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أدوات النظام املتنوعة في حروبه على السوريين في مناطق سيطرته

 بسام سفر)1)

: ملخص البحث
ً

أواًل

يستمر	النظام	في	حربه	االقتصادية	واملعيشية	بعد	حربه	العسكرية	على	اإلنسان	السوري،	من	خالل	عملية	
منظمة	 وغير	 منظمة	 ا	

ً
فرق ذلك	 في	 مستخدًما	 )التعفيش(،	 القانوني	 غير	 االستيالء	 سياسية	 عبر	 ممتلكاته	 نهب	

منفلتة	من	عقالها.

واستخدم	في	حربه	االقتصادية	واملعيشية	سياسة	رفع	أسعار	السلع	املستمرة	في	األسواق	السورية	في	حين	
الصرف	وخفض	 بأسعار	 التالعب	 أن	 الشهر،	عالوة	على	 في	 الدوالرات	 الدولة	على	بضع	 يزيد	دخل	موظف	 ال	
قيمة	الليرة	السورية	أمام	العمالت	األخرى	يسهمان	فعلًيا	في	إفقاد	ماليين	السوريين	أي	قوة	ملدخراتهم،	ما	يشكل	
ا،	سيؤدي	في	املحصلة،	مع	تداعي	القدرة	على	الصمود	في	مواجهته	إلى	جعل	

ً
في	املحصلة	تراكًما	معيشًيا	ضاغط

ا	عن	املقاومة،	ما	يؤدي	إلى	جعل	سياق	تصرفاته	اليومية،	كأنه	صادر	
ً
	آلليات	السيطرة،	وعازف

ً
اإلنسان	ممتثال

عن	حرية	واختيار.

وبناء	على	ما	سبق،	يمكن	القول	إن	حياة	اإلنسان	السوري	باتت	في	مواجهة	طور	جديد	مفتاحه	اإلفقار	املمنهج	
عبر	التحكم	بقدرة	الحصول	على	املواد	األساسية	الضرورية	الستمرار	الحياة	من	مثل	الخبز	والكهرباء	واملياه	

واملحروقات.

غير	أن	آليات	املواجهة	في	ظل	شراسة	هذه	الحرب،	ما	زالت	متوافرة	لدى	شرائح	واسعة	من	السوريين،	تتجلى	
ات	املفاجئة،	كما	حدث	 بصور	جديدة	من	االستغناء	)تقليل	االحتياجات(،	والبحث	عن	البدائل،	إضافة	إلى	الهبَّ
في	بعض	مناطق	الساحل	السوري	وغيرها،	واالعتصامات	واالحتجاجات	األسبوعية	أيًضا،	وتعد	فعاليات	مدينة	

السويداء	مثالها	الراهن.	

1. مشكلة البحث

في	 الحاصلة	 االجتماعية	 والتغيرات	 )التعفيش(	 القانوني	 غير	 االستيالء	 ومتابعة	حرب	 البحث	رصد	 يحاول	
املجتمع	السوري،	وربط	هذه	التفاصيل	مع	الواقع	السيا�شي،	لجهة	إظهار	أن	ما	يحصل	هو	سياسة	ممنهجة،	تعمل	

)1(	كاتب	ومسرحي	سوري.
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عليها	أدوات	النظام،	وذلك	من	أجل	مواجهة	االدعاء	الذي	يروج	له،	بأن	ما	يجري	إنما	هو	انعكاس	لألزمة،	وأنه	
غير	قابل	للسيطرة،	بسبب	حالة	الفو�شى،	وبسبب	أفعال	بعض	املستغلين	الذين	يريدون	أن	يستمر	األمر	على	ما	

هو	عليه،	بغية	استمرارهم	في	التربح.

كما	أنه	قد	صار	من	الواضح	أن	ما	تروج	له	بعض	الجهات	والقوى	الدولية	عن	خطوات	التعافي	املبكر،	ال	يعدو	
عن	كونه	ذًرا	للرماد	في	العيون،	طاملا	أن	آليات	السيطرة،	ال	تزال	كما	هي،	ال	بل	إنها	زادت	سوًءا،	وطاملا	أن	حجر	
رحى	النظام	تطحن	الشرائح	األكثر	فقًرا	بشكل	رهيب،	ما	يهدد	سالمة	املجتمع	ووحدته،	وقد	يف�شي	إلى	انفجار	

كبير.	

2. أهمية البحث

	تكمن	أهمية	البحث	في	إطالع	الرأي	العام	العربي	والدولي	ومنظمات	حقوق	اإلنسان	على	ما	يعانيه	اإلنسان	
السوري،	األمر	الذي	يجعل	القضية	السورية	حاضرة	على	طاولة	املجتمع	الدولي	بعد	أحداث	مثل	الحرب	الروسية	

األوكرانية	التي	جعلتها	محض	ملف	هام�شي.

وإضافة	إلى	ما	سبق،	فإنه	من	الضروري	أن	يستمر	الدأب	على	بث	الوعي	في	صفوف	السوريين،	لتوضيح	الجهة	
التي	تتحمل	مسؤولية	الواقع	الحالي،	بعيًدا	عما	يدعيه	النظام	بأن	العقوبات	املفروضة	على	سورية		مثل	قانون	
قيصر	وغيره	السبب	في	ما	يجري	من	معاناة،	بينما	تذهب	التفاصيل	إلى	حقيقة	مغايرة	تفيد	بأن	العقوبات	مفروضة	

عليه،	ال	على	املواطن	السوري،	نتيجة	عدم	انخراطه	في	العملية	السياسية	في	شقيها	التفاو�شي	والدستوري.	

	ويقدم	البحث	أيًضا	بعض	التوثيق	ملعاناة	النساء،	وأفراد	األسرة،	وبعض	القطاعات	املهنية،	معتمًدا	على	ما	
قدمته	الصحافة	الورقية	واأللكترونية،	وبعض	الباحثين	والباحثات	من	مقاربة	هذه	التغيرات	في	شرائح	املجتمع	

السوري،	وعرض	بعض	صور	الذل	وفقدان	الكرامة	التي	يعيشها	اإلنسان	السوري	في	مناطق	سيطرة	النظام.

3. منهج البحث

استمرارية	 ظواهر	 لبعض	 املتاحة	 التوثيقية	 األدوات	 استخدام	 مع	 التحليلي	 الوصفي	 املنهج	 البحث	 يعتمد	
في	عدد	 املوجودة	 الرسمية	 الرسمية	وشبه	 هنا	عبر	اإلحصاءات	 في	صورة	جديدة	سنعرضها	ونسجلها	 الحرب	
من	الصحف	الورقية	واملواقع	األلكترونية،	وبعض	الكتب	التي	تعرضت	لحالة	اإلنسان	السوري	في	أثناء	الثورة،	
والحرب	السورية	املستمرة،	إضافة	إلى	املقابالت	واللقاءات	والشهادات،	ممن	يعيشون	في	مناطق	سيطرة	النظام،	
وحكومة	النظام	السوري، والصور	الفوتوغرافية	التي	توضح	معاناة	السوريين	في	هذه	املناطق.	وال	يمكن	عّد	هذا	
كله	إحاطة	كاملة	بمفاعيل	الحرب	كافة،	والتغيرات	التي	جرت	في	املجتمع	السوري	خالل	عشر	السنوات	األخيرة.
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4. أهداف البحث

عنوان	 مئة	 تحت	 على	شعبه،	 السوري	 النظام	 من	 املستمرة	 الحرب	 أوجه	 بعض	 إلى	كشف	 البحث	 يهدف	 	
وعنوان،	من	اجل	استمرار	اإلفقار	املمنهج،	واستجالب	املساعدات	األممية	من	بوابته،	ودعوة	الوسائل	اإلعالمية	
املعاناة	واملأساة	السورية،	وتوضيح	قدرة	شرائح	من	السوريين	على	مقاومة	 إلى	تغطية	صور	 العربية	والعاملية	

الحرب	املستمرة	بأدوات	مدنية	قابلة	للحياة،	بعيًدا	عن	تهم	اإلرهاب	املعلبة	سلًفا.			

ثانًيا: املقدمة

	أدى	إصرار	النظام	على	رفض	الحلول	املتاحة	كافة	إلنهاء	األزمة	القائمة	في	سورية	منذ	2011	إلى	نتائج	كارثية	
يعرفها	القا�شي	والداني	في	الصعد	واملسارات	الحياتية	اليومية	جميعها	للسوريين.

تبدأ	 التي	 الحلول	 من	 الفعالية	 عالية	 جرعات	 إلى	 عاجلة	 بصورة	 يحتاج	 الحالي	 الواقع	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	
بالحل	السيا�شي	وما	يعقبه	من	خطط	إصالح	شاملة،	فإن	النظام	ما	زال	يخوض	حرًبا	سياسية	مع	األمم	املتحدة	
جوالت	 تعطيل	 خالل	 من	 السورية	 السياسية	 املعارضة	 مع	 الجدي	 الحوار	 على	 االلتفاف	 ويمارس	 وقراراتها،	
املفاوضات	السياسية	التي	تتجلى	خالل	السنوات	األخيرات	في	جوالت	اللجنة	الدستورية	التي	بلغت	ثماني	جوالت،	
وتوقف	وفد	النظام	السوري	عن	متابعة	الجولة	التاسعة	بسبب	موقف	الراعي	الرو�شي	من	مكان	هذه	الجوالت	
اليومية،	ويكرس	 ينهي	مآسيه	 إلى	حل	سيا�شي،	 الوصول	 في	 املواطن	السوري	األمل	 ُيفقد	 الذي	 )جنيف(.	األمر	
الجوع	 بسبب	 البطون	 قرقرة	 بات	صوت	 السالح،	 قعقعة	 أن	صمتت	 فبعد	 مختلفة،	 بصور	 الحرب	 استمرار	
مسموًعا،	وتدهور	األوضاع	املعيشية	ووصولها	إلى	قعر	محدود	يتهاوى	بسرعة	كبيرة	نحو	قعر	جديد	بات	أوضح	

من	أن	تخفيه	آليات	التضليل.	

إلى	 إلى	ذلك	تفاقم		ظواهر	مفتوحة	نحو	مشكالت	اجتماعية	غير	قائمة	سابًقا،	وال	بد	من	االلتفات	 يضاف	
مؤديات	خروج	جزء	من	املناطق	السورية	خارج	اإلطار	الرسمي	ملا	يعرف	من	األرا�شي	السورية،	فحال	االنقسام	
املناطقي،	وتعدد	قوى	السيطرة	على	األرض،	انعكستا	على	حياة	اإلنسان	السوري	الذي	بات	مقيًدا	ومحاصًرا	في	
أرضه،	ال	يستطيع	متابعة	حياته اليومية	من	دون	املرور	على	الحواجز	األمنية	التي	صارت	تشكل	نقاط	سيطرة	
أمنية	اقتصادية	من	خالل	ما	تفرضه	من	أتاوات	على	مستخدمي	الطرق	العامة،	وال	سيما	الفعاليات	االقتصادية	

التي	باتت	تضيف	ما	تدفعه	على	الحواجز	إلى	آليات	تسعير	املواد	التي	تنتجها.

ما	سبق	كله	جعل	حياة	السوري	كئيبة،	تسير	نحو	اإلحباط	الكامل	والقلق	والتوتر	واالكتئاب	والشعور	الدائم	
بالضياع،	وبات	من	الواضح	فقده	ثقته	بنفسه	مع	شعور	عام	باالغتراب	في	ظل	غياب	أي	أمل	بحل	سيا�شي	في	املدى	

املنظور.
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ا: بعض أدوات الحرب بعد توقف القتال
ً
ثالث

يمكن	النظر	إلى	مجموعة	من	الفعاليات	املتكررة	وفق	نمط	سلوكي	محدد	تحت	سلطة	النظام،	وأمام	مرأى	
مؤسساته،	ومن	املفروض	أنها	ُوجدت	للمحافظة	على	أمن	املواطن	واملجتمع	والدولة،	على	أنها	سياسة	مقررة،	أو	

ممنهجة،	ما	دامت	طريقة	التعاطي	معها	ال	تتضمن	السعي	إليقافها،	ال	بل	تسمح	بتوسعها	بعد	تكرارها.

1. ااًلستيالء غير القانوني على املمتلكات )التعفيش(

بالفدية	 للمطالبة	 والخطف	 االعتقال	 بعد	ظواهر	 السورية،	 اليومية	 الحياة	 في	 الظاهرة	 األفعال	 أبرز	 ومن	
املالية،	تقف	ظاهرة	التعفيش	في	املقدمة.

وتوثق	أفالٌم	صورها	مواطنون	صحافيون	في	أمكنة	متعددة	في	مناطق	سيطرة	النظام	هذه	الظاهرة	بصورة	
القتال،	 مناطق	 في	 بيوتهم	 مغادرة	 إلى	 اضطروا	 الذين	 املواطنين	 ممتلكات	 عمليات	سرقة	 فيها	 فتظهر	 مستمرة،	
الحديد	 لبيع	 األبنية	 هدم	 على	 تعمل	 التي	 الجماعية	 التعفيش	 ورشات	 في	 والعامالت	 العاملين	 وتعرض	صورها	
املنزوع	منها،	وتأخذ	أجًرا	يومًيا	مقابل	ذلك،	وهذا	ما	يمكن	رصده	بسهولة	في	املناطق	التي	تسيطر	عليها	ميليشيات	
مسلحة	تدعم	النظام	في	مناطق	جنوبي	غرب	العاصمة	مثل	)املعضمية	وداريا(،	وشرقيها	مثل	)جوبر	وحرستا(.

ومن	أبرز	األمثلة	على	الظاهرة	في	العاصمة	دمشق	عمليات	التعفيش	املهولة	التي	حصلت	في	مخيم	اليرموك	
السورية.	 بالرفض	من	قبل	أجهزة	األمن	 تقابل	 إليه	 العودة	 الفلسطينيين،	وما	زالت	محاوالت	األهالي	 لالجئين	
املعارضة	 املسلحة	 املجموعات	 وانسحاب	 القتال	 توقف	 لحظة	 في	 قائمة	 كانت	 التي	 األبنية	 من	 كبير	 عدد	 ب	 ّرِ

ُ
خ

من	املكان،	لكن	لم	يمض	وقت	طويل	حتى	هدمت	على	يد	ورشات	سرقة	الحديد،	وتلك	املتخصصة	بنهب	املواد	
وسحب	 والسيراميك،	 البالط	 فك	 إلى	 إضافة	 والنايلون،	 البالستيك	 وكذلك	 تدويره،	 يعاد	 فالحديد	 األخرى،	

خطوط	الكهرباء	الداخلية	لالستفادة	من	نحاسها	ومن	املعادن	األخرى.

	وتخرج	يومًيا	عبر	حواجز	قوات	النظام	املسيطرة	على	هذه	الجهة	من	العاصمة	عشرات	السيارات	الكبيرة	
القاطرة	واملقطورة،	ما	يشير	إشارة	واضحة	إلى	أن	الفئات	الفاعلة	على	األرض	ال	تقوم	بأفعالها	من	دون	الحصول	
من	 ليس	 فإنه	 النهب،	 ولعمليات	 للدمار	 املهول	 الحجم	 إلى	 وبالنظر	 ورؤوسها،	 األمنية	 املراكز	 من	 موافقة	 على	

املستبعد	أن	تكون	عملية	)التعفيش(	قائمة	على	شراكات	بين	جهات	عدة.

فإذا	ما	وضعت	هذه	السلسلة	من	األفعال	في	املوازين	القانونية،	فإن	النظام	الذي	يغض	النظر	عما	يجري،	
منع	وتوقف	ويحاسب	من	يقوم	بها،	فإنه	ليس	من	الصعب	

ُ
ا	فيها،	وإذا	تفاقمت	الشكاوى	منها،	ولم	ت

ً
سيكون	شريك

االستنتاج	بأن	ما	يجري	سياسة	مقررة	وممنهجة.

ا،	واستهدفت	مؤسسات	الدولة،	لم	يتم	التعاطي	معها	
ً
وقد	يؤكد	ذلك	أن	عمليات	تعفيش	جرت	قديًما	وحديث

في	منطقة	 إلى	مديرية	كهرباء	ريف	دمشق	 بوصفها	جرائم،	مثل	))سرقة	أجزاء	من	محولة	كهربائية،	تعود	ملكيتها	
	لم	تطالها	الحرب،	ولم	تفقد	عوامل	األمان	طيلة	فترة	الحرب	في	ضاحية	قدسيا	الجزيرةD2،	وبيعها	كأجزاء	

ً
أصال



61

العدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023ملف العدد

مفكوكة(()2(،	فبيع	القطع	واألدوات	املعفشة	ال	يتم	في	املناطق	ذاتها،	وإنما	في	أسواق	أخرى	من	مدينة	دمشق	كما	
حصل	في	حالة	بيع	أجزاء	املحولة.		

وفي	سياق	التوثيق	والرصد،	توجهنا	إلى	شخصيات	تعيش	في	املنطقة	لنسألها	عما	يجري،	فأجابنا	الناشط	أبو	
زيد	)اسم	مستعار(	وقال:	))يمكن	قراءة	ظاهرة	الحرب	ولصوصها	عبر	السلب	والنهب	عامة	من	جوانب	مختلفة.	
نموذجان،	 ثمة	 الحرب	 هذه	 في	 التهدئة،	 فترات	 يختلفون	عن	لصوص	 واألداء	 واألساليب	 البنية	 من	حيث	 فهم	
مين،	يحمل	سمة	تجارية،	ويتماهى	مع	سلطة	ناعمة	من	حيث	

ّ
األول:	نموذج	ذكي	ينهب	عبر	تجارة	أو	استيالء	منظ

الشكل،	والثاني:	نموذج	سطحي	وعلني	ومباشر	شبه	معلن،	يشبه	تدمير	عسكر	املغول	والتتار.	إال	أنه	هنا	ال	يدمر،	
ا	بالتعفيش،	وهو	ال	يطال	فقط	أمالك	املواطنين	وبيوتهم،	بل	ممتلكات	املؤسسات	

ً
بل	ينهب،	وهذا	ما	عرف	حديث

ذي	عالقة	 تبرير	 عبر	 لذاته	 ويشفع	 املعادي،	 اآلخر	 نحو	 القطيع	 فكرة	 إلى	 يستند	 نف�شي	 تبرير	 مع	 أيًضا،	 العامة	
بتفاصيل	الحالة	الصراعية	التي	ال	تخلو	من	حقدية	موجهة	لتبرير	ممارساتها((.	وأكد	أن	))مسألة	التعفيش	خالل	
الحرب	السورية	أكثر	تعقيًدا،	فهنا	فئات	منظمة	ترتدي	الزي	العسكري،	وتمر	بمسروقاتها	على	الحواجز.	وهذه	
	عن	روايات،	وقد	بثت	وسائل	إعالم	عدة،	وصفحات	شخصية،	ما	يخزي	من	فيديوهات	

ً
مشاهدات	عينية،	ال	نقال

فيها	 التي	هزمت	 املناطق	 في	 التقطت	 التي	 تلك	املشاهد	املشينة	 في	قوافل،	ال	سيما	 لسيارات	شحن	كبيرة،	تسير	
جماعات	مسلحة((.	

اليرموك	 مخيم	 في	 كما	 اليوم	 منذ	خمس	سنوات	حتى	 التعفيش	 فيه	ظاهرة	 استمرت	 ))بعضها	 أن	 وأضاف	
،	فبدأت	بنهب	األثاث	من	منازل	املواطنين،	وسحب	نحاس	الخطوط	الكهربائية	وخطوط	الهاتف	التي	هي	ملك	

ً
مثال

للدولة.	وتطورت	إلى	هدم	أسقف	املنازل	بطريقة	وحشية	لسحب	قضبان	الحديد	منها((.	وأشار	إلى	أنه	))في	قضية	
حرب	التعفيش	تختلط	حالة	التخلف	بحالة	العوز	والطمع	والكراهية	وانعدام	القيم	اإلنسانية((.

))جزء	من	 في	جوهرها	 الظاهرة	 أن	 إلى	 الدمشقية	 األيام	 لجريدة	 في	حديث	 االقتصادي	شفيق	عربش	 أشار	
غير	شرعية،	 ))أنها	 بـ	 السلوكيات	 هذه	 ويصنف	عربش	 السوريين(()3(،	 حياة	 في	 يتكرر	حضورها	 أفعال	 سلسلة	
مبيًنا	أن	أمراء	الحرب	أصبحوا	ظاهرة	واضحة	في	املجتمع	رغم	أن	نسبتهم	ال	تزال	محدودة	مقدًرا	إياها	بــ	ـ)10%(،	

وبروًزا	على	حساب	الشريحة	الواسعة	الفقيرة	في	املجتمع	السوري(()4(.

2. صعوبة الحصول على الخدمات األساسية

يالحظ	املراقبون	أن	أشكال	الحرب	والضغوط	املعيشية	على	اإلنسان	السوري	تتصاعد	في	الشتاء	الذي	يأتي	
قاسًيا	في	هذه	املنطقة	من	العالم،	ويحتاج	من	أجل	تجاوزه	إلى	موارد	مادية	تتكفل	بالحصول	على	مواد	التدفئة،	
وهنا	ال	يحتاج	املرء	إلى	جهد	ليكتشف	بأن	املواطن	السوري	الذي	استنزف	خالل	سنوات	إمكاناته	املادية	جميعها،	

بات	اآلن	في	مواجهة	فقر	شديد	يفقده	القدرة	على	االستمرارية.

)2(	عادل	إبراهيم،	"التعفيش..ظاهرة	لم	تأفل	بعد"،	جريدة	قاسيون،	ع:	899،	)2019/2/4(،	ص9.
	-https://kassioun.org/syria/item/60570ا

)3(	للمزيد	راجع:	د.م،	صفحة	التحقيقات،	جريدة	األيام،	ع:	5،	)2017/1/29(،	ص12.

)4(	للمزيد	راجع:	د.م،	صفحة	التحقيقات،	جريدة	األيام،	ع:	5،	)2017/1/29(،	ص12.
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وهنا	يمكن	النظر	إلى	فقدان	املواطن	حقه	في	الحصول	على	الكهرباء	وكذلك	املاء	في	جزء	من	السياق	العام	
الذي	يهدف	إلى	إخضاعه	أكثر	فأكثر	آلليات	السيطرة.

أ الكهرباء	.

تتبدى	حرب	الكهرباء	في	الواقع	السوري	اليومي	بحسب	ساعات	التقنين	التي	تظهر	في	مناطق	النظام،	وال	يمكن	
إحصاء	أثر	التقنين	في	قطاعي	الصحة	والتعليم،	وأثره	في	التخريب	الذي	يظهر	موسمًيا	ويومًيا	في	حفظ	األغذية	
واملونة.	وفي	سنوات	الحرب	خرج	كثير	من	املناطق	في	ريف	دمشق	من	خدمة	الكهرباء،	وحتى	اآلن	لم	تعد	هذه	
الخدمة	إلى	تلك	املناطق	مثل	)داريا	واملخيم(،	وظهر	في	الريف	ما	يعرف	بخدمة	)األمبير(،	وكشفت	وزارة	الكهرباء	
السورية	أن	خسائر	قطاع	الكهرباء	في	البالد	تقدر	بما	ال	يقل	عن	4	مليارات	دوالر	منذ	عام	2011	وحتى	نهاية	العام	
2019	فقط،	وقالت	الوزارة	في	تقرير	مصور	نشرته	في	صفحتها	في	)فيس	بوك(	أن	70	باملئة	من	محطات	التحويل	

وخطوط	نقل	الفيول،	متوقفة	نتيجة	األعمال	اإلرهابية)5(.

	ومع	تخلي	النظام	عن	مسؤولياته	االجتماعية	املعيشية	التاريخية	التي	كان	يعدها	من	املحرمات،	سمح	بإدخال	
العام	 ففي	 الكهرباء،	 مثل	 الخدمية	 االستراتيجية	 القطاعات	 على	 املستثمرين	 من	 وغيرها	 السورية	 البرجوازية	
الفائت	))صدر	القانون	رقم	41	للعام	2022،	أدخل	بموجبه	تعديالت	على	قانون	الكهرباء	رقم	32	لعام2010،	
بهدف	تشجيع	ودعم	إنتاج	الكهرباء،	ووفًقا	للتعديالت	الجديدة	يجيز	القانون	للمستثمرين	إنشاء	محطات	توليد	
الكهرباء	اعتماًدا	على	الطاقات	املتجددة،	وبيعها	للمشتركين،	أو	تصديرها	عبر	شبكة	النقل،	ويسمح	للمؤسسة	
العامة	لنقل	وتوزيع	الكهرباء	وشركات	الكهرباء	في	املحافظات	شراء	الكهرباء	املنتجة	من	هذه	املحطات	بأسعار	
في	 للمستثمرين	 بالترخيص	 الكهرباء	 لوزارة	 أيًضا	 الجديد	 القانون	 يسمح	 كما	 املستثمر،	 مع	 عليها	 االتفاق	 يتم	
بنقل	 املحافظات	 أو	شركات	كهرباء	 الكهرباء	 وتوزيع	 لنقل	 العامة	 املؤسسة	 وتقوم	 التقليدية،	 التوليد	 مشاريع	
الكهرباء	إلى	املشتركين	أو	تصديرها،	وذلك	بناء	على	طلب	املستثمرين،	وضمن	اإلمكانات	املتاحة	لشبكة	النقل	أو	

التوزيع	مقابل	بدالت	استخدام	شبكة	النقل	أو	شبكات	التوزيع((.

	وبهذا	يأخذ	نظام	االستبداد	سورية	وشعبها	واقتصادها	ومجتمعها	ويسلمهم	إلى	املستثمرين	وقوانين	النهب	
الجديدة	التي	يتحكم	بها	مع	شبيحته	ومستثمريه	وأمراء	الحرب،	ومن	انهيار	إلى	انهيار	جديد	أشد	وأدهى	بغية	وضع	

سورية	على	سكة	اإلفالس	التام	وربطها	بالسوق	العاملية.

أ املياه	.

في	 العمل	 رئيس	مجموعة	 إنغالن	 يان	 ورأى	 بأنها	جريمة	حرب،	 املتحدة	 األمم	 التي	وصفتها	 املياه	 أما	حرب	 	
بردى	 وادي	 موارد	 أقل	ألن	 كميات	 تلقوا	 أو	 في	دمشق	 نسمة	 مليون	 	5،5 املياه	عن	 ))انقطاع	 أن	 املتحدة	 األمم	
غير	قابلة	لالستخدام	بسبب	املعارك	أو	أعمال	التخريب	أو	االثنين	مًعا،	أن	أعمال	التخريب	والحرمان	من	املياه	
 جرائم	حرب	ألن	املدنيين	يشربونها	وألنهم	هم	الذين	سيصابون	باألمراض	في	حال	لم	يتم	توفيرها	مجدًدا(())(.

)5(	مازن	سليم	خضور،	متالزمات	الحرب	السورية:	صراع	األولويات..	حروب	دون	نار،	)دمشق:	دار	دملون	الجديدة	للنشر	والتوزيع،	2021(،	ص	35.

))(	مازن	سليم	خضور،	متالزمات	الحرب	السورية،	صراع	األولويات..حروب	دون	نار،	ص38،	37.
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،	فقد	تعرضت	محافظة	الحسكة	ألزمة	مائية	نتيجة	ما	تعرضت	
ً
	ولم	تكن	بقية	املحافظات	السورية	أفضل	حاال

له	محطة	علوك	التي	تقع	في	شمال	الحسكة	على	الحدود	السورية	التركية	من	تخريب	أدى	إلى	توقفها	عن	العمل،	
وعانت	دير	الزور	وحلب	في	أوقات	سابقة	من	أزمة	مياه	حادة،	ولم	تستطيع	الجهات	الخاصة	سواء	التي	تعمل	لدى	

النظام	أم	الجهات	األخرى	تأمين	ما	هو	مطلوب	الستمرار	الحياة	بصورة	طبيعية	في	هذه	املناطق.

رابًعا: ضحايا استمرار الحرب بعد توقف القتال

أدى	اإلفقار	املمنهج	واملنظم	في	إطار	الحرب	التي	يشنها	النظام	على	شعبه	إلى	ظهور	أبشع	تعبيرات	هذه	الحرب	
من	القهر	اإلنساني،	بعد	أن	أرغم	النظام	فقراء	السوريين	على	القيام	بها،	نتيجة	رفع	األسعار	املمنهج	واملنظم	من	

قبل	حكوماته	املتعاقبة،	وهذا	سبب	ظهور	النباشين	والنباشات	بكثرة	في	شوارع	العاصمة	وغيرها.	

1. النباشون والنباشات

قد	يكون	السبب	الوحيد	لوجود	هذه	الظاهرة	رغبة	النظام	في	قهر	فقراء	السوريين،	وإذاللهم،	عقاًبا	لهم	على	
صور	التمرد	والعصيان	التي	مارسوها	خالل	الفصول	املتعاقبة	من	ثورة	الحرية	والكرامة.			

اتسعت	حرب	النباشين	والنباشات	في	سنوات	الثورة،	وما	بعدها	بسبب	سوء	األوضاع	املعيشية،	وتأثيره	في	
األسر	السورية،	فال	نجد	شارًعا	من	شوارع	العاصمة	إال	فيه	من	يدفع	عربة	بدوالبين	صغيرين	أمامه،	ويحمل	
كيس	قمامة	كبير	أبيض.	وتظهر	هذه	الحرب،	والصراعات	بين	العاملين	فيها	من	أفراد	املجتمع	السوري	في	مرحلة	
النساء	 من	 املئات	 بل	 فالعشرات،	 الحرب(،	 من	 التعافي	 وسياسًيا	 علمًيا	 عليها	 يطلق	 ما	 )مرحلة	 الحرب	 بعد	 ما	
كبيرين	 كيسين	 جانبيها	 على	 تحمل	 عربات	 بعضهن	 تجر	 نباشات،	حيث	 العاصمة	 في	شوارع	 يعملن	 السوريات،	
لتصنيف	املواد	املهملة	)بالستيك،	أملنيوم،	تنك،	ونحاس،	إن	وجد(،	وكيس	)الخبز	اليابس(،	إضافة	إلى)الكرتون	

واألوراق(،	وبعضهن	ليس	لديهن	عربة	جر،	فنجدهن	يحملن	على	أكتافهن	األكياس،	ويسرن	بها.

الجهة	املسؤولة	عن	مكافحتها،	وهي	وزارة	الشؤون	 أو	 الظاهرة،	 إيقاف	 البحث	عمن	يستطيع	 هنا	ال	بد	من	
االجتماعية	والعمل	التي	بررت	تقاعسها	في	معالجتها	بعدم	وضوح	)من	هم	النباشون(	كما	تدعي،	حيث	أشارت	
مديرة	تنظيم	العمل	في	وزارة	الشؤون	االجتماعية	والعمل	رشا	نبهان	إلى	أن	عملها	يقوم	على	رصد	عمالة	األطفال،	
القطاع،	فهؤالء	يعلمون	لدى	شخص	كبير	ينظمهم،	ومن	ثم،	فإن	 الذين	يعملون	في	هذا	 وال	سيما	منهم	أولئك	
	أو	أكثر	أن	يعلن	في	مكان	العمل	عن	

ً
املادة	38	من	قانون	العمل	))أوجبت	على	صاحب	العمل	في	حال	تشغيله	طفال

	ساعات	العمل	وفترات	الراحة،	وأن	يقوم	باالشتراك	
ً
القواعد	والتعليمات	الخاصة	بتشغيل	األطفال،	وخاصة

عن	الطفل	لدى	املؤسسة	العامة	للتأمينات	االجتماعية	في	املحافظة((.

لجهة	 سواء	 االجتماعية	 التأمينات	 قانون	 بأحكام	 شموله	 لجهة	 الطفل	 حمى	 القانون	 أن	 	39 املادة	 ونصت	
إصابة	 معاش	 على	 لحصوله	 وكذلك	 العمل،	 إصابات	 بأحكام	 أو	شموله	 االجتماعية	 بالتأمينات	 عنه	 االشتراك	
2010	على	أن	األطفال	املنتشرين	في	 أو	تعويض	في	حال	تعرضه	لألذى،	وقد	نص	قانون	العمل	رقم	)17(	لعام	
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يخضعون	 ال	 الخاص،	 لحسابهم	 يعملون	 والذين	 أعاله،	 املذكورة	 السيئة	 األعمال	 يمارسون	 الذين	 الطرقات	
ألحكام	قانون	العمل	رقم	)17(	لعام	2010.

وفًقا	للمادة	)1(	التي	عرفت	العامل	بأنه:	))كل	شخص	طبيعي	يعمل	لدى	صاحب	عمل	لقاء	أجر	مهما	كان	نوعه	
وتحت	سلطته	وإشرافه((.	أما	إذا	كان	األطفال	املنتشرون	بالطرقات	الذين	يجمعون	مخلفات	القمامة	)بالستيك-
كرتون-خبز	يابس(	يعملون	لدى	صاحب	عمل،	وتحت	سلطته،	وإشرافه،	فإن	عالقتهم	العمالية	بصاحب	العمل	

تخضع	ألحكام	قانون	العمل	رقم	)17()7(.

2. البالة

يضطر	فقراء	سورية	في	العادة	إلى	البحث	عما	يستر	أبدانهم	في	أسواق	املستعمل	التي	تسمى	شعبًيا	بالبالة،	
نظًرا	الرتفاع	ثمن	املالبس	املصنعة	محلًيا،	وكذلك	املستوردة،	وقد	تفاقم	هذا	الحال	طيلة	السنوات	املاضيات	مع	

انحدار	فئات	واسعة	من	املواطنين	إلى	تحت	خط	مستوى	الفقر	انحداًرا	مريًعا.

وقد	توسعت	تجارة	البالة	في	البالد	نتيجة	الوضع	العام،	غير	أن	توسع	حال	الفقر	جعل	الحصول	على	ثياب	
مستعملة	بأسعار	متهاودة	أمًرا	صعًبا	أيًضا،	حيث	نشرت	تقارير	عدة	عن	معاناة	كثيرين	في	الحصول	على	مبالغ	
الواقع	 هذا	 تغا�شى	عن	 الرسمية	 الجهات	 بعض	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	 مقبولة،	 بالة	 على	 للحصول	 تكفيهم	 مالية	
ا	تؤكد	أنه	يخضع	أيًضا	ملساومات	النظام	

ً
بسبب	عدم	وجود	حلول	لهذا	الواقع،	فإن	هذا	القطاع	شهد	أيًضا	أحداث

دمشق	 في	 الجمارك	 مديرية	 دوريات	 مداهمة	 األحداث	 هذه	 ومن	 أيًضا،	 ابتالعه	 يمكن	 ما	 كل	 ابتالع	 ومحاولته	
سوق	األلبسة	املستعملة	في	منطقة	باب	السريجة/	االطفائية	وسط	دمشق،	وعمليات	مصادرة	شملت	أكثر	من	
	في	ذروة	زمن	األعياد	نهاية	عام	2021،	على	الزعم	أن	التّجار	يتاجرون	بمواد	مهربة	ومخالفة	لقوانين	

ً
خمسين	محال

االستيراد.

	وقد	لقيت	هذه	العملية	استهجان	عموم	السوريين،	فسموها	بالغزوة	بكل	ما	تحمله	الكلمة	من	معاني	الحرب،	
)أمًرا	غير	مفهوم(،	 الجمارك	 الذي	عّد	سلوك	مديرية	 اللحام	 الهدى	 أبو	 وقد	صرح	رئيس	غرفة	تجارة	دمشق	

مشيًرا	إلى	عدم	جواز	مداهمة	الجمارك	سوق	)البالة(	ومصادرة	بضاعة	)مخصصة	للفقراء()8(.

ويدرك	متابعو	الشأن	االقتصادي	السوري	أن	مديرية	الجمارك	العامة،	ال	تتصرف	في	ملفات	كهذه	من	تلقاء	
ذاتها،	وأنها	تتبع	في	ذلك	قرارات	مركزية	تصدر	من	جهات	عليا.

3. بيع األعضاء

في	 استمراره	 إلى	 السوري	 اإلنسان	 حاجة	 نتيجة	 البشرية،	 األعضاء	 بيع	 هي	 جديدة	 ظاهرة	 الحرب	 فرزت	

)7(	د.م،	"حاويات	القمامة	مناجم	ذهب	الفقراء..	الشؤون	االجتماعية	لسورية	الحدث	األطفال	النباشون	ليسوا	بمتسولين..!"،	شبكة	سورية	الحدث،	
https://event-sy.net/news-54128.html

https://2u.pw/qE43jK	،)2021	ديسمبر	األول/	كانون	)23	األوسط،	الشرق	جريدة	15731،	ع:	البالة"،	سوق	لـ"غزوة	دمشق	في	"استنكار	د.م،	8((
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وأمام	 املستشفيات،	 جدران	 على	 تنشر	 العيون	 قرنيات	 أو	 الكلى	 لبيع	 االستعداد	 عن	 اإلعالنات	 إن	 إذ	 الحياة،	
أبوابها،	وفي	األسواق	الرئيسة	مثل	منطقة	املرجة	ومواقفها	األساسية،	وتظهر	هذه	اإلعالنات	للشخصيات	التي	

حددت	الدراسات	الطبية	مدة	زمنية	لبقائها	على	قيد	الحياة.	

4. القبور

أيًضا،	 أمواتهم	 لتشمل	 مساحتها	 وسع	 بل	 األحياء	 السوريين	 على	 الحرب	 بإعالن	 السوري	 النظام	 يكتف	 لم	
وهو	ما	يتجلى	في	ارتفاع	أسعار	القبور	في	مقابر	ومدافن	دمشق	كافة،	وهذه	الظاهرة	يزداد	تأثيرها	في	األوضاع	
املعيشية	لإلنسان	السوري،	خصوًصا	لدى	النازحين	من	أراضيهم،	املقيمين	في	دمشق	حيث	غالء	أسعار	القبور	

نتيجة	التضخم	وهبوط	القيمة	الشرائية	لليرة	السورية.	

	وتختلف	أسعار	القبور	بحسب	القرب	من	العاصمة،	ومكان	القبر،	وقيوده،	إذ	))يبلغ	متوسط	سعر	القبر	
في	مقبرة	الدحداح	بمنطقة	شارع	بغداد،	في	حال	كان	له	سجل	قيد	عقاري	قرابة	3،5	ماليين	ليرة،	في	حين	يصل	
سعره	بمنطقة	كفرسوسة	إلى	قرابة2،2	مليون	ليرة،	وفي	الشيخ	سعد	باملزة	قرابة	1،8	مليون	ليرة،	أما	في	مقبرة	
الباب	الصغير	فيبلغ	قرابة	مليوني	ليرة،	أما	في	باب	شرقي،	فيبلغ	سعر	القبر	حوالي2،8	مليون	ليرة،	وفي	منطقة	
املهاجرين	4	ماليين	ليرة،	وفي	القابون1،5مليون	ليرة،	مع	اإلشارة	إلى	أن	هذه	األسعار	قابلة	للزيادة	من	دون	قيود	
أو	مبررات	منطقية،	حتى	أنها	قد	تتضاعف	في	حال	توافرت	الظروف	املواتية،	علًما	بأن	محافظة	دمشق	أعلنت	

قبل	سنوات	عن	اعتماد	أرض	مساحتها	80		دونًما	في	منطقة	عدرا	لتصبح	مدفًنا	للموتى(()9(.

هذه	أسعار	القبور	قبل	خمس	سنوات	أو	أكثر،	أما	اآلن	مع	التضخم،	أصبحت	القبور	بأسعار	مضاعفة	مرات	
عدة،	وملعرفة	أسعارها	الجديدة	سألت	)أبو	وليد(	حارس	مقبرة	الباب	الصغير	في	باب	مصلى،	فقال:	))سعر	القبر	

بالحد	األدنى	)0)(	مليون	ليرة	سورية،	وهناك	قبور	تصل	إلى	مئة	مليون	ليرة	سورية((.

األسرة  الحياة  جوانب  بعض  في  الحرب  لسياسات  السلبية  ااًلنعكاسات  خامًسا: 
السورية

1. الطالق والزواج

تعاني	 املجتمع،	حيث	 أفراد	 وبقية	 السورية	 األسر	 تفكيك	 في	 كبيًرا	 دوًرا	 واملتجددة	 املستمرة	 الحرب	 لعبت	
وشعورها	 أحياًنا،	 واملعنوي	 املادي	 تماسكها	 وفقد	 تشتتها	 من	 تبدأ	 األسرة	 على	 الحقيقية	 فالحرب	 التهميش،	
كانت،  كما	 حياتها	 متابعة	 على	 وقدرتها	 بذاتها	 الثقة	 وافتقادها	 لها،	 معيل	 وجود	 وعدم	 والدونية،	 بالحرمان	
وشعورها	أن	حقوقها	مسلوبة	من	اإلهمال الذي	تتعرض	له،	ويحاصرها،	فيسلب	منها	أدوارها	الريادية.	يعيش	
املجتمع	السوري	وأسره	بمختلف	شرائحه	الصراعات	والتناقضات	االجتماعية	من	خالل	عالقة	الرجل	واملرأة،	

)9(	د.م،	"النازحون	إلى	دمشق.. أموات	بال	نعوات..واملاليين	ثمًنا	للقبور"،	جريدة	األيام،		ع:	5،	)2017/01/29(.
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واملواطنة،	ما	يسهم	في	التفكك	األسري،	وسوء	العالقات	االجتماعية.

معدالت	الطالق،	فقد	حولت	الحرب	نصف	الشعب	السوري	إلى	الجئين	 	وأول	مفاعيل	هذه	الحالة	ارتفاع 
ونازحين،	وهذا	يعني	خسارة	العائلة	السورية	استقرارها	بعد	أن	تفرقت،	وتشتت،	إذ	بلغت	نسبة	الطالق	)40 

باملئة(	في	العام	2013،	بالنسبة	إلى	عدد	حاالت	الزواج	وفًقا	ملصادر	وزارة	العدل	في	سورية)10(.

ففي	عام2017،	بلغ	مجموع	عقود	الزواج	املسجلة	في	مناطق	سيطرة	النظام،	باستثناء	محافظات	)حلب،	دير	
4)197،	وقد	حصدت	مدينة	دمشق	النسبة	 100195	عقًدا،	وعدد	شهادات	الطالق	 الزور،	الرقة،	والحسكة(	

األعلى	من	هذه	األرقام،	فكان	عدد	العقود	فيها	)2501،	وعدد	شهادات	الطالق	414)،	بنسبة	)30.4	باملئة()11(.

وعن	زيادة	معدالت	الطالق	في	سورية	قال	املحامي	محمد	السعدي:	))إن	حاالت	الطالق	في	العام2021،	بلغت	
11000	حالة	أي	ما	نسبته	)38	باملئة(،	و	29000	حالة	زواج،	بينما	ارتفعت	حاالت	الطالق	مؤخًرا	إلى)50	باملئة(	
أي	14500	حالة	طالق.	وهذا	ما	أدخل	املجتمع	السوري	في	قضية	تعدد	الزوجات،	وفقد	األزواج،	وصلت	نسبة	
الرجال	املتزوجين	من	امرأة	ثانية	في	سورية	إلى	)40	باملئة(،	بحسب	إحصاءات	غير	رسمية،	بالتوازي	مع	ارتفاع	
نسبة	النساء	العازبات	إلى	)5)	باملئة(،	خالل	أوضاع	الحرب،	وتلك	من	اآلثار	السلبية	التي	تخلفها	الحروب(()12(.

2. تزويج القاصرات

تزويج	القاصرات	أحد	أمراض	الحرب	املستمرة،	بسبب	اللجوء	والتشرد	والفقر	والبؤس	والظلم	واالضطهاد	
إلى	تزويج	 في	غيابهما	 أو	حتى	 أو	األخ	 له	الشعب	السوري،	وذلك	كله	يدفع	األب	 الذي	يتعرض	 والقهر	والخوف	
االبنة	أو	األخت	القاصر	تحت	الضغط	واإلكراه	بسبب	الحاجة	إلى	املال،	والرغبة	في	التخلص	من	عبء	األنثى	املالي	

بالدرجة	األولى،	وبدافع	السترة	بالدرجة	الثانية.

وتنتشر	ظاهرة	الزواج	العرفي	غير	املسجل	انتشاًرا	كبيًرا،	فجزء	من	هذه	الزيجات	تعقد	على	قاصرات،	ووفق	
2013	عقدت	على	 العام	 في	 الزيجات	 باملئة(	من	 	10( في	سورية،	فإن	نسبة	 العدل	 إحصاءات	صادرة	عن	وزارة	
قاصرات	أمام	املحاكم	الشرعية	في	دمشق،	وإن	هذه	النسبة	تزيد	كثيًرا	في	مناطق	األرياف	البعيدة	عن	العاصمة،	

فنسبة	)0)	باملئة(	من	الزيجات	غير	املسجلة	في	املحاكم	عقدت	على	قاصرات)13(.

وفي	تحليل	هذه	الظاهرة،	لن	يكون	صعًبا	على	الباحثين	االستنتاج	بأن	إيقافها	يقع	على	عاتق	مؤسسات	الدولة	
التي	ال	تفعل	شيًئا،	سوى	مراقبة	سجالت	املحاكم،	وتدوين	األرقام	من	دون	االنتباه	إلى	نتائجها	الخطرة	في	واقع	

األسر	السورية	في	الوقت	الحالي	وفي	املستقبل.

)10(	سحر	حويجة،	املرأة	السورية	في	ظل	النزاع:	دراسة،	ط1،	)دمشق:	دار	الرحبة	للنشر	والتوزيع،	)201(،	ص	73-72.

)11(	أنطوان	بصمة	جي،	"تعدد	الزوجات	كذريعة	لحل	مشكلة	العنوسة	في	الحرب"،	جريدة	األيام،	)2010/2/3(،	ص)1.

)12(	عادل	إبراهيم،	"أسرة	سلمية..	وطن	سليم"،	جريدة	قاسيون،	ع:	913،	)2019/5/3(،	ص	10.
https://kassioun.org/advanc	syria/item

)13(	سحر	حويجة،	املرأة	السورية	في	ظل	النزاع،	ص81،80.
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3. الصحة والدواء

وأخرجت	 ودمار،	 وعي	 وقلة	 وفقر	 تلوث	 من	 السوريين،	 على	 ذاتها	 فرضت	 الدواء	 بفقدان	 الحرب	 عالقة	
أمراًضا	كانت	مندثرة	من	سنين	طويلة،	ورفعت	نسبة	أمراض	أخرى	في	ظل	عدم	وجود	وعي	صحي،	وعدم	توافر	
الرعاية	الصحية،	إذ	ترى	منظمة	الصحة	العاملية	في	تقريرها	حول	الواقع	الصحي	في	سورية	أن	معدالت	التغطية	
التطعيمية	تتأثر	بالحرب،	وأن	)35	باملئة(	من	السوريين	ال	يستطيعون	الحصول	على	مياه	شرب	آمنة،	ما	يعرضهم	

لخطر	اإلصابة	بأمراض	منقولة	باملاء	مثل	األمراض	اإلسهالية	والحمى	التيفية)14(.

	وأكدت	املنظمة	أن	األوضاع	املعيشية	غير	الصحية	في	مراكز	اإليواء	في	الداخل	السوري،	وزيادة	معدالت	
سوء	التغذية	يتصاعدان،	ما	يقلل	من	مناعة	األطفال	ضد	املرض	املعدي	املهدد	للحياة.	

30	سورًيا	يعاني	حالة	نفسية	وخيمة،	ويعاني	شخص	واحد	من	بين	 ويكشف	التقرير	أن	سورًيا	واحًدا	بين	
10أشخاص	حالة	صحية	نفسية	تتراوح	بين	الخفيفة	واملعتدلة،	نتيجة	التعرض	طويل	األمد	للعنف.	

ويشير	التقرير	إلى	أن	العدد	اإلجمالي	لألشخاص	ذوي	إعاقات	الحرب	بأنواعها	املختلفة	)2.9	مليون	شخص(،	
في	الحصول	على	 أكثر	ضرًرا	 يعانون	أوضاًعا	 الحروب،	وهم	 نتيجة	 بإصابات	 منهم	)1.5(	مليون	شخص	مصاب	

خدمات	للرعاية	الصحية	مطلوبة	بشدة.

وعن	حرب	الدواء	وعدم	قدرة	املصابين	واملر�شى	الحصول	على	الدواء	والرعاية	الصحية	تحدث	الصيدالني	
رامي	غرز	الدين،	)اسم	مستعار(،	فقال:	))إن	السبب	الحقيقي	وراء	عدم	قدرة	املريض	واملصاب	الحصول	على	
العالج	عدم	قدرته	على	الحصول	على	املعاينة	والدواء	الالزمين،	في	العام	)201	زادت	أسعار	الدواء	)40	باملئة(،	
وفي	العام	2020،	زادت	أسعار	الدواء	)70	باملئة(،	بينما	فعلًيا	كانت	الزيادة	أكثر	)100	باملئة(،	وفي	الشهر	األخير	
من	العام	2022،	جاءت	زيادة	جديدة	على	األدوية	بنسبة	35	باملئة((.	وأكد	غرز	الدين	أن	االستهالك	العام	للدواء	
العالجي	انخفض	انخفاًضا	كبيًرا،	لكن	االستهالك	زاد	على	املسكنات	واملهدئات	وأدوية	االلتهاب	من	دون	الذهاب	إلى	
الطبيب	من	أجل	العالج،	إذ	ارتفعت	تعرفة	معاينة	األطباء،	وهذا	ما	فرض	على	الصيادلة	العمل	أطباء	وصيادلة	

في	آن	مًعا.	

وظهرت	آثار	زيادة	األسعار	بصورة	واضحة	في	األسر	التي	لديها	أطفال،	حيث	ارتفعت	أسعار	علب	الحليب	في	
العام	2017،	من	1750	ليرة	سورية	إلى12.500	ليرة	في	العام	2020،	وفي	العام	2022	أصبحت	17500	ليرة،	وهي	

غير	متوافرة	في	الصيدليات،	وتباع	في	السوق	السوداء	بسعر	يتراوح	بين	25	ألف	ليرة	و30	ألف	ليرة.

 2018 العام	 في	 التي	كان	سعرها	 أما	فوط	األطفال	 نان،	والكيكوز،	 التي	زادت	أسعارها	حليب	 ومن	األنواع	
)1700(	ليرة،	أصبحت	في	العام	2020	تباع	بسعر	000)	ليرة،	وفي	العام	2021	أصبح	سعرها	12	ألف	ليرة،	وفي	

نهاية	العام	2022	،	باتت	تباع	بـ17	ألف	ليرة.

ويؤكد	الطبيب	سمير	مرعي	أنه	في	حال	الحرب	تكون	نسب	سوء	التغذية	مرتفعة	عادة،	ويمكن	معرفة	عدد	

)14(	لودي	علي،	"أمراض	الحرب	تهدد	حياة	السوريين	ومستقبلهم"،	جريدة	األيام،	ع:	102،	)2019/1/20(،	ص)-7.
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والفقر	 الحرب،	 مناطق	 من	 املهجرين	 من	 واملستوصفات	 الجماعية	 الطبية	 العيادات	 يراجعون	 الذين	 املر�شى	
الذي	فرضته	حال	الناس	املادية	السيئة.

	وتفيد	الطبيبة	هبة	عيد،	أخصائية	في	أمراض	الجهاز	الحركي،	بأن	الحرب	زادت	من	أمراض	عدة،	أبرزها	
اللشمانيا	أو	حبة	حلب،	حيث	كان	هناك	زيادة	واضحة	في	عدد	اإلصابات	في	محافظات	عدة،	وأن	شلل	األطفال	
الكبد	 والتهاب	 باربه،	 غيالن	 شلل	 وانتشر	 منه،	 تخلصت	 قد	 سورية	 كانت	 أن	 بعد	 الحرب،	 مجدًدا	خالل	 ظهر	

الوبائي	A،	وهو	ينتقل	عن	طريق	األغذية	واملياه	امللوثة)15(.

سادًسا: بعض صور مقاومة الشعب السوري

1. مواقف بعض الفنانين 

يلعب	الفن	دوًرا	كبيًرا	إلعطاء	اإلنسان	توازًنا	في	العالم	املحيط	به	عبر	دمج	الفرد	باملجموع	وإعطائه	الحرية	
السعيدة	التي	تحرمه	منها	أعباء	الحياة	اليومية،	ويقول	املسرحي	الشهير	برتولد	برخت:	))إن	الفن	يدرب	الناس	
على	متعة	تغيير	الواقع،	فال	يكفي	جمهورنا	أن	يعرف	كيف	تحرر	بروميثيوس	فقط،	بل	عليه	أن	يتدرب	على	اللذة	

في	تحريره((.	

	بينما	يشرح	إرنست	فيشر	وظيفة	الفن	بأنه	))يوضح	العالقات	االجتماعية،	وتنوير	الناس	في	املجتمعات	التي	
أخذ	يسيطر	عليها	الظالم،	ومساعدة	الناس	على	إدراك	الواقع	االجتماعي	وتغييره(())1(.

وفي	الواقع	الجديد	الذي	وصلت	إليه	الحالة	السورية	يردد	بعض	الفنانين	السورين	عبر	صفحاتهم	الشخصية	
والوسائل	اإلعالمية	ضرورة	مواجهة	الحكومة	السورية	مواجهة	صريحة	ومن	خالل	األدوات	اإلعالمية	املباشرة،	
مثلما	فعل	الفنان	بشار	إسماعيل	برده	على	تصريحات	املستشارة	اإلعالمية	لرئيس	النظام	بشار	األسد،	فقال:	
10	آالف	دوالر،	ومجوهرات	تقدر	قيمتها	 يبلغ	سعرها	نحو	 ))امرأة	كانت	تتحدث	عن	الصمود	وترتدي	مالبس	
10دقائق،	 تأتي	 ))إنها	 الكهرباء،	فقال:	 أما	عن	 ما	فهمت((،	 الصمود	 هاد	 ))شو	 ألف	دوالر((.	وتساءل:	 	15 بنحو	
	:
ً

:	))أعطونا	فرصة	لشحن	الهواتف	فقط((،	ويتابع	قائال
ً

وتنقطع	خمس	ساعات((،	وخاطب	شركة	الكهرباء	قائال
إن	))أديسون	يلعن	الساعة	التي	اخترع	فيها	الكهرباء((.	ويضيف	معلًنا	أنه	))دفع	80	ألف	ليرة	سورية	ثمًنا	لعشرين	

ليتر	مازوت	مع	بوسة	يد	البائع(()17(.

البنزين	 بتأمين	 مرتبطة	 باتت	 السوريين	 ))قصص	 أن	 وتبين	 الشخصية،  حربها	 حنا	 كندا	 املمثلة	 وتخوض	
تأمين	 ))حاولت	 إنها	 لتغير	مناخها((،	وتضيف	 	جليدية	

ً
البلدان	جباال تنقل	فيه	بعض	 في	وقت	 والخبز،	 واملازوت	

)15(	لودي	علي،	"أمراض	الحرب	تهدد	حياة	السوريين	ومستقبلهم".

))1(	إرنست	فيشر،	ضرورة	الفن،	املكتبة	االشتراكية،	ميشال	سليمان	)مترجًما(،	)بيروت:	دار	الحقيقة،	5)19(،	ص	)17-1.

)17(	محمد	أمين	ميرة،	موقع	راديو	روزنة،	)2022/5/9(.
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املازوت	ألمها	إلسعادها	في	عيد	األم	إال	أنها	لم	تستطيع(()18(.

)املدينة	 إذاعة	 بثته	 لقاء	 في	 النظام،	وذلك	 به	 الذي	يقوم	 القمع	 النوري،	فيعلن	حرًبا	على	 الفنان	عباس	 أما	
الدول	 بقية	 بفوارق	شاسعة	عن	 متأخرة	 باتت	 فإن	سوريا	 الحالي	 النظام	 ))بسبب	سياسات	 يقول:	 إذ	 إم(،	 إف	
العربية،	منتقًدا	تدني	مستوى	الحريات	في	البالد((،	ويضيف	إن	))الدولة	نجحت	في	زرع	الرعب	لدى	املواطنين،	
))إن	 	:

ً
قائال في	سورية،	 املعي�شي	 املستوى	 النوري	 وانتقد	 واإلقصاء((.	 بالهجوم	 بل	 بالفكر،	 الفكر	 تجابه	 ال	 ألنها	

الفلسطينيين	في	مناطق	السلطة	الفلسطينية	يتقاضون	رواتب	تفوق	رواتب	السوريين	بنحو	عشرة	أضعاف(()19(.

وتنتقل	ردود	فعل	الفنانين	السوريين	من	القضايا	املعيشية	إلى	قضايا	عامة	متقدمة	مثل	غياب	الديمقراطية	
والحريات	في	سورية	بصورة	عامة،	في	ربط	واضح	بين	األزمات	التي	يعيشونها،	وإهمال	النظام	في	البحث	عن	عالج	
لها،	فهم	يدركون	أن	منبع	األمر	ومنتهاه	عند	رأس	النظام،	فهو	وحده	يقرر	متى	يجب	أن	يتوقف	ذلك،	ومتى	يجب	
إياه	 	

ً
األسد	متوسال لبشار	 املمثل	وضاح	حلوم	 التي	وجهها	 املصورة	 الرسالة	 في	 يستمر،	وقد	ظهر	هذا	جلًيا	 أن	

التدخل	من	أجل	إنقاذ	الناس.

2. )بدنا نعيش(

ومن	مظاهر	املقاومة	البارزة	أيًضا	رد	فعل	أهالي	محافظة	السويداء	على	حرب	النظام	تجاههم،	وعلى	أفعاله	في	
املحافظات	السورية	جميعها،	بسبب	الغالء	والتقنين	وعدم	وجود	املواد	األساسية،	فانتعشت	منذ	سنوات	عدة	
حركة	)بدنا	نعيش(	الشبابية	التي	استمرت	حوالى	سنة	على	مراحل	زمنية	غير	منتظمة	على	الرغم	من	التهديدات	
األمنية	كلها،	واالشتباكات	مع	الشبيحة	واملواليين	في	املحافظة،	واعتقال	القياديين	في	الحركة	ملدة	زمنية	واضحة	
حيث	 املطلبي،	 الشبابي	 الحراك	 عن	 بعيًدا	 ذاتها	 املدينة	 في	 العام	 الحراك	 إلى	 إضافة	 دمشق،	 وفي	 السويداء	 في	
العام	 هذا	 األكبر	 االحتجاج	 وفي	 ذاتها،	 املدينة	 ساحات	 في	 االحتجاجية	 والوقفات	 لالعتصامات	 الدعوات	 تتم	
في	 األمنية	 القوى	 من	 والالمباالة	 السخرية	 نتيجة	 االحتجاجية	عن	سلميتها	 التظاهرات	 )2022/12/4(	خرجت	

املحافظة،	وتحولت	إلى	حالة	عنيفة	كان	نتيجتها	قتلى	وإصابات	في	صفوف	املتظاهرين.

ولعل	أهم	أسباب	ما	يحدث	في	السويداء	عدم	قدرة	النظام	وأدواته	األمنية	على	إحكام	السيطرة	على	املحافظة	
مثل	بقية	املحافظات	السورية	الواقعة	تحت	سيطرته،	لذلك	نجد	أن	هذا	الهامش	املتاح	ألهالي	السويداء	وريفها	
يفتح	أفًقا	الستمرار	الحركة	االحتجاجية	السلمية	املباشرة	من	دون	ردود	فعل	أمنية	قوية	تتجه	إلى	فعل	عنيف	
تدميري	من	قبل	النظام،	كما	حدث	مع	بقية	املحافظات	التي	شاركت	في	السنوات	األولى	من	عمر	الثورة	السورية.

)18(	محمد	أمين	ميرة،	موقع	راديو	روزنة،	)2022/3/22(.

https://arabi21.com/story/1414454	.)2022/01/30	:)لندن	عربي21،	واسًعا"،	
ً
)19(	د.م،	"عباس	النوري	ينتقد	نظام	األسد	ويثير	جدال



ملف العددالعدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023

70

سابًعا: استشراف

على	الرغم	من	عنف	الحرب	التي	يشنها	النظام	على	السوريين،	نرى	ردود	الفعل	الواضحة	التي	ال	تنفي	حاالت	
التذمر	والتبرم	والتأفف	واألحاديث	الثنائية	املباشرة	في	الغرف	املغلقة	لدى	املواطن	في	مناطق	سيطرة	النظام،	

لكن	ذلك	لم	يرتق	إلى	فعل	احتجاجي	واحد	مثلما	يحدث	في	محافظة	السويداء.

	فاإلنسان	السوري	ما	زال	قادًرا	على	مواجهة	النظام	باالحتجاجات	السلمية	واملدنية،	كما	كان	الحال	عليه	في	
العام	األول	من	ثورة	الحرية	والكرامة	قبل	أن	يجبر	عنف	النظام	الثورة	على	العسكرة	والتسلح.

إن	حروب	اإلنسان	السوري	ضد	قرارات	النظام	وحكومته	في	مناطق	سيطرته	مستمرة،	على	الرغم	من	كل	
في	 التاريخي	واملتجدد	 التقليدي	 الفساد	 مترافقة	مع	 وارتفاع	األسعار،	 التضخم	 السورية	من	 السوق	 تعيشه	 ما	
الحياة	االجتماعية	واالقتصادية	السورية.	لكن	إلى	متى	يستطيع	املواطن	السوري	الصبر	على	كل	عمليات	اإلذالل	
واالهانة	في	أكله	اليومي،	من	قبل	النظام	الذي	اغتصب	الحياة	في	مناطق	سيطرته،	وجعل	من	املواطن	السوري	
محض	أداة	لالسترزاق	والتسول	في	املحافل	الدولية	كلها،	بما	فيها	حصر	املساعدات	اإلنسانية	ببوابته	ومناطق	

سيطرته؟.	

أخيًرا،	هل	ستنبثق	من	معاناة	مناطق	سيطرة	النظام	حرب	احتجاجية	تدعو	إلى	التعبير	عن	مناهضة	الجوع	
الذي	يجتاحها؟	يأمل	السوريون	أن	تنتهي	معاناتهم	في	أسرع	وقت	بعد	أن	دمر	النظام	حيواتهم،	وما	يجري	في	هذه	

اآلونة	من	التماعات	هنا	وهناك،	ال	بد	سيف�شي	إلى	املأمول	بعد	هذه	التضحيات	كلها.



71

العدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023ملف العدد

املصادر واملراجع

1	 حويجة.	سحر،	املرأة	السورية	في	ظل	النزاع:	دراسة،	ط1،	)دمشق:	دار	الرحبة	للنشر	والتوزيع،	)201(..

2	 خضور.	مازن	سليم،	متالزمات	الحرب	السورية:	صراع	األولويات..	حروب	دون	نار،	ط1،	)دمشق:	دار	.
دملون	الجديدة	للنشر	والتوزيع،	2020(.

3	 الحقيقة،	. دار	 )بيروت:	 )مترجًما(،	 سليمان	 ميشال	 االشتراكية،	 املكتبة	 الفن:	 ضرورة	 إرنست،	 فيشر.	
.)19(5




