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سياسات التقنين وانعكاساتها على السوريين

شوكت غرزالدين)1)

: ملخص
ً

أواًل

تقود	املالحظة	واملقارنة	إلى	التفريق	بين	نوعين	من	التقنين	في	مناطق	سيطرة	النظام	السوري	مع	نهاية	2022؛	
ما	 وغالًبا	 والعقوبات،	 والحصار	 الحرب	 مثل	 من	 الطوارئ	 بسب	حال	 االستبدادية	 السلطة	 تمارسه	 تقنين	 األول:	
يكون	تقنيًنا	موقًتا	يزول	بزوال	أسبابه،	والثاني:	سياسات	التقنين،	وتمارسها	)السلطة	التقنينية(	من	دون	أن	يكون	
التفريق	توصلنا	 استجابة	للحالة	الطارئة،	وغالًبا	ما	تكون	سياسات	شبه	دائمة	ال	تزول	بزوال	أسبابها.	ومن	هذا	
إلى	أهداف	مضمرة	لدى	السلطة	التقنينية	تختلف	عن	األهداف	املعلنة،	فسياسات	التقنين	ال	تخضع	للحرب	أو	
للحصار	أو	للعقوبات	بقدر	خضوعها	لهدف	إعادة	تطبيع	السكان	مع	واقع	السلطة	كما	هو.	وال	يرى	السكان	من	
الحرب	 من	 مختلفة	 أوضاع	 وتخللها	 مرت،	 عاًما	 	11 أن	 ومع	 تجسيداتها.	 بكامل	 التقنينية	 السلطة	 السلطة	سوى	
	أن	سياسات	التقنين	لم	تكن	استجابة	لتلك	األوضاع	املختلفة	عموًما،	وإنما	كانت	سياسة	

ّ
والحصار	والعقوبات،	إال

من	 التقنين	 سياسات	 زالت	 ما	 كله،	 هذا	 ومع	 البديل.	 وغياب	 النظام	 عنف	 وفق	 السكان	 تطبيع	 إلعادة	 ممنهجة	
املسائل	املسكوت	عنها.	وبدراسة	مثل	هذه	السياسات،	والتحذير	منها،	لن	نكون	على	دراية	أفضل	فحسب،	بل	قد	

تؤدي	إلى	ديمقراطية	أفضل،	وال	سيما	بعد	أن	تحولت	سياسات	التقنين	إلى	أزمة	تهدد	بتقويض	أسس	الثقافة.

ثانًيا: مدخل

استغالل	 قوامها	 تقنينية	 سياسات	 إلى	 عاًما	 عشر	 أحد	 منذ	 السوري	 النظام	 سيطرة	 مناطق	 سكان	 يخضع	
الحاجات	الضرورية	عند	السكان.	فهي	تطال	الطاقة	والغذاء	واملاء	والصحة	والتعليم.	وباستمرار	تطبيقها	باتت	
حياة	السكان	في	عام	2022	تتمحور	حول	موضوعات	سياسات	التقنين:	آلياتها،	وتطبيقاتها،	وأسبابها،	وأهدافها،	

ونتائجها.

وتتجسد	سياسات	التقنين	في	إنقاص	الكمية	إلى	حدود	دنيا	ال	تسّد	الرمق	من	جهة،	وفي	رداءة	النوعية	على	
الرغم	من	غالء	السعر	بالنسبة	إلى	القدرة	الشرائية	من	جهة	ثانية،	وفي	األساليب	املتبعة؛	خصوًصا	تلك	األساليب	
املعتمدة	على	املعلوماتية	)البطاقة	الذكية	على	سبيل	املثال(	من	جهة	ثالثة.	وبواسطة	هذه	السياسات	باتت	الحياة	
الطاقة	 على	 والحصول	 جًدا،	 مكلف	 والتنقل	 متوقفة،	 شبه	 كهرباء	 إلى	 تحتاج	 التي	 فاألعمال	 مستحيلة؛	 شبه	

والغذاء	والصحة	والتعليم	شبه	معدوم.

)1(	كاتب	وباحث	سوري،	حاصل	على	ماجستير	في	الفلسفة.
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الحرب	 منها:	 كثيرة.	 السياسات	 هذه	 مثل	 النتهاج	 املبررات	 زالت	 ما	 أنه	 	
ّ
إال الحال،	 كارثية	 من	 الرغم	 وعلى	

السورية،	والحصار	االقتصادي،	والعقوبات	الدولية	)قانون	قيصر(،	وجائحة	كورونا،	والحرب	األوكرانية.

تهدف	الدراسة	إلى	البحث	في	انعكاسات	تلك	السياسات	وآثارها	الجانبية،	وال	سّيما	أنها	قد	أحدثت	تحوالت	
ديمغرافية	ونفسية	واجتماعية	وسياسية	وأخالقية	في	السكان.

ستوظف	الدراسة	بعض	املفهومات	مثل:

1	 )إعادة	التطبيع(	الذي	يقصد	به	إزاحة	السكان	عن	طباعهم	املكتسبة	في	األزمان	العادية،	بإكسابهم	طباًعا	.
ة	والفساد	والرشوة	وغالء	األسعار.

ّ
جديدة،	والتعود	عليها،	من	مثل	تحمل	الطوابير	والقل

2	 ع(	الذي	سيعني	توافر	املواد	والسلع	ملن	يدفع	ثمنها	فحسب،	وانعدامها	على	من	ال	يستطيع	أن	. قنَّ
ُ
)التقنين	امل

يدفع،	فهو	)تقنين	ضمني(.

3	 )التكّييف(	الذي	يعني	تكّيف	السكان	اإلجباري	مع	بؤسهم،	واعتياده،	وتحملهم	اإلجراءات	الجائرة..

4	 )السلطة	التقنينية(،	وهو	مفهوم	جديد	يؤكد	انحطاط	السلطة	من	قضايا	األمن	والسالم	إلى	مجرد	سلطة	.
تقنينية،	كّل	همها	تقنين	ضروريات	السكان،	وتحجيمهما	إلى	ما	دون	الحد	األدنى	بكثير.

الحرب	 في	 واملحددة	 املوقتة	 التقليدية	 أسبابها	 عن	 التقنين	 سياسات	 ابتعاد	 في	 الدراسة	 إشكالية	 تتمركز	
السكان.	وعلى	 تقنينية	على	 تمارسها	سلطة	 تقنينية	شبه	دائمة،	 إلى	سياسات	 تحّولها	 ثم	 والحصار	والعقوبات،	
د	في	سياسات	التقنين	من	دون	 	أن	ما	يحدث	هو	العكس؛	أي	ازدياد	ُمطّرِ

ّ
الرغم	من	غياب	األسباب	املوجبة	لها،	إال

أسباب.

واستناًدا	إلى	هذه	اإلشكالية	ستتحّدد	فرضية	البحث	املوقتة	في	وجود	أهداف	ُمضمرة	عند	النظام	السوري،	
تختلف	عن	تلك	املعلنة	من	جانبه.	ونرى	أنها	تتمثل	في	إعادة	تطبيع	السكان	للتكّيف	مع	واقع	السلطة	االستبدادية،	
بالكفاية	 الناس	 ألهداف	 واملضاد	 الحياة،	 بضروريات	 والالمبالي	 والخدمات،	 والسلع	 املواد	 توفير	 عن	 العاجز	
والتعليم،	 والصحة	 والغذاء	 الطاقة	 في	 الحقوق	 تقويض	 معناه	 وهذا	 هو.	 كما	 به	 القبول	 ثم	 ومن	 واالستقرار،	
ضمرة	هي	ضبط	

ُ
وعدم	القدرة	على	دفع	ثمنها	في	السوق	السوداء	في	آن	مًعا.	وبكالم	آخر:	قد	تكون	األهداف	امل

السكان	وعقابهم	في	آن	مًعا،	فالتقنين هو	السكة	الثالثة	للسياسة	السورية	بعد	االعتقال	والحرب.

وتستمد	الدراسة	أهميتها	من	قراءتها	سياسات	التقنين	الراهنة	بوصفها	أهَم	ظاهرة	في	مناطق	سيطرة	النظام	
استراتيجية	 إلنتاج	 ا	 تفصيليًّ متابعتها	 املتخصصين	 على	 ينبغي	 التي	 املهمات	 تحديد	 ثم	 من	 شأنها	 ومن	 السوري،	

ملقاومتها.



75

العدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023ملف العدد

ا: تحديد التقنين
ً
ثالث

1. التقنين

))هو	التحكم	املصطنع	في	توزيع	املوارد	أو	املنتجات	أو	الخدمات	النادرة.	وعادة	ما	يتم	استخدام	هذه	العملية	
لضمان	التوزيع	الصحيح	للموارد	أو	املواد	من	دون	هدر.(()2(

	من	استهالك	 يعد	التقنين	إجراًء	موقًتا	تلجأ	إليه	السلطات	املختصة	استجابة	للحاالت	الطارئة،	وذلك	للحّدِ
توزيع	 ومراقبة	 املستفيدين،	 تحديد	 خالل	 من	 ويتم	 وتكلفتها.	 لندرتها	 الضرورية	 والخدمات	 والسلع	 املواد	
الحصص،	وضبط	كمياتها،	والتحكم	بسعرها،	أو	وضع	قيود	مصطنعة	على	العرض	والطلب.	وغالًبا	ما	يرافقه	

ازدياد	في	نشاط	عمليات	التهريب،	وتضخم	السوق	السوداء،	والغالء	في	األسعار.

ويختلف	التقنين	عن	الترشيد؛	ألن	الترشيد	يشير	إلى	االستخدام	األفضل	واألمثل	للموارد	املتاحة،	بينما	يشير	
التقنين	إلى	االستخدام	األدنى	لها.	ولذلك	يؤدي	التقنين	إلى	تفاقم	العجز	االقتصادي	في	أغلب	األحيان،	على	الرغم	

من	أنه	نتيجة	لعجز	السلطات	املختصة	عن	تأمين	ضروريات	الحياة	وتوفيرها.

أو	 النوعية،	 أو	اإلنتاج	واالستيراد	والتصدير،	أو	جودة	 التقنين	أن	تستهدف	االستهالك،	 ويمكن	إلجراءات	
ع(.	 قنَّ

ُ
القدرة	الشرائية،	أو	األسعار.	كما	يمكن	لها	أن	تكون	ظاهرة	مباشرة،	أو	ُمقّنعة	وغير	مباشرة	)التقنين	امل

	أنها	تظل	مكروهة	ومنتقدة،	
ّ
ومع	أنها	أحياًنا	تتناسب	مع	ندرة	املوارد	أو	ضرورات	الحرب	والحصار	والعقوبات،	إال

الحقوق	 لفقدان	 بل	 اإلنتاج	فحسب،	 أو	 االستهالك	 لفقدان	حرية	 وليس	 الكميات،	 في	 التوزيع	 لغياب	عدالة	 ال	
املعيشية	املكفولة	من	أي	دولة،	وانهيار	القدرة	على	شرائها	في	الوقت	نفسه.

يهدف	التقنين	إلى	أمرين	هما	تحقيق	العدالة	في	توزيع	الحصص،	وضبط	النفس	على	استهالك	أقل	من	املعتاد.	
وبهذا	يحافظ	على	الحقوق	املعيشية	بحدودها	الدنيا،	ولكنه	يقلص	الحرية	الشخصية	في	االستهالك	إلى	الدرجة	

صفر.

2. التقنين الضروري

وهو	))تقييد	تفرضه	الحكومة	على	توزيع	املوارد	أو	املنتجات	أو	الخدمات؛	نظًرا	إلى	ندرتها،	وترجع	أسبابه	إلى	
العقوبات	أو	القيود	االقتصادية	املفروضة	على	الدولة	فيما	يتعلق	بالتجارة	أو	االستيراد	والتصدير،	أو	الركود	

االقتصادي،	وغير	ذلك.(()3(

واملشتقات	 الكهربائية	 الطاقة	 تقنين	 وطال	 عاًما.	 	11 طوال	 النظام	 سيطرة	 مناطق	 في	 اعتدناه	 النوع	 وهذا	
النفطية	واملواد	التموينية.	وكانت	أسبابه	الحرب	والحصار	والعقوبات	االقتصادية.

.https://2u.pw/QwfCfL	،لألعمال	ميم	تقنين"،	"مصطلحات:	د.م،	2((

.https://2u.pw/ymgud4	،)العربية	هارفارد	مصطلحات	)دليل	مجّرة	التقنين"،	اإلدارية:	"املفاهيم	د.م،	3((
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	التقرير	الصادر	عن	لجنة	األمم	املتحدة	للتحقيق	في	سورية	إلى	األسباب	والنسب	املفزعة	للغالء،	
ً

يشير	مثال
وأعداد	املحتاجين	إلى	املساعدة	اإلنسانية	إذ	يقول:	))وباإلضافة	إلى	استمرار	الحرب	يعاني	السوريون	من	تدهور	
كورونا	 فيروس	 مرض	 وجائحة	 الفساد	 بسبب	 وتفاقم	 الزمن،	 من	 عقد	 من	 ألكثر	 وامتد	 أقصاه	 بلغ	 اقتصادي	
)كوفيد19-(	والعقوبات	أحادية	الجانب	واألزمات	االقتصادية	في	لبنان	وتركيا.	والوضع	االقتصادي	واإلنساني	
في	أسوأ	حاالته	منذ	بداية	النزاع،	حيث	يحتاج	14.6	مليون	شخص	إلى	املساعدة	اإلنسانية.	وارتفاع	أسعار	املواد	

الغذائية	بنسبة	800	في	املئة	منذ	2020.(()4(

في	هذا	النوع	تكون	املشكلة	محددة	بالطلب	واالستهالك.	فعندما	يقل	العرض،	سيرتفع	الطلب	وترتفع	أسعار	
املواد	إلى	مستويات	عالية	ليست	في	متناول	السكان.	وعليه،	سيفتعل	التقنين	تخفيض	األسعار	بوضع	قيود	على	

الطلب	واالستهالك،	ويستدعي	تحديد	سقف	األسعار،	وهو	بذلك	سيحافظ	على	درجة	معينة	من	العرض.

هي	 األغنياء	دفعه.	وهذه	 	
ّ
إال يستطيع	 إلى	حٍد	ال	 األسعار	 بأوضاع	خارجية،	وقد	تصل	 يتعلق	 العرض	 ولكن	

النقطة	التي	تستوجب	التقنين	والدعمين	الحكومي	والدولي.	وفي	حال	عدم	التدخل	سيلجأ	املنتجون	واملستهلكون	
،	بعدما	ارتفعت	

ً
إلى	االلتفاف	على	غالء	األسعار	وندرة	السلع	واملواد	وتردي	الخدمات،	وذلك	بتقليل	الجودة.	فمثال

إنها	 إلى	أسعار	غير	مقبولة،	أنِتجت	أشباه	األلبان	واألجبان	)أغذية	مصنعة(،	 أسعار	األلبان	واألجبان	والحليب	
أرخص	ثمًنا،	ولكنها	أسوأ	تغذية)5(.

3. التقنين السيا�شّي

هو	تقنين	مستمر،	ولكن	مع	غياب	لألسباب	املوجبة.	فقد	استخدمت	الدراسة	مصطلح	)سياسات	التقنين(	
	أو	غيابها.	فسياسات	التقنين	هي	

ً
عوًضا	عن	)التقنين(	للتفريق	بينهما	استناًدا	إلى	حضور	األسباب	املوجبة	فعال

أو	 الندرة	 الطارئة،	وأحياًنا	تكون	استباقية،	وليست	استجابة	لواقع	 الحالة	 سياسات	شبه	دائمة،	وال	تفرضها	
الحصار،	كما	حدث	في	األعوام	األولى	من	االحتجاجات	الشعبية	بتقنين	الكهرباء	)قطع	ساعتين	ووصل	4	ساعات(،	
على	الرغم	من	وجود	القدرة	على	توليدها	بصورة	كافية.	ففي	سورية	باتت	مثل	هذه	األسباب	غير	حقيقية،	وال	

تفسر	بتاًتا	سياسات	التقنين	املتبعة	واملبتكرة.

	،
ً
التوزيع	اوال بأنه	غير	عقالني	لغياب	أسبابه،	وغير	أخالقي	لغياب	عدالة	 في	تطبيقه	 التقنين	السيا�شي	 يمتاز	

القدرة	على	شرائها	 انهيار	 املعيشية	مع	 الحقوق	 ثانًيا،	وهدر	 في	االستهالك	واإلنتاج	 الشخصية	 الحرية	 وانعدام	
ا.	كما	أنه	قد	يكون	استباقًيا	في	بعض	األحيان.

ً
ثالث

4. في بطالن األسباب املعلنة للتقنين السيا�شّي

لطاملا	كانت	األسباب	املعلنة	النتهاج	سياسات	التقنين	هي	الحرب	والحصار	والعقوبات،	ولكنها	أسباب	دعائية	

ص3،	 	،2022 أغسطس	 آب/	 	17 املتحدة،	 األمم	 السورية"،	 العربية	 بالجمهورية	 املعنية	 املستقلة	 الدولية	 التحقيق	 لجنة	 "تقرير	 العامة،	 الجمعية	 	)4(
.https://2u.pw/ITy0JY

..https://2u.pw/wLWoP8	،)2021(	،العربية	نيوز	سكاي	القصة"،	ما	سورية	في	واألجبان	األلبان	"أشباه	اليزيدي،	شيرزاد	)5(
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	أن	التقنين	قد	ازداد.	وعلى	
ّ
زائفة.	فقد	أصبحت	سياسات	التقنين	منهجية	حياة،	فعلى	الرغم	من	انتهاء	الحرب	إال

ْقد	املواد	من	السوق	السوداء.
َ
	أن	هذا	االستمرار	لم	يسهم	في	ف

ّ
الرغم	من	استمرار	الحصار	والعقوبات	إال

أ. الحرب

التقنين	 ر	سياسات	 ُيبّرِ زال	 ما	 ولكنه	 االنتصار،	 أعلن	 بل	 أكثر	من	مرة،	 الحرب	 انتهاء	 السوري	 النظام	 أعلن	
التقنين	 ُيبِرر	سياسات	 السائد	ما	زال	 	أن	الخطاب	

ّ
إال 	،2018 الرغم	من	أن	الحرب	متوقفة	منذ	 بالحرب.	فعلى	

بالحرب.	ومنذ	بدء	الحرب	األوكرانية	والنظام	يتخذ	منها	مبرًرا	لغالء	املواد	الغذائية.	يقول	عضو	مجلس	الشعب	
عّمار	بكداش	مؤكًدا:

أنه	 	زيت	دوار	الشمس،	فعندما	سألنا	رئيس	الحكومة	عن	سبب	فتح	باب	استيراده	الحر،	أجاب	
ً
))نأخذ	مثال

ب	تلك	املادة	املستوردة،	وبسبب	
ّ
عل
ُ
نتج،	بل	ت

ُ
تح	لتشجيع	الصناعات	املوجودة	في	بالدنا..	خمس	أو	ست	منشآت	ال	ت

ُ
ف

 8 1	يورو،	كان	يباع	في	سورية	بسعر	 الوضع	االحتكاري،	نجد	أنه	عندما	كان	سعر	)املفرق(	لليتر	الواحد	في	أملانيا	
آالف	ليرة	سورية،	أي	بـ	2	يورو،	وحالًيا	بسبب	الحرب	في	بعض	أجزاء	أوروبا،	ارتفع	سعر	الزيت	عاملًيا،	وبات	يباع	في	
أملانيا	)باملفرق(	بـ	2	يورو،	كما	نجده	ُيباع	في	لبنان	بـ	9	آالف	ليرة	سورية،	أما	في	سورية	ُيباع	بـ	17	ألف	ليرة	سورية	وما	
فوق،	فما	هو	ربح	هؤالء	املحتكرين؟!	أال	يحق	ملواطننا	أن	يدفع	سعر	التكلفة	الرأسمالية	مع	الربح	الرأسمالي؟(())(.

ب. العقوبات

عندما	تبرر	سياسات	التقنين	بالعقوبات،	ُيفترض	أن	تطال	العقوبات	الطاقة	والغذاء	واملاء	والصحة	والتعليم.	
؟	إنها	تمأل	األسواق	السورية	بأسعار	

ً
ولكن	العقوبات	ال	تطال	هذه	املسائل.	فأين	العقوبات	عن	سلعة	الزيت	مثال

الحرب	 قبل	 طويلة	 فلمدة	 منها.	 تخلو	 للدولة	 اململوكة	 العامة	 املؤسسات	 ولكن	 بالدخل،	 قياًسا	 محتملة	 غير	
900	ل.س،	 بعد	االستيراد	والشحن	بسعر	 إلى	سورية	 النباتي(	يصل	 الشمس	 )عباد	 الزيت	 ليتر	 كان	 األوكرانية	
السوريين،	واسمه	 8000-9000	ل.س.	وهذا	فق	حساب	أجراه	أحد	االقتصاديين	 للمستهلك	بسعر	 يباع	 ولكنه	
عّمار	اليوسف.	))إذا	كان	سعر	1	طن	زيت	قلي	عباد	الشمس	ماركة	سافيا	نخب	أول	اوكراني	250	$	حسب	أسعار	

موقع	علي	بابا	بتاريخ	اليوم.	ويكلف	الطن	شحن	$200،	يعني	الطن	واصل	450	$	إذن:

450×2500	)سعر	الدوالر	باملصرف	املركزي	السوري	آنذاك(	=	112500	ل.س.

112500÷1000=1125	سعر	كيلو	غرام	من	الزيت	)مع	العلم	أن	الكيلو	غرام	يساوي	ليتر	وربع،	وهامش	الربح	
)10%

فلماذا	سعره	9000	ل.س	في	األسواق	مع	أن	املواد	الغذائية	ال	تشملها	العقوبات؟!(()7(.

فكيف	يتما�شى	توافر	املواد	والسلع	في	السوق	السوداء	مع	تبريرات	تقنينها؟	من	الواضح	أنه	ال	يتما�شى.	فإذا	

.https://2u.pw/GTNU7l،)2022(	،مسارات	مجلة	بكداش"،	عمار	النائب"	)((

.https://2u.pw/UZ5l5v	،)2021(	،مسارات	مجلة	،"
ً
)7(	"كتب	الباحث	االقتصادي	عمار	يوسف	متسائال
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األربعة	 األعوام	 فإن	 واملطارات،	 الحدود	 وإقفال	 الصحي	 والحجر	 كورونا	 جائحة	 بسبب	 	2020 عام	 استثنينا	
املاضية	كانت	فيها	سياسات	التقنين	على	أشدها.	واألسوأ	من	بين	هذه	األعوام	طبًعا	هو	العام	الحالي	2022.

ج. الحصار

اتبع	النظام	السوري	سياسات	التقنين	للتصدي	للحصار،	بينما	كان	باستطاعته	انتهاج	طريقة	االعتماد	على	
ولم	 ذاتًيا	وسريًعا،	 النظام	لحل	املشكالت	 بادر	 ولو	 يلغي	مفاعيله.	 الحصار	قد	 التعامل	مع	 الذات.	ألن	أسلوب	
يهملها،	لساعده	هذا	األسلوب	على	التحصن	ضد	الحصار.	وبالعكس،	فإن	الحصار	على	سورية	عّمق	سياسات	
التقنين.	وانتقلت	سورية	من	دولة	مكتفية	بالقمح	واللحوم	والبيض	إلى	دولة	غير	مكتفية	بسبب	سياسات	التقنين	

ال	بسبب	الحصار	املفروض.

تجاه	 وتصرفاتهم	 الناس	 مواقف	 في	 سلبًيا	 تأثيًرا	 سيؤثر	 	،
ً

مثال الكهرباء	 توليد	 مشكلة	 معالجة	 إهمال	 إن	
محيطهم،	ما	يؤدي	إلى	مشكالت	أكثر	وأكبر،	والعكس	صحيح	أيًضا،	فمعالجة	املشكالت	الصغيرة	في	وقت	سريع،	

ستؤدي	إلى	محيط	أفضل	وسلوك	أحسن.

ال	ننكر	أنه	ثمة	أسباب	تتعلق	باإلرهاب.	وأن	خروج	مناطق	النفط	من	سيطرة	النظام	أسهمت	في	تقنين	الكهرباء	
واملازوت	والبنزين	والغاز،	ولكننا	ال	نكتفي	بها،	وال	نجعلها	شماعة	نعلق	عليها	عجزنا.	وهكذا	يتبين	أن	األسباب	
التي	تعلنها	السلطة	التقنينية	لتبرير	سياسات	التقنين،	ال	ترتبط	ارتباط	علة	بمعلول.	ويقف	وراءها	تجار	الحروب	

املدعومين	من	النظام	السوري.

5. عالقة السلطة التقنينية بالسلطة ااًلستبدادية

السابقة.	 وباألرضية	 التقنينية،	 األوامر	 وبمصدر	 عليهم،	 قنن	
ُ
امل بوجود	 يتعلق	 التقنينية	 السلطة	 انبثاق	 إن	

ن	عليهم،	أو	بين	القائمين	عليه	وبين	من	يقع	عليهم.	فوزارات	
َ
قن
ُ
قِننين	وامل

ُ
امل فالتقنين	يطال	الجميع	وال	يميز	بين	

الدولة	واملسؤولين	واألغنياء	يخضعون	إلى	التقنين	كباقي	السكان.	وقد	وصل	تقنين	الوقود	على	وزارات	الدولة	
	عدم	ذكر	اسمه.	هذا	عالوة	على	تقنين	

ً
إلى	40	باملئة	بقرار	من	رئيس	الوزراء	بحسب	مدير	إحدى	الشركات	مفضال

الكهرباء.	وبهذا	تكون	القرارات	املتعلقة	بكيفية	التقنين	غير	حيادية	ألنه	يجب	أن	يتخذها	أشخاص	غير	متأثرين	
إلى	 الجميع	خاضًعا	 يجعل	 ما	 قائم،	 التأثير	 ولكن	 نفسها.	 القرارات	 تلك	 بموجب	 بأنفسهم	 تأثرهم	 يتوقعون	 وال	

سياسات	التقنين	خضوًعا	غير	محايد.

الوزراء،	ويالقي	 أحد	 أو	 الوزراء	 رئيس	 بقرار	من	 أو	 الرئيس	 التقنين	من	فوق	بمرسوم	من	 أمر	 وقد	يصدر	
استنكاًرا	 يالقى	 أو	 الطوابير(،	 من	 الذكّية	 البطاقة	 و)خلصتنا	 وفروها(،	 بس	 وها	

ّ
)غل بحجة	 شعبًيا	 استحساًنا	

واحتجاًجا	شعبًيا	واسًعا	كما	حصل	وقت	تقنين	الخبز،	وتحديد	مخصصاته	اليومية	على	البطاقة	الذكية.

أو	تمٍن	من	قبل	السكان	وممثليهم	)من	املستهلكين،	وأولياء	األمور،	 وقد	ُيطلب	من	)أسفل(	على	شكل	رجاء	
يستجيب	 ثم	 البعث(،	 وحزب	 والجمعيات	 والعمالية	 الفالحية	 واالتحادات	 والنقابات	 الدين،	 ورجال	 واآلباء،	
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رأس	النظام	أو	رئيس	الوزراء	أو	أحد	الوزراء،	ويصدرون	املراسيم	والقرارات.	بعض	املستهلكين	يطالبون	بإلغاء	
ا	أن	يتوجه	التقنين	من	

ً
الكهرباء	نهائًيا،	ألنهم	ال	يحصلون	على	ساعة	كاملة	من	وصل	الكهرباء.	فليس	بالضرورة	إذ

أعلى	إلى	أسفل	كالعادة	بل	كان	أحياًنا	استجابة	لطلب	يصعد	من	أسفل	إلى	أعلى.

	أنها	غير	مستفيدة،	ألنها	
ّ
وعلى	الرغم	من	االندماج	بين	السلطة	التقنينية	والسلطة	االستبدادية	للنظام،	إال

تعمل	عنده	وبإشرافه،	وهو	املستفيد	األول	سياسًيا	)عن	طريق	الضبط	والعقاب	وإعادة	التطبيع(،	واقتصادًيا	
)عن	طريق	النهب	والتقنين	والفساد(.	مع	العلم	أن	السلطة	التقنينية	تخفي	عجز	السلطة	االستبدادية	عن	توفير	

املواد	والخدمات	الضرورية،	وتقدم	أكاذيَب	تضلل	الناس	عن	واقع	النظام.

الدولية	من	 املنظمات	 التقنينية.	فقد	خلقت	 السلطة	 ال	 الدولية	 املنظمات	 املستفيد	من	 النظام	هو	 أن	 كما	
مثل	منظمة	اإلغاثة	ومنظمة	التغذية	والصليب	األحمر	والهالل	األحمر	باًبا	واسًعا	لتمويل	النظام	السوري	من	
املساعدات	األممية)8(. وثمة	تمويل	غير	مباشر)9(	من	دول	اللجوء	للنظام	عن	طريق	فرض	تجديد	جوازات	السفر	

السورية،	وتمويل	بالفساد	أيًضا،	والتحقيقات	جارية	مع	أحد	كبار	املسؤولين	الدوليين.	

ما	يؤكد	االندماج	بين	السلطتين	هو	أن	السلطة	التقنينية	تفترض	آليات	السلطة	االستبدادية	مسبقا،	إذ	لم	
لوال	 والرفع	من	مردوديتها	 العملية	 املستحقين	وضبط	هذه	 املستحقين	من	غير	 تنظيم	وفرز	 السهولة	 يكن	من	

توافر	تقنيات	التقنين	وإجراءات	االنضباط	ووسائل	املراقبة	واملعاقبة	والحرمان.

رابًعا: تطبيقات سياسات التقنين

1. املخصصات التقنينّية املدعومة

مثل	 والغنية	 الوسطى	 )الفئات	 املدعومين)10(	 وغير	 فقًرا(	 )األكثر	 املدعومين	 بين	 فّرِق	
ُ
ت التقنين	 سياسات	 إن	

األطباء	واملهندسين	واملحامين	والصيادلة	ومن	يملك	سجل	تجاري	أو	سيارتين	ومن	يملك	سيارة	استطاعتها	أكبر	من	
2600cc	...	إلخ.(.	وعلى	غير	املدعومين	شراء	ضرورياتهم	من	السوق	السوداء.	وقد	يصل	فرق	مدفوعاتهم	السنوية	
	سعر	ربطة	الخبز	200	ل.س	

ً
على	مازوت	التدفئة	والبنزين	والغاز	والخبز	إلى	4	آالف	$	سنوًيا	قياًسا	باملدعومين.	مثال

للمدعومين	بينما	1300	ل.س	لغير	املدعومين.	سعر	ليتر	البنزين	2500	ل.س	وقد	يصل	إلى	15000	ل.س،	وِقس	على	
ذلك.	وهذا	يزيد	في	انحدار	الطبقة	الوسطى،	وازدياد	نسبة	الفقر.	مع	العلم	أن	مكتب	تنسيق	الشؤون	اإلنسانية	
التابع	لألمم	املتحدة	قد	أعلن	في	تقرير	له	أن	14.6	مليون	شخص	في	سورية	يحتاجون	مساعدات	إنسانية	خالل	

العام	الحالي،	والرقم	الحالي	قد	ارتفع	من	13.4	مليون	خالل	العام	املا�شي.

https://2u.،3ص	2019(، املعاصرة،	 للدراسات	 )الدوحة/	إسطنبول:	مركز	حرمون	 الحرب	وبعدها"،	 السوري	قبل	 النظام	 تمويل	 )8(	وجيه	حداد،	"مصادر	
.pw/lSemqa

.https://2u.pw/WlvSJY	،)2022(	،أسد	ديفوند	السورية"،	التعذيب	دولة	إلى	األموال	تدفق	"وقف	د.م،	)9(

2022(،	ص4،	 2022(،	)إسطنبول/	الدوحة:	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	 )10(	د.م،	"التطورات	املعيشية	واالقتصادية	في	سورية	)لشهر	آب/أغسطس	
.https://2u.pw/Li8Cqt
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والزيت.	 والسكر	 والشاي	 غاز(	 بنزين	 )مازوت	 واملحروقات	 والكهرباء	 واملاء	 الخبز	 التقنين	 وتطال	سياسات	
إلى	 تقسيم	املخصصات	 الذكية)11(.	ويمكن	 بالبطاقة	 املقننة	محكومة	 املواد	 باقي	 الكهرباء،	فإن	 تقنين	 وباستثناء	
ثالثة	أقسام	بحسب	املستفيدين:	األول	مخصص	لوقود	النقل	)مازوت،	بنزين(	لآلليات	الثقيلة	والخفيفة	العامة	
سر،	ويستند	إلى	دفتر	العائلة	)مازوت	تدفئة،	خبز،	ماء،	سكر،	رز،	وشاي(،	والثالث	

ُ
والخاصة،	والثاني	مخصص	لأل

مخصص	للصناعيين	واملزارعين	والحرفيين	استناًدا	إلى	تراخيص	عملهم	وشهاداتهم	الحرفية	بصفتهم	أصحاب	
املطاعم	والحقول	واملصانع	والحرف	املتعددة.	وتحدد	البطاقة	الذكية	كمية	املادة،	وسعرها)12(،	وزمن	الحصول	
عليها،	واملستفيد	منها،	ومكان	االستالم.	وتقتصر	حصص	الوقود	)مازوت	بنزين(	على	أصحاب	اآلليات	الخاصة	
الغاز	ومازوت	تدفئة	 أّما	األسرة،	فلها	مخصصات	مثل	أسطوانة	 )بنزين-مازوت(.	 والعامة،	وأصحاب	املولدات	

وسكر	ورز	وشاي	و"زيت"،	وأسطوانة	الغاز	واملازوت	لألغراض	الصناعية	والتجارية	والحرفية	والزراعية.

	كيلو	السكر	املقنن	على	
ً

وعلى	الرغم	من	ذلك	تبقى	أسعار	املواد	املقننة	ال	تقاس	بأسعار	السوق	السوداء،	مثال
البطاقة	الذكية	1000	ل.س،	وفي	كل	شهرين	كيلو	غرام	واحد	للفرد،	في	السوق	الخاضعة	للرقابة	سعره	00)4 
ل.س،	ويتجاوز	000)	ل.س	في	السوق	السوداء	التي	ال	تخضع	للمراقبة،	ولكن	ال	يستطيع	صاحب	البطاقة	الذكية	

شراء	مخصصاته	كافة،	فيلجأ	إلى	بيعها.

2. أمثلة على تطبيقات سياسات التقنين

أ. تقنين الكهرباء

ِطَعت	
ُ
	للعقاب	الجماعي	خالل	الصراع.	فإما	ق

ً
	من	قطاع	الطاقة	وخدمة	الكهرباء	أداة 	ما	اسُتخِدم	كلٌّ

ً
))غالبا

ت	البنية	التحتية،	ما	جعلها	غير	ذي	فائدة	أو	تسّبب	
َ
التغذية	عن	املناطق	الخاضعة	لسيطرة	الخصوم،	وإما	اسُتهِدف

على	األقّل	بخفض	قدرة	اإلنتاج	والنقل(()13(.

،	مع	العلم	أن	ساعات	التقنين	فيها	أقل	من	باقي	املحافظات.	برنامج	التقنين	
ً
ولنأخذ	محافظة	السويداء	مثاال

القاطع	 أكثر	من	مرة	بسبب	 الكهرباء	 تقطع	 الوصل	 في	ساعة	 ولكن	 نظرًيا	ساعة	وصل	وخمس	ساعات	فصل،	
الترددي.

تولد	سورية	اآلن	3000	ميغا	واط،	مع	العلم	أن	حاجة	املناطق	الخاضعة	لسيطرة	النظام	تصل	إلى	9000	ميغا	
أوقات	 املستهلكين	من	 التوتر،	وعدم	استفادة	 توليدها	وتوزيعها	واستجرارها	لضعف	 واط.	وهذا	معناه	رداءة	
الوصل	بالغسل	أو	التبريد	أو	التسخين	أو	التدفئة.	وقد	بدأ	تقنين	الكهرباء	استباقًيا	منذ	عام	2011	بالتزامن	مع	
الكهرباء	راح	 	أن	تقنين	

ّ
إال في	حالة	حرب	 أو	 انطالق	ثورة	الحرية	والكرامة،	ومع	أن	السلطة	لم	تكن	محاصرة	

يزداد	بالتدريج	حتى	وصلنا	إلى	أدنى	مستويات	الحصول	على	الطاقة	الكهربائية،	ال	لنقص	في	الوقود	)فيول،	غاز(،	

)11(	البطاقة	الذكية	هي	بطاقة	إلكترونية	تحدد	الكميات	املقننة	وتاريخ	استالمها	واملتبقي	منها	وتعمل	على	أجهزة	خاصة	بها	وتشبه	تلك	البطاقات	املستعملة	في	
البنوك	والصرافات	اآللية.

)12(	انظر	امللحق	رقم	)1(.

	،)2021 شومان،	 روبرت	 )مركز	 )مترجمة(،	 صوان	 مايا	 شامل"،	 تقييم	 الحرب:	 من	 عقد	 بعد	 سورية	 في	 الكهرباء	 "قطاع	 شعار،	 وكرم	 حتاحت	 سنان	 	)13(
.https://2u.pw/AL41G5
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والدليل	توافر	الكهرباء	على	مدار	24	ساعة	في	املربعات	األمنية	وبعض	املناسبات	مثل	مبايعة	الرئيس	على	والية	
جديدة،	بل	لضبط	السكان،	ومن	ثم	التحكم	بهم	بعد	فقدانهم	السيطرة	على	واقعهم.

ب. تقنين مازوت التدفئة

مع	دخولنا	في	فصل	الشتاء	قال	املتحدث	الرسمي	لألمم	املتحدة،	ستيفان	دوجاريك،	خالل	مؤتمر	صحافي:	
))إن	احتياجات	الشتاء	اإلنسانية	ارتفعت	هذا	العام	بنسبة	%33	عن	العام	املا�شي،	موضًحا	أن	حوالي	)	ماليين	

شخص	سيحتاجون	إلى	مساعدة	إنسانية	للتصدي	لظروف	الشتاء	القاسية(()14(.

على	 التدفئة	 مازوت	 من	 الفرد-	 -ال	 العائلة	 دفتر	 إلى	 استناًدا	 العائلة	 التقنينية	حددت	حصة	 السلطة	 ولكن	
البطاقة	الذكية	بـ	50	ليتًرا	بسعر	نظامي	يبلغ	25000	ل.س.	أي	500	ل.س	لليتر	الواحد،	و50	ليتًرا	بالسعر	الحر،	
ويبلغ	125000	ل.س،	أي	2500	ل.س	لليتر	الواحد.	ويمكنك	شراء	الكمية	التي	تريدها	من	السوق	السوداء	بسعر	
7500-10000	ل.س	لليتر	الواحد.	فإذا	احتجت	إلى	ألف	ليتر	لتدفئة	عائلتك،	فستدفع	7.5	مليون	ل.س	فقط،	مع	
العلم	أن	دخل	رب	األسرة	ال	يتجاوز	150	ألف	ل.س.	مع	العلم	أن	كثيًرا	من	األسر	لم	تستلم	هذه	الكمية	الهزيلة	
حتى	اآلن.	وهذه	ثالث	لقطات	شاشة	لتطبيق	)وين(	الذي	تعمل	عليه	البطاقة	الذكية	بخصوص	مازوت	التدفئة؛	

تبين	األولى	الكمية	بسعر	املباشر،	وتبين	الثانية	الكمية	بسعر	نظامي،	وتبين	الثالثة	الحد	األعلى	واملنفذ.

ج. تقنين بنزين السيارات الخاصة

تخصص	للسيارة	كمية	إجمالية	200	ليتر	في	الشهر،	تستلم	على	دفعات	بمقدار	25	ليتًرا	في	كل	دفعة.	ولكن	
	مرة	أو	على	األكثر	مرتين	في	الشهر	أي	25-50	ليتًرا	فقط،	

ّ
بحسب	رسائل	البطاقة	الذكية	ال	تستطيع	أن	تستلم	إال

150	ليتًرا	باقية.	وندخل	في	شهر	جديد،	وهكذا.	انظر	لقطتي	الشاشة؛	تبين	األولى	تباعد	 وتنتفي	االستفادة	من	
تواريخ	عمليات	التعبئة،	مع	العلم	أن	إحدى	العمليات	هي	بنزين	مباشر،	وكميتها	20	ليتًرا	بسعر	4000	ل.س	لليتر	

)14(	أنباء	سورية،	"األمم	املتحدة:	200	مليون	دوالًرا	عجز	االستجابة	الشتوية	في	سورية"،	سورية	برس،	)2022(،	.https://2u.pw/r3Ruji	شوهد	)/2023/1.
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الواحد.	وقد	مسح	اسم	املحافظة	واسم	محطة	الوقود	ورقم	عملية	التعبئة،	أما	الثانية	فتبين	الفرق	بين	إمكان	
شراء	200	ليتر	في	الشهر،	وواقعه	الفعلي	أي	25	ليتًرا.	وقد	مسح	اسم	املحطة	ورقم	املوبايل.

د. تقنين أسطوانة الغاز املنزلي

	لشهر	واحد	في	أحسن	حاالت	
ّ
حصة	العائلة	أسطوانة	غاز	واحدة	كل	ثالثة	أشهر،	مع	العلم	أنها	ال	تكفي	إال

 12000 الذكية	 البطاقة	 على	 النظامي	 فقط،	وسعرها	 الغاز	 من	 غرامات	 كيلو	 إلى	سبعة	 تتسع	 ألنها	 االستهالك	
كامل	 شهر	 براتب	 يعني	 ليرة	سورية،	 ألف	 	130 بسعر	 السوداء	 السوق	 من	 باستطاعتك	شراؤها	 ولكن	 ل.س،	

بالنسبة	إلى	املوظف.	انظر	لقطة	الشاشة.
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من	كل	هذا	وغيره،	ينتج	ما	يلي:	تكّيف	السكان	مع	هذه	السياسات،	وإعادة	تطبيع	السكان	على	مقاس	السلطة	
االستبدادية.

ولكن	هل	يأتي	الوقت	الذي	يستنفد	فيه	السكان	قدرتهم	على	التكيف؟	وهل	تقوى	السلطة	على	االستمرار	
في	تطبيع	السكان	على	أوضاع	غير	إنسانية،	وتفتقر	إلى	أدنى	درجات	الحقوق؟	والجواب	األولي	هو	من	املمكن	أال	
يطيق	السكان	املزيد	من	التكّيف،	فيحتجوا	كما	حصل	مؤخًرا	في	السويداء	4	كانون	أول/ديسمبر	)15(2022.	وربما	

ال	تقوى	السلطة	أيًضا	على	االستمرار	بالوتيرة	نفسها،	فتعدل	عنها	مكرهة	تحت	وطأة	الضغط	والتشهير.

خامًسا: اآلثار الجانبية

ُيفترض	في	سياسات	التقنين	أن	تحقق	العدالة	وضبط	النفس،	ولكنها	تحقق	شيًئا	آخر	غير	مخطط	له.

1. تعميق التفاوت

بين	املدعومين	من	الحكومة	وغير	املدعومين	من	جهة،	واملدعومين	ذاتهم	من	جهة	أخرى.	فعلى	 ثمة	تفاوت	
الرغم	من	أن	الكمية	املخصصة	واحدة	للمدعومين،	ال�شيء	الذي	يوحي	بتحقيق	العدالة	بين	أنواع	املستفيدين	
الرسالة	 الستالم	 املتفاوت	 الزمن	 وفي	 للمخصصات،	 الرديئة	 الجودة	 في	 كامن	 العدالة	 غياب	 أن	 	

ّ
إال جميعهم،	

املختلف	 السعر	 وفي	 املستحقين،	 وغير	 للمستحقين	 االعتباطي	 التحديد	 وفي	 املخصصات،	 باستالم	 تفيد	 التي	
للمخصصات	)ففي	كثير	من	األحيان	ترتفع	أسعار	املواد	فجأة،	فمن	استلم	نجا،	ومن	لم	يستلم	سيدفع	أكثر(.	فإذا	

https://2u.	،)2022/12/4(	،نت	الجزيرة	النار"، 	د.م،	"مظاهرات	في	السويداء	جنوب	سورية	املحتجون	يقتحمون	مبنى	املحافظة	وقوات	النظام	تطلق	 	)15(
	.pw/FqMYWy

https://2u.pw/FqMYWy
https://2u.pw/FqMYWy
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تحققت	العدالة	في	الكمية،	غابت	في	املسائل	األخرى	املتعلقة	بالحصول	على	الكمية،	ومن	يستحق	أن	يستلمها.	فال	
يمكن	تطبيق	سياسات	التقنين	واملحافظة	على	العدالة	في	الوقت	نفسه.	حتى	إن	املساواة	في	الظلم	ال	تعمق	الشعور	
بغياب	العدالة	بقدر	التفاوت	في	الظلم.	فإذا	كانت	سياسات	التقنين	تهدف	إلى	الحّد	من	استهالك	السكان	وطلباتهم،	
فإن	توخي	العدالة	في	توزيع	الحصص	معدوم،	ومع	أولئك	الذين	يستطيعون	أن	يدفعوا	أكثر	من	غيرهم،	يمكن	أن	

تكون	النتائج	غير	متكافئة	وسيئة	تماًما.

الناس	 كان	 العكس	 على	 بل	 أحد.	 ال	 منها؟	 سيشكو	 كان	 فمن	 التقنين،	 سياسات	 في	 عدالة	 ثمة	 كان	 ولو	
سيمتدحونها.	فإذا	كان	ثلث	الراتب	مخصًصا	لشراء	الخبز،	فعن	أي	عدالة	نتحدث؟!	ولكن	على	الرغم	من	تكّيف	
	أن	غياب	العدالة	عنها	يقض	مضجعهم.	لقد	أظهرت	التجربة،	خاصة	في	زمن	

ّ
السكان	مع	سياسات	التقنين،	إال

الحرب،	أن	الناس	سوف	يتسامحون	مع	سياسات	التقنين	وضوابط	االستهالك،	إذا	كان	من	الواضح	أن	الجميع	
	
ً

يلتزم	بالقواعد	نفسها،	ويحصل	على	نصيب	عادل.	علًما	أن	العدل	ال	يعني	دائًما	املساواة؛	ففي	زمن	الحرب	مثال
تلقى	األشخاص	الذين	يقومون	بأعمال	حربية	دعًما	أكبر	من	غيرهم،	وهو	أمر	منطقي	بالنسبة	إلى	غالبية	السكان.

2. فرض املمرات اإلجبارية

أو	 في	االستهالك	 الشخصية	 الحرية	 فقد	
ُ
ت املرتفعة	 الرديئة	واألسعار	 والنوعيات	 الضئيلة	 الكميات	 مع	هذه	

في	التنقل	أو	في	اختيار	نوع	التعليم	والرعاية	الصحية،	وتصبح	املمرات	جميعها	إلى	هذه	الضروريات	إجبارية	ال	
اختيار	فيها.	مع	العلم	أنه	ثمة	خيارات	في	هذه	املسائل،	ولكنها	غالية	الثمن	ال	يتحملها	غالبية	الناس.

3. تعدد في سعر املادة الواحدة وعدم التناسب مع متوسط الدخل في األسعار جميعها

خلقت	سياسات	التقنين	من	خالل	الدعم	الحكومي	ثالثة	أسعار	للمواد	املقننة	على	األقل؛	سعر	نظامي	وآخر	
:	كيلو	السكر	

ً
حّر،	وتحددهما	السلطة	التقنينية	على	البطاقة	الذكية،	وسعر	ثالث	تحدده	السوق	السوداء.	مثال

السوق	 في	 ولكن	 ل.س،	 	3800 بسعر	 أيًضا	 الذكية	 البطاقة	 على	 والحّر	 ل.س،	 ألف	 الذكية	 البطاقة	 على	 نظامي	
السوداء	قد	يصل	إلى	000)	ل.س.	ليتر	البنزين	النظامي	بـ	2500	ل.س،	والحّر	بـ	4000	ل.س،	وفي	السوق	السوداء	
قد	يصل	إلى	13000-20000	ل.س.	أما	مازوت	التدفئة	النظامي	500	ل.س،	والحّر	2500	ل.س،	وسعره	في	السوق	
السوداء	قد	يصل	إلى	7500-10000	ل.س.	وقس	على	ذلك	زيت	عباد	الشمس	ومازوت	النقل	وأسطوانة	الغاز...إلخ	
هذه	األسعار	جميعها	ال	تتناسب	مع	متوسط	الدخل	الشهري	الذي	يتراوح	بين	100-150	ألف	ل.س؛	أي	ما	يعادل	

20-25	$.	فالراتب	الشهري	ال	يشتري	سوى	25	كغ	من	السكر	أو	50	ليتًرا	من	البنزين	بأدنى	األسعار.

جًدا	 	
ً

قليال عدًدا	 ألن	 والصحة،	 والتعليم	 والتنقل	 والطاقة	 الغذاء	 استهالك	 في	 ع	 ُمقنَّ لتقنين	 يؤسس	 وهذا	
سيستطيع	شراءها،	أّما	األغلبية	العظمى	فال	تستطيع	شراء	مخصصاتها،	وتلجأ	إلى	بيعها.	ففي	حال	الحصول	على	
كمية	املخصصات	من	البنزين	كاملة	)وهذا	لم	يحصل	أبًدا	حتى	اآلن(،	فمن	سيستطيع	شراء	200	ليتر	من	البنزين	

شهرًيا	بسعر	500000	ل.س؟	قلة	قليلة	فحسب.
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4. تبديد فكرة الحقوق

بات	الحق	في	الغذاء	والطاقة	والصحة	والتعليم	والخدمات	شبه	معدوم.	وصارت	القدرة	الشرائية	هي	العنصر	
ا	تكفلها	الدساتير.	إن	االختالل	

ً
األساس،	فحلت	محل	الحق	أي،	االستعداد	للدفع	مقابل	ما	كان	في	السابق	حقوق

	على	أن	اتباع	فكرة	الدفع	واملقابل	النقدي	
ً

الهائل	في	القدرة	الشرائية	يؤدي	إلى	توزيع	غير	عادل	بالضرورة.	فضال
الشرائية.	 بالقدرة	 وربطها	 الحقوق،	 فكرة	 من	 تدريجًيا	 انسحاًبا	 ُيعد	 أن	 يمكن	 األولية	 الحقوق	 على	 للحصول	

فليس	من	حقك	�شيء،	ادفع،	تأخذ،	ال	تدفع،	لن	تأخذ.

5. خطر بيئي

غاز،	 )مازوت،	 األخرى	 التدفئة	 مصادر	 لتقنين	 نتيجة	 للتدفئة	 األشجار	 تحطيب	 في	 الخطر	 هذا	 يتجسد	
وكهرباء(.	وقد	وصل	سعر	الطن	الواحد	من	الحطب	إلى	مليون	ليرة	سورية.	وقد	أكدت	األمم	املتحدة	بأن	هناك	
)حاجة	ماسة(	إلى	حوالى	200	مليون	دوالر	لسد	فجوة	التمويل،	وتلبية	االستجابة	الشتوية	في	سورية،	مع	اقتراب	
دخول	فصل	الشتاء	هذا	العام.	ولحجم	الكارثة	ال	أحد	يفكر	بالخطر	البيئي،	وال	يمكن	لوم	الناس،	والحكم	عليهم	

بأحكام	أخالقية،	فامللوم	السلطة	التقنينية.

6. بيع املخصصات

اللجوء	إلى	بيع	املخصصات	في	نوع	من	التكّيف	مع	األزمة	صار	ظاهرة	منتشرة.	وسواء	كانت	قادمة	من	قبل	
الدولة	أم	قادمة	من	منظمات	اإلغاثة	الدولية،	فإنها	تباع	لترفد	السوق	السوداء	باملواد	النفطية	والتموينية.	وذلك	
ألن	بيع	املخصصات	صار	أربح	من	العمل	بها،	إذا	كانت	مشتقات	نفطية،	وأربح	من	تناولها،	إذا	كانت	مواد	إعاشية.

بيع	 من	 صلخد	 مدينة	 في	 السير	 لجنة	 اجتماع	 في	 حدث	 ما	 اسمه	 ذكر	 عدم	 	
ً

مفضال املواطنين،	 أحد	 شرح	
مخصصات	مازوت	النقل،	وقال:

73	سرفيًسا.	مخصصات	السرفيس	الواحد	في	الشهر	من	مادة	املازوت	 ))على	خط	السويداء-صلخد	يخدم	
723	ليتًرا.	يفترض	أن	يقوم	السرفيس	الواحد	بتحميل	الركاب	مرتين	يومًيا	ذهاًبا	إلى	السويداء	وإياًبا	منها.	وتكلف	
النقلة	الواحدة	ذهاًبا	وإياًبا	عشرة	ليترات	من	املازوت	بالحد	األق�شى.	على	األغلب	تكلف	ثمانية	ليترات.	فإذا	عمل	
فائض	من	مخصصاته	 ويبقى	 ليتًرا	 	(00 األعلى	 بالحد	 يوًما	سيصرف	 	30 مدار	 اليوم	على	 في	 نقلتين	 السرفيس	
حوالي	125	ليتًرا	فإذا	باعهم	في	السوق	السوداء	سيحصل	قرابة	املليون	ليرة	سورية	من	هذا	الفائض.	ومع	العلم	
أن	السرفيس	ال	يقوم	برحلتين	يومًيا	وال	يعمل	طوال	الشهر	إذا	ما	حسبنا	له	أيام	العطلة((.	وقال	آخر	إن	))إحدى	
شركات	النقل	)البوملان(	لها	مخصصات	من	املازوت	13	ألف	ليتًرا.	وهذا	يعادل	في	السوق	السوداء	حوالي	15	ألف	
دوالر	في	الشهر	بينما	دخل	املوظف	والعامل	وامليوام	ال	يتجاوز	25	دوالًرا	في	الشهر((.	وقال	صديق	ملالك	بوملان	
يعمل	على	 أن	 مليون	ل.س	شهرًيا	من	دون	 	12 	 بـِ املازوت	 ))يبيع	مخصصاته	من	 إنه	 السويداء	 على	خط	دمشق	

الخط((.
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سادًسا: ااًلنعكاسات

بما	أن	لسياسات	التقنين	عالقة	مع	مختلف	نواحي	الحياة،	فإنها	تنعكس	في	قطاعات	مختلفة	انعكاًسا	مباشًرا.

1. انعكاسات اجتماعية وديمغرافية

بحسب	املفوضية	السامية	لألمم	املتحدة	لشؤون	الالجئين	ازداد	النزوح	الداخلي	300	ألف	مع	نهاية	عام	2020 
بسياسات	 يتعلق	 االزدياد	 وهذا	 مليون	شخًصا.	 	6.8 إلى	 الخارجي	 اللجوء	 ووصل	 مليون	شخص.	 	6.7 إلى	 ليصل	
كمل	ما	بدأته	الحرب	وانعدام	األمن	من	قبل.	وتؤثر	في	نوعية	

ُ
ا	ت
ً
التقنين	االقتصادية	والخدمية	هذه	األيام.	فهي	إذ

على	 املنزلية	 السكان	 أعمال	 والتقاليد	وضبط	 والعادات	 والتواصل	 الضيافة	 قيم	 وفي	 اليومي،	 وإيقاعها	 الحياة	
مجيء	الكهرباء.	وما	تجلبه	من	رشاوى وأتاوة	وفدية.

إلى	شراء	 	ينعكس	تقنين	الكهرباء	واملازوت	مباشرة	في	ضخ	املاء	من	اآلبار	والسدود.	ما	يضطر	السكان	
ً

مثال
في	االتصاالت	)هاتف	أر�شي،	موبايل،	نت(.	وتم�شي	 .	وكذلك	

ً
30	برميال ليرة	سورية	مقابل	 50	ألف	 املاء	بسعر	

خمس	ساعات	على	األقل	من	دون	اتصاالت	أو	تواصل	مقابل	ساعة	أو	نصف	الساعة	من	توافرها.	فإذا	استثنينا	
من	محافظة	السويداء	مدينة	السويداء	نفسها	ومدينتي	صلخد	وشهبا،	فإن	باقي	النواحي	تكون	بال	اتصاالت	مثل	

عريقة))1(	الكفر	والغارية	والهويا...)17(

وينعكس	تقنين	املازوت	والبنزين)18(	على	التنقل	والحركة	الضرورية	بقصد	التعلم	والتطبب	حتى	بات	األهالي	
في	حالة	شبه	ساكنة	أو	في	سبات	شتوي-صيفي	عن	الحركة،	ولكن	في	غليان	من	التقنين)19(.

سر	السورية	قدرتها	على	التكيف(()20(.	وفي	إجراء	أخير	يتجه	الناس	إلى	تدابير	متطرفة	مثل	
ُ
))وقد	استنفدت	األ

عمالة	األطفال	وعمالة	املسنين،	والزواج	املبكر	والقسري،	وإبعاد	األطفال	من	املدرسة	والطالب	من	الجامعات،	
للحل	 ومنسقة	 جديدة	 دفعة	 إعطاء	 خالل	 من	 إال	 اتجاهه،	 عكس	 يمكن	 ال	 املنحى	 هذا	 ومثل	 الهجرة)21(.	 وطلب	

السيا�شي،	وإلغاء	سياسات	التقنين.

.https://2u.pw/Un2gOa	،)2022(	،24	السويداء	االتصاالت"،	لتغذية	مركًزا	يغلقون	محتجون	"عريقة:	د.م،		)1((

.https://2u.pw/OBYQGe	،)2022(	،24	السويداء	الخدمة"،	عن	الهاتفية	املراكز	من	عدد	"خروج	د.م،		)17(

https://2u.pw/nPcuoN	،)2022(	،24	السويداء	السويداء"،	في	الخانقة	املواصالت	"أزمة	د.م،		)18(

.https://2u.pw/8G9pUm	،)2022(	،24	السويداء	يغلي"،	"الشارع	د.م،		)19(

	.https://2u.pw/HUgLcF	،)2022(	،املتحدة	األمم	الهالك"،	شفير	على	واملاليين	تاريخية	مستويات	يبلغ	سوريا	في	"الجوع	العالمي،	األغذية	برنامج		)20(

)21(  SAVING	LIVES	CHANING	LIVES,	”Syria	Emergency“,	WFP,	)2022(,	https://2u.pw/nKLL16.

https://2u.pw/Un2gOa
https://2u.pw/OBYQGe
https://2u.pw/nPcuoN
https://2u.pw/8G9pUm
https://2u.pw/HUgLcF
https://2u.pw/nKLL16.شوهد
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2. انعكاسات اقتصادية

تتمثل	االنعكاسات	االقتصادية	في	ظاهرتين:

األولى؛	ظاهرة	السوق	السوداء	التي	ترفدها	عمليات	التهريب،	وبيع	املخصصات،	وفساد	السلطة	التقنينية،	
الذي	ال	يحتمله	 اإلنتاج،	وغالء	األسعار	 إلى	ضعف	 السلطة	االستبدادية،	إضافة	 الدولية،	وتديرها	 واملنظمات	
إلى	إمداد	السوق	السوداء	 السكان	معظمهم.	فكثيًرا	ما	تلجأ	السلطة	التقنينية	بأوامر	من	السلطة	االستبدادية	
باملواد	الضرورية	كاملازوت	والبنزين	والغاز	لتحقيق	أرباح	خيالية.	وأخرها	صدور	القرار	رقم	24)3	عن	وزارة	
التجارة	الداخلية	وحماية	املستهلك	الذي	يسمح	لشركة	B.S	ببيع	15	باملئة	من	كميات	املحروقات	التي	تستوردها	
إلى	الفعاليات	االقتصادية)22).	وقال	ديفيد	بيزلي،	املدير	التنفيذي	لبرنامج	الغذاء	العالمي،	مؤكًدا	هول	الكارثة:	))إن	
الحقيقة	املفجعة	ملاليين	العائالت	السورية	هي	أنهم	ال	يعرفون	من	أين	ستأتي	وجبتهم	التالية.	يجب	على	املجتمع	
الدولي	أن	يدرك	أن	عدم	اتخاذ	إجراءات	اآلن	سيؤدي	حتما	إلى	مستقبل	كارثي	للسوريين.	إنهم	يستحقون	دعمنا	
الفوري	وغير	املشروط.	ويواجه	حوالي	12	مليون	شخًصا	في	سوريا	-أكثر	من	نصف	السكان-	حالًيا،	انعداًما	حاًدا	
2019،	وهناك	1.9	مليون	آخرين	معرضون	لخطر	االنزالق	إلى	 لألمن	الغذائي.	وهذا	يزيد	بنسبة	٪51	عن	عام	

الجوع	مع	تحول	الوجبات	األساسية	إلى	رفاهية	للماليين،	أصبحت	التغذية	مشكلة	خطيرة((.)23(

والتسهيالت،	 األمان	والخدمات	 والتجار	بسبب	فقدان	 املنتجين	والصناعيين	 الثانية؛	فهي	ظاهرة	هرب	 أّما	
وارتفاع	الضريبة	ارتفاًعا	غير	معقول،	وتضارب	األسعار،	وغالء	املواد،	وتدني	قيمة	الليرة	أمام	الدوالر.)24(

3. انعكاسات نفسية وسياسية

تنعكس	سياسات	التقنين	على	نفسية	السكان.	فتسود	مشاعر	اليأس	واالكتئاب	والخوف.	ويرافقها	القضاء	
على	الوالء	الوطني	التقليدي،	وازدياد	الكفر	بالوطن	مع	ازدياد	املحاوالت	الخطرة	للفرار	من	الجحيم	أو	انتظار	
فارغ	للفرج	الذي	ال	يأتي.	وتتمثل	في	فقدان	األمل	بإعادة	اإلعمار،	والتكّيف	مع	غياب	الحل	السيا�شي،	وانعدام	
التشارك	في	إدارة	البالد،	وانعدام	األمل	بالتحول	الديمقراطي.	ونالحظ	نفور	الالجئين	من	العودة	الطوعية	أو	

القسرية)25(.	أي	بكالم	آخر،	التكّيف	مع	شروط	العبودية	الجديدة	)تقنين	الضروريات(.

)22(		انظر	امللحق	رقم	)2(.

)23(		د.م،	"األغذية	العالمي	يحذر	من	سيناريو	مقلق	لألمن	الغذائي	في	سورية"،	شبكة	شام،	)2022(،	https://2u.pw/iWh9Y2.	شوهد	في	)/2023/1.

	.https://2u.pw/CihRJC	،)2021(	،"البالد	يغادرون	السوريين	األعمال	رجال	آالف	الغارق..	املركب	من	"الهروب	يوسف،	عمر		)24(

	.https://2u.pw/GUbENV	،)2022(	،املدن	لفشلها"،	سبب	مليون	السوريين:	لالجئين	واآلمنة	الطوعية	العودة	"وهم	بارسخيان،	لو�شي		)25(

https://2u.pw/iWh9Y2
https://2u.pw/CihRJC
https://2u.pw/GUbENV
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سابًعا: خاتمة

 نحو استراتيجية جديدة

توصلت	الدراسة	إلى	أن	تقويض	سياسات	التقنين	عنصر	ضروري	لحاضر	السوريين	ومستقبلهم،	عن	طريق:

1	 استراتيجية	تشرح	سياسات	التقنين	وأهدافها	والجهات	املستفيدة	منها	شرًحا	تفصيلًيا.	وتبدأ	بالتشهير	بها،	.
وال	تكتفي	بمطالبتها	بأن	تكون	أكثر	عقالنية	لتعذر	ذلك	بعد	أن	فصلت	عن	أسبابها،	وال	بمطالبتها	أن	تكون	
	الستحالة	ذلك	بعد	فصلها	عن	القدرة	الشرائية	والحقوق	األولية،	وال	بمطالبتها	باحترام	الحقوق	

ً
أكثر	عدال

وانعدام	 بالضرورات	 التحكم	 طريق	 عن	 قوضتهم	 ألنها	 الشخصية،	 الحرية	 من	 مزيد	 وإتاحة	 املعيشية،	
	عن	أن	تكون	سلطة	تقنينية،	ومن	ثم	سلطة	استبدادية.	فانفصال	

ّ
القدرة	الشرائية،	بل	بمطالبتها	بأن	تكف

السلطة	التقنينية	عن	السلطة	االستبدادية	يساعد	في	مواجهة	األولى،	والتشهير	بها	من	دون	عواقب	وخيمة	
من	الثانية.	أما	االندماج	بين	السلطتين،	فيجعل	من	مواجهة	إحداهما	بمنزلة	مواجهة	األخرى،	وذلك	ألنهما	

سلطة	واحدة.

2	 تشكيل	لجان	وتنسيقيات	وجمعيات	وحركات	لالستعالم	عن	سياسات	التقنين	ومتابعتها	وتعميمها..

3	 رفض	الفصل	بين	ثورة	الحرية	والكرامة،	والثورة	املطلبية	من	خالل	السعي	إلى	الفرز	بين	التقنين	الضروري	.
والتقنين	السيا�شي.

4	 االستعاضة	عن	تقنين	الضروريات	بتقنين	األسلحة	واملخدرات	والكماليات..
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ملحق 2




