات الخيرية التابعة
للجماعات املسلحة، أيمن الدسوقي، سنان حتاحت،2020

https://2u.pw/z3sr4
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