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مل  الذين  )أو على األقل  أيدوا حكومة األسد  الذين  السوريني  أزمة اخلبز  لقد قادت 
يعارضوها( إىل أن يفقدوا ثقتهم ابلدولة بوصفها مصدراً لالستقرار. يف املقابل، جلأت حكومة 

دمشق إىل استخدام العنف والقمع كوسيلة الحتواء العواقب الوخيمة.

على مدار العقد املاضي الذي انقضى على األزمة السورية، متتع نظام األسد ابلتأييد -أو 
االستقرار واإلمداد  اليت كان  الشرائح  تلك  اجملتمع،  معينة من  األقل ابملقبولية- من شرائح  على 
الثابت للخدمات على رأس أولوايهتا. بيد أن البلد يعاين من اهنيار اقتصادي، اهنياٌر انجم على 
األغلب عن سنوات احلرب واالهنيار االقتصادي الذي تعاين منه اجلارة لبنان؛ وهذا ما يعيق قدرة 
الدولة السورية على توفري أبسط اخلدمات األساسية للمواطني. ومع االرتفاع الناري ألسعار املواد 
الغذائية، مل تعد الدولة قادرة على توفري حىت اخلبز املدعوم حكومياً، اخلبز الذي أصبح السوريون 
يعتمدون عليه بشكل متزايد طوال احلرب، إذ مل يعودوا قادرين على سد رمقهم، فهم يتضورن جوعاً 
أكثر فأكثر. ابت نظام بشار األسد اآلن وأكثر من أي وقت مضى -منذ تسنمه لزمام السلطة 
وراثة يف عام 2000- يعتمد على القمع واإلرهاب إلسكات السكان الذين ينخرهم الفقر والعوز، 

بينما يستفيد املقربون من النظام وأولئك املرتبطون ابلشرطة السرية من أزمة شح املؤن املدقعة. 

إىل  تشري  الساعة  كانت  دمشق،  بريف  بلديته  يف  الدولة  خمبز  من  غياث  اقرتب  حينما 
املخبز كان طويل قبل وصوله. أيخذ مكانه يف  الطابور على  السادسة والنصف صباحاً، ولكن 
الطابور وينتظر أكثر من ساعتي لشراء اخلبز املدعوم حكومياً، ومن مث ميضي لعمله يف اجمللس 
احمللي. كان هذا روتينه اليومي من شهور. يصف غياث مشاعره يف الربد بينما ينتظر يف الطابور: 
“يضطرم صراع يف داخلي. أفكر بشأن املعيشة على هذا الراتب الصغري”. يقول: “أحياانً تنهمر 

اركعوا وتضوروا جوعًا: الشعب السوري يتضور جوعًا
 في ظل المراقبة المكثفة للشرطة السرية

إليزابيث تسوركوف * - قصي جوخدار **

* زميلة غري مقيمة يف معهد نيوالينز ، وزميلة أحباث يف منتدى التفكري اإلقليمي، وهي طالبة دكتوراه يف قسم العلوم 
السياسية- جامعة برينستون. 

**ابحث سوري يف الشأن السياسي، مقيم يف تركيا.
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الدموع دون أن أعي ذلك. أشعر ابلعجز، وبدأت ابلتفكري، يتوجب علّي أن أفعل شيئاً ما. علّي 
أن أتصرف. مللُت هذا اإلذالل األبدي”. غياث مواطٌن من بي ماليي املواطني السوريي الذين 
يصطفون يف الطوابري يومياً يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام للحصول على اخلبز والسكر والرز 
والديزل وغاز الطبخ، والذين يعانون من شحة يف احلاجات األساسية وارتفاع حاد يف أسعار املواد 

الغذائية. 

الشكل )1(: متوسط تكلفة السلة الغذائية الوطنية ابللرية السورية

تشمل السلع الغذائية األساسية يف سلة الغذاء املتيسرة يف سوراي ما يلي: 37 كغم من دقيق 
اخلبز، 19 كغم من الرز، 19 كغم من العدس، 5 كغم من السكر، و7 لرت من الزيت النبايت. 

توفر هذه املواد 2,030 سعرة حرارية يومياً لعائلة مكونة من 5 أفراد يف الشهر. 

املصدر: برانمج الغذاء العاملي، مراقبة وحتليل العوز الغذائي. معهد نيوالينز للدراسات السياسية 
واالسرتاتيجية 2021. 

ومع تفاقم أزمة اجلوع، يواصل املقربون من النظام التباهي بثرواهتم. وعلى الرغم من ذلك، 
البعض يف  توقعات  الرغم من  النظام هادئي. وعلى  املقيمي حتت سيطرة  السوريي  بقي ماليي 
سوراي، إال أن السوريي يتجرعون جوعهم ويتحملون ما ال طاقة هلم به. يشرح غياث السبب: 
“يف اللحظة اليت أفكر فيها ابلتمرد، تنبثق صورة قيصر أمامي”، يف إشارة إىل عشرات اآلالف 
من الصور املهربة من سوراي على يد أحد املنشقي معروف ابسم قيصر، وثق أكثر من 11000 
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قصة لسجي سياسي، فقدوا حياهتم حتت وطأة التعذيب أو املرض أو التجويع يف سجون النظام. 
يقول غياث: “يبدو األمر وكأن كل صورة رأيتها حمفورة يف ذاكريت، لكم بدت أجسادهم واهنة، 
وأماكن جروحهم. اتصور ما الذي سيحدث يل يف حالة صرخت ولعنت النظام وثرت عليه، رمبا 
سيعتقلونين، حىت أهنم قد يغتصبون زوجيت ويعذبوهنا أمامي”. هذا التصور يضع حد ألي أفكار 
تدعو إىل التمرد. بداًل عن التمرد، ولتخفيف األمل، يضحك أحياانً ومن مث يبكي، وبعدها يتحدث 
مع نفسه بدوء حىت ال يسمع اآلخرون ما يدور يف ذهنه. إنه ليس وحده من مير بذا الوضع، 
فغياث يقول: “الناس ليسوا جماني، ومع ذلك يتحدثون مع أنفسهم يف الطابور. إهنم يفضلون 
التكلم مع أنفسهم على اجملاهرة مبا يدور يف أذهاهنم حىت ال ينتهي بم األمر معذبي يف سجون 

االعتقال”. 

أزمة خبز غري مسبوقة 

لقد وجهت أزمة الشح يف األغذية ضربة قاسية للشعب السوري؛ ألن اخلبز هو املصدر 
األرخص للسعرات احلرارية، وهو ما يعتمد عليه السوريون بشكل متزايد مبا أن وضعهم االقتصادي 
قد تدهور أابن فرتة احلرب. كان اخلبز عنصراً أساسياً يف النظام الغذائي السوري، ولكن مع ارتفاع 
أسعار اللحوم والبيض واخلضروات وحىت احلبوب رخيصة الثمن مثل الرز والربغل، صار السوريون 
أمام ضرورة االعتماد على اخلرب بشكل أكرب لتفادي خطر اجلوع. خالل العام املاضي، وحبسب 
بياانت برانمج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة، ارتفعت أسعار املواد الغذائية األساسية بنسبة 
%247 يف سوراي، نتيجٍة لألزمة االقتصادية يف لبنان اجملاورة ولالخنفاض السريع يف قيمة العملة 
السورية )وهي عملة تتداول حالياً عند 3300 لرية للدوالر الواحد يف السوق السوداء(. يف عام 
2019 -وقبل ارتفاع اسعار السلع يف عامي 2020 و2021- قدرت األمم املتحدة أن 83% 
من السوريي كانوا يعيشون حتت خط الفقر. وفقاً إىل آخر تقييم لربانمج الغذاء العاملي التابع لألمم 
املتحدة، والذي غطى الفرتة حىت حزيران 2020، قبل االرتفاع اإلضايف لألسعار اإلضايف وجتدد 

أزمة شحة اخلبز، كان نصف السكان تقريباً يعانون من انعدام األمن الغذائي. 
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الشكل )2(: قيمة صرف اللرية السورية يف السوق السوداء مقابل الدوالر

السياسية  للدراسات  نيوالينز  معهد  األوربية،  واجلامعة  اليوم  السورية  اللرية  املصادر: 
واالسرتاتيجية. 

بدأت أزمة اخلبز يف سوراي يف أيلول- وبشكل يثري القلق- قرابة هناية موسم احلصاد، مما يشري 
إىل شحة ابلغة اخلطورة يف وقٍت من العام من املفرتض أن يشهد وفرة يف القمح. وعلى العكس، 
بدأت أزمة اخلبز السابقة، اليت كانت األوىل من نوعها يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، حيث 
ضربت هذه املناطق يف آذار 2020، قبيل وقت قصري من بدء موسم احلصاد يف حزيران، يف وقٍت 
كان من املتوقع أن تستنزف فيه خمزوانت القمح نسبياً. إن اخلبز املدعوم حكومياً -وبكل بساطة- 
غري متوفر بكميات كافية يف مجيع أحناء البالد. خيتلف توفر اخلبز من منطقة غلى أخرى، وتشتد 
األزمة بشكل خاص يف دمشق وريفها ويف درعا يف اجلنوب، من املرجح بسبب كثرة السكان يف 
هذه املناطق. يف هذه املناطق، تفتح الكثري من املخابز ألايم قليلة يف األسبوع؛ بسبب شحة القمح. 

دفعت هذه الشحة املبكرة احلكومة السورية إىل إعالن تطبيق برانمج لتوزيع احلصص لبيع 
اخلبز. سبق أن مت العمل بنظام احلصص بشكل غري منتظم، ولكن شدد على العمل ابحلصص بعد 
انفجار األزمة احلالية. وتبعاً للنظام احلايل، فإن متوسط حصة الفرد )والذي خيتلف قلياًل حسب 
عدد أفراد العائلة( هو ثالثة أقراص ونصف من الرغيف العريب، ويزن كل قرص 650 غراماً، أي ما 
يعادل حوايل 960 سعرة حرارية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة السورية غري قادرة على توفري 
هذه احلصة املقلصة. تقول مرمي: “مل أمتكن من احلصول على اخلبز منذ حوايل أسبوع”، ومرمي 
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هي طالبة انزحة تعيش يف جرماان يف ضواحي دمشق. تقول: “انتظر يف الطابور أربع أو مخس 
ساعات وأعود خبفي حني”. عندما يتعي على مرمي الذهاب إىل حماضراهتا، فإهنا جتند والدهتا 
املصابة ابلسرطان لتقف يف الطابور بداًل عنها، تقول: “وعندما أهني احملاضرات، أعود ألحل حملها 

يف الطابور. كل يوم حتصل مشاجرات يف الطابور بسبب االزدحام”. 

شكل )3(: أسعار الغذاء السوري، ونصيبه من الراتب الشهري بتاريخ يف 24 كانون الثاين 2021

شاي )1( كغم
حلم )1( كغم

زيت الزيتون )1( لرت
دجاج )1( كغم

الرز االمريكي )1( كغم
احلمص اجلاف )1( كغم

السكر )1( كغم
تفاح أمحر )1( كغم

برغل )1( كغم
طماطم )1( كغم

خس )1( كغم

املواد الغذائية األساسية

السعر ابللرية السورية
ابلنسبة املئوية ملعدل الراتب الشهري للموظف احلكومي 

السوري 55,000 لرية 

ما يوازي سعر املواد ابلدوالر االمريكي
على أساس معدل راتب شهري امريكي 

وقدره 4,000 دوالر

أسباب أزمة اخلبز

شح اخلبز املدعوم حكومياً انمجة عن تظافر عدة عوامل، أمهها أن معظم القمح يُزرع يف   
مناطق غري خاضعة لسيطرة النظام. أكثر من %70 من املساحات املزروعة ابلقمح عام 2020 
كانت حتت سيطرة قوات سوراي الدميقراطية )قسد( يف مشال شرق سوراي. وإن املناطق الواقعة حتت 
للنظام سوى حوايل  يتبَق  للقمح؛ وابلتايل مل  املتمردين واألتراك تضم هي األخرى حقول  سيطرة 
)قسد( وحكومة  الدميقراطية  قوات سوراي  البالد.عالوة على ذلك، عرضت  %20 من حمصول 
اإلنقاذ الوطين -املرتبطة بيئة حترير الشام اإلسالمية املتمردة اليت حتكم إدلب- وشركات تركية، 

عرضت أسعاراً أعلى للمزراعي لبيع قمحهم، مما اثىن املزارعي عن البيع لنظام األسد. 
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إن سعري  ُيسرب.  ما  غالباً  السورية شراءه  احلكومة  تستطيع  الذي  القليل  القمح  حىت   
السعر  أضعاف   10 إىل   5 من  السوداء  السوق  يف  يعادل  والدقيق -وبسبب شحتهما-  اخلبز 
املدعوم حكومياً، األمر الذي يشجع موظفي الدولة- الذين تقل رواتب معظمهم اآلن عن 20 
دوالر يف الشهر على سرقة القمح واخلبز وبيعه يف السوق السوداء. قال ليث، املصور املقيم يف 
أعضاء  املتعاوني مع  األفراد(  )بواسطة  تُباع  ما  غالباً  القمح لكل خمبز  إن “خمصصات  دمشق، 
وزارة التموين” -االسم الشائع والسابق لوزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك- “واملتعاوني مع 

عناصر املخابرات املكلفي مبراقبة املخابز”. 

ويسهل الفساد بيع القمح الذي يزرع يف مناطق خاضعة لسيطرة احلكومة إىل جهات فاعلة 
غري مؤسسة الدولة جلارة احلبوب اليت تزود املخابز احلكومية. إن السعر الذي يعرضه النظام هو 
400 ألف لرية سورية للطن املرتي )حوايل 150 دوالراً خالل فرتة احلصاد يف آب(، وهو سعر 
أقل من سعر السوق الدويل )ما يقدر بـ 200 دوالر للطن املرتي يف أثناء احلصاد(. من الناحية 
الرمسية، يبدو أن املزارعي ملزمون ببيع حبوبم للدولة إذا اشرتوا البذور واألمسدة منها، “ولكن جلنة 
تقييم حجم اإلنتاج أتخذ رشاوى( كما يقول ابسم، وهو مزارع يزرع القمح يف السلمية بريف محاة. 
هكذا “متكن املزارعون من التملص وبيع نسبة %70 من احلبوب يف السوق احلرة وبيع ما يتبقى 

للدولة”. 

يُفاقم هتريب القمح السوري املنتج حملياً أزمة الشحة يف البالد؛ مما يؤدي إىل ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية. معظم القمح املزروع يف سوراي هو قمح صلب مناسب لصنع املعكرونة ولكنه خشن 
جداً فال ميكن إنتاج اخلبز منه. صّرحت عدة مصادر، مبا يف ذلك ضابط يف الشرطة العسكرية يف 
اجليش الوطين السوري واتجٌر سوري يعمل يف جنوب تركيا فضاًل عن ابسم، أنه يتم هتريب الكثري 
من هذه احلبوب إىل تركيا عرب جّتار يتمتعون بصالٍت يف النظام السوري. قال ضابط اجليش الوطين 
السوري إنه شارك شخصياً يف إيقاف شاحنات احلبوب، ال لشيء غري البحث عن متفجرات خمبأة 
قبل السماح هلا ابملضي قدماً. وعلى وفق رجل األعمال السوري، تُباع احلبوب بعد ذلك للتجار 
األتراك الذين يشرتون الدقيق املطحون حبوايل 1700 لرية تركية للطن املرتي )230 دوالراً( والقمح 
الصلب مقابل 1800 لرية تركية للطن املرتي )244 دوالراً(، مث يُباع القمح الصلب إىل مصانع 

إنتاج املعكرونة يف تركيا.
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منذ بداية االنتفاضة، اضطر النظام إىل االعتماد على الواردات لتعويض شحة القمح، لكن 
مثل هذه املشرتايت تتطلب العملة األجنبية، وهو ما يفتقر إليه النظام تدرجيياً. يف العام 2019، 
كان النظام حياول إجراء صفقات مقايضة غريبة من نوعها للقمح الصلب مقابل القمح املطحون 
الطري الالزم إلنتاج اخلبز، مما يشري إىل أزمة يف العمالت األجنبية. لقد تفاقمت أزمة شح القمح 
بسبب األزمة املصرفية يف شهر تشرين األول من العام 2019 يف لبنان، واليت منعت الوصول إىل 
عشرات املليارات من الدوالرات املودعة يف حساابت شركات وأفراد سوريي ولبنانيي. استخدم 
النظام بعض هذه الشركات لشراء القمح من خارج البالد، وهي اآلن تكافح للحصول على ماهلا. 
ضرَّ االرتفاع العاملي يف أسعار القمح بسوراي: سُت صفقات كانت قد اُبرمت بنجاٍح مع موردين 
روس فشلت يف شهر كانون األول من العام 2020 بعد أن حتولت إىل صفقات غري مرحبة ابلنسبة 
للبائعي. فقد تربعت روسيا بـ100 ألف طن مرتي من القمح لسوراي يف عام 2020، بيد أهنا مل 

تقدم أي تعهدات جديدة منذ ذلك احلي. 

وتشديد  املالية  النظام  مشكالت  بسبب  تفاقم؛  والذي  الوقود يف سوراي،  نقص  ويساعد 
العقوابت األمريكية على واردات الطاقة اإليرانية يف العام 2018، يف نقص اخلبز من خالل تعطيل 
على  أشرف  الذي  السابقي  االنتفاضة  قادة  أحد  -وهو  حارث  يقول  احلكومية.  املخابز  عمل 
استسالم بلدته للنظام عام 2018- إن “املخبز يعمل على الطاقة الكهرابئية، وعندما ينقطع 
التيار الكهرابئي يتم نقل القمح من خمبز إىل آخر، فتصبح فرصة سرقته سهلة. تستخدم بعض 

املخابز مولدات كهرابئية، لكنها حتتاج إىل الديزل، وال يوجد ديزل يف السوق”.

شكل )4(: أسعار الوقود السوري  بتاريخ 24 كانون الثاين 2021 

نوع الوقود

غاز الطبخ )مدعوم حكومياً(

ديزل يف السوق احلرة )1( لرت

بنزين يف السوق احلرة )1( لرت

السعر ابللرية السورية )النسبة املئوية ملعدل الراتب الشهري للموظف 
احلكومي السوري 55,000 لرية(

ما يوازي سعر النوع ابلدوالر االمريكي

على أساس معدل راتب شهري 
امريكي وقدره 4,000 دوالر
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ضمور الدولة

أمام خزائن الدولة اخلاوية، مع االفتقار إىل القدرة على وقف التضخم املتصاعد، يكافح 
النظام بشكل متزايد لتوفري ما حتتاجه شرائح اجملتمع اليت تعترب موالية. تعاين البلدات واملدن اليت 
مات اآلالف من أبنائها يف صفوف اجليش السوري وميليشيات النظام من شحة حادة يف اخلبز، 
ومثال على ذلك قمحانة وطرطوس. بدأت دائرة املوالي الذين يواصلون التمتع مبستوى معيشي 
تتوفر  الكافية من اخلبز، فهي ال  الكمية  الئق تتقلص، أما االحتياجات األساسية، مبا يف ذلك 
بشكل متزايد إال ألولئك الذين ميتلكون صالٍت جيدة ابألجهزة األمنية القسرية أو موظفي الدولة 
يف املناصب الرئيسة. يعطينا عبد الرمحن -الذي يعمل يف هيئة املياه التابعة للدولة يف مدينة حلب- 
مثااًل يقول فيه “يعمل جاري ضابطاً يف األمن السياسي ]فرع يف املخابرات[. يف كل صباح، يقرع 

اببه موزُع خبٍز ويُعطيه ُخبزه ويصر على عدم أخذ أي نقود”.

الشحة،  هذه  من  النظام  يستفيد عمالء  األخرى يف سوراي،  املواد  كما يف حاالت شح 
شراء  عن  املسؤولون  الدولة  مؤسسات  وموظفو  املخابز  يف  والعاملون  املخابرات  أعضاء  وحتديداً 
املسروق من  املدعوم  اخلبز  يُباع  ونقله. وصف حارث -مواطٌن يف ريف دمشق- كيف  القمح 
اعتماداً  الرمسي،  السعر  النظام، مقابل 5 إىل 12 ضعف  على يد خُمربي  املخابز احلكومية علناً 
على مدى سوء الشحة. قال حارث: “إن الشخص الذي يوفر هلم اخلبز هو ضابط يف املخابرات 
اجلوية”، مضيفاً “يدخل املخبز مث حيمل أكياس اخلبز إىل سيارته. وعالوًة على ذلك، يطلب بكل 
وقاحٍة من األشخاص الذين ينتظرون يف الطابور مساعدته يف محل األكياس. ال ميكنك أن تتخيل 

مدى األمل والّذل يف هذا املنظر”.

شحة اخلبز هي واحدة من جوانب احلرمان العديدة اليت جُيرب السوريون على عيشها. شيئاً 
فشيئاً يصعب حتمل كلفة الغذاء، مصادر التدفئة ابهظة الثمن يف السوق السوداء وشحيحة  جداً 
يف حال اللجوء إىل نظام الدعم احلكومي، تنقطع الكهرابء يف معظم ساعات اليوم فضاًل عن املاء، 
حيدث كل هذا وفايروس كوروان يصول وجيول يف مجيع أحناء البالد. يقول ليث -املصور الفوتوغرايف 
املقيم يف دمشق- “أصبحت احلياة يف دمشق عبارة عن سلسلة من األزمات، وعندما تتفاقم هذه 
األزمات تتحول احلياة إىل جمرد سباق للحصول على أبسط ضرورايت العيش، فال ميكن للناس 

التفكري يف أي شيء آخر”.
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النظام  هلذا  رضخوا  الذين  والصامتي  األسد  دعموا  الذين  السوريون  يعد  مل  فشيئاً،  شيئاً 
ينظرون إليه على أنه ضامن لالستقرار. لقد أدى عدم قدرة الدولة السورية على تلبية احلد األدىن 
املتزايد من املعايري اليت يُطالب با السوريون، انهيك عن جانب الفساد املستشري وشراسة جهاز 
النظام القمعي، إىل هذا التحول. الصامتون، املعروفون أيضاً بـ)الرماديي(، ليسوا أنصارا لنظام وال 
معارضيه، يشعون أماًل يف العودة إىل أايم ما قبل العام 2011 ويفيضون رغبًة يف االستقرار وتقدمي 
اخلدمات بشكل منتظٍم أكثر من أي شيٍء آخر، وقد ختلوا عن مطالب التغيري السياسي. قالت 
مها، موظفة حكومية متقاعدة تعيش ابلقرب من القرداحة، املدينة اليت حتّدرت منها عائلة األسد، 

“مل يعد هناك رماديي، فاجلميع يكره النظام ابستثناء جمموعة صغرية من الناس تستفيد منه”.

يرى مؤيدو النظام احملبطون واحملايدون أن التدهور غري املسبوق يف مستوايت املعيشة يُعد 
انتهاكاً للعقد االجتماعي غري الرمسي يف سوراي، حيث يوفر النظام اخلدمات األساسية ورواتب اثبتة 
للقطاع العام املتضخم مقابل اهلدوء السياسي. ينعكس ذلك، على سبيل املثال، يف عبارات احلني 
إىل أايم حافظ األسد واستذكار تعهده أبن أي تقصرٍي يف توفري اخلبز الرخيص املدعوم من احلكومة 

هو “خٌط أمحر”.

تدرجيياً، بدأ السوريون ينجذبون إىل بدائل حكم نظام األسد، وال أحتدث فقط عن مزارعي 
احلنطة الذين يُفضلون بيع منتجاهتم جلهات فاعلة أخرى غري الدولة. يتجلى تضاؤل صفوف مؤيدي 
النظام واحملايدين يف الغالب يف الشكوى، عرب اإلنرتنت وخارجه، ويف بعض احلاالت تؤدي الشكوى 
يتطلب  ما  اخلارج، وهو  إىل  اهلروب  أو حماولة  النظام  فبداًل من حتدي سلطة  واقعية،  نتائج  إىل 
مثناً ابهضاً، يهرب بعض السوريي إىل املناطق اخلاضعة لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية )قسد(. 
يصف عناصر من )قسد( متمركزين يف الرقة ودير الزور تدفقاً متزايداً ملنشقي عن ميليشيات النظام 
ووحدات اجليش السوري املتمركزة يف مشال شرق سوراي، ينظمون إىل صفوف )قسد(؛ بسبب ما 
تقدمه تلك القوات من  رواتب أعلى. شهد العام املاضي أيضاً تدفقاً مستمراً للعائالت، والسيما 
تلك القادمة من دير الزور اخلاضعة لسيطرة النظام، وقد انتقلت إىل مناطق حتت سيطرة )قسد(؛ 
بسبب الظروف املعيشية األفضل. “الفرقة الرابعة ]يف اجليش السوري[ ترتك الناس بال شيء”. 
يقول عبود، صحفٌي يعيش يف دير الزور اخلاضعة لسيطرة النظام، “إهنم أيخذون حصًة من كل 
شيء”، مشرياً إىل “الضرائب” اليت تفرضها الفرقة بقيادة شقيق األسد، على السكان. يضيُف 
عبود “يف اجلزيرة ]مناطق حتت سيطرة قسد[، توجد وظائف”. أولئك الذين غادروا دير الزور ليسوا 
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من مؤيدي املعارضة ولكن معظمهم من موظفي الدولة السورية الذين ظلوا مغلولي ابلنظام خالل 
احلرب ومل يعد ميكنهم  العيش على ما يستلمونه من رواتب ببساطة.

مع تفكك العقد االجتماعي الذي يؤمن دعم النظام والرضوخ له، يعتمد األسد أكثر فأكثر 
على العنف للبقاء يف السلطة. على الرغم من الصعوابت غري املسبوقة اليت مرت با سوراي، مت توثيق 
احتجاج صغري واحد فقط يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام، وقد عرّب هذا االحتجاج عن والٍء 
للنظام، بيد أنه طالب ابخلُبز ال غري. جُيمع عشرات األشخاص املقيمي يف املناطق اليت يسيطر 
عليها النظام، والذين متت مقابلتهم إعالمياً، إمجاعاً ساحقاً على أنه من غري املرجح حدوث أعمال 
شغب يف سوراي؛ فالسكان مرعوبون جداً، وعاجزون، وال يرون أي جدوى يف االحتجاج. أوضح 
فاروق -مواطٌن من شرق درعا حيث ميتنع النظام عن تنفيذ اعتقاالٍت بسبب اتفاٍق ُمسبٍق برعاية 
روسيا- “يف بلدتنا توجد جمموعتان على تطبيق )الواتس آب(، حيث يعرب الناس عن إحباطهم... 
بيد أن املطلوبي للنظام، أولئك الثوار السابقي، هم فقط من جيرؤون على شتم األسد، فاخلوف 

من االعتقال أو القتل أقوى من اخلوف من اجلوع”.

ابلنسبة لبعضهم، فإن اخلضوع والتحمل بصمت ملوقٍف ال يُطاق هو كل ما ميكنهم فعله. 
تقول مرمي، مواطنة تعيش يف جرماان، “لقد فقد الناس األمل يف أن تغري الشكاوى أي شيء، فبدأوا 

يتأقلمون مع الوضع”.

خيشى النظاُم اندالع احتجاجات، حىت تلك اليت ُتطالب ابخلبز ال غري؛ مما يضمن عدم 
وصول أي خرٍب عن اضطراابٍت يف املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام إىل السكان عرب وسائل اإلعالم 
اليت تديرها الدولة أو عرب اإلنرتنت. ولكن حىت لو اندلعت احتجاجات، ميكن لألسد أن يعتمد 
على عمالء املخابرات خاصته لقمعها - ففي هناية املطاف، قادة وجنود الشرطة السرية يستثمرون 
السكان  من  العظمى  الغالبية  حساب  على  املشروع  غري  للثراِء  فرصاً  هلم  يوفر  نظاٍم  يف  بعمٍق 
يشل حركة  الذي  اخلوف  احلولة مشال محص-  منطقة  يعيش يف  لطفلي  السوريي. مجيل -أب 
السوريي قائاًل: “يصمت الناس ويقبلون الظلم. يرون أطفاهلم نصب أعينهم يعانون اجلوع، وهم 
عاجزون عن فعل شيء”. ويف إشارة إىل الذعر الذي استشرى يف سوراي بعد أن استوىل حافظ 
األسد، والد بشار األسد، على السلطة بعد انقالب عام 1970، قال “إن عمَر هذه القبضة 
احملكمة املتمثلة ابملخابرات قد جتاوز اخلمسي عاماً، وكذلك َكرُب اخلوف منها. لقد ورثناها من عهد 
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األب إىل عهد االبن”، ُمضيفاً “أن سوراي تشهد ضموراً يف مفاصل الدولة، بيَد أن النظام مازال 
قائماً. فال توجد دولة وال مؤسسات. بل إن القبضة األمنية املشددة من تُبقي نظام األسد ُمعتلياً 

كرسي السلطة. هذه القبضة هي الكابوس الذي يطارد السوريي”.

يف األشهر األوىل من االنتفاضة السورية، خّط رجال امليليشيات املوالية للنظام عبارة “اركْع 
أو ُمت جوعًا” على جدران البلدات املنتفضة اليت وضعوها حتت احلصار أثناء قصفها. لطاملا كان 
النظام وأتباعه واضحي بشأن ما ينطوي عليه العيش حتت حكم األسد: االنصياع إبذعان حتت 
للنظام يف عام  املناهضة  السلمية  السوريي يف االحتجاجات  بينما شارك ماليي  السلطة.  أقدام 
2011، قرر ماليي آخرون عدم املشاركة، بسبب اخلوف غالباً أو الرغبة يف االستقرار. اآلن، بعد 
عقد من الزمان، وسط تفكك الدولة، ُيكافح أولئك الذين أجربوا على الركوع لشراء ما يكفي من 
اخلبز لدرء اجلوع. ويف الوقت نفسه، فإن أولئك الذين أجربوا السكان على الركوع ال يرون هذه 

األزمة إال فرصة لتحقيق الربح.

* مت تغيري مجيع أمساء املواطني السوريي املذكورين يف هذا املقال حلمايتهم من األذى.

املصدر: معهد نيو الينز للشؤون السياسية واالسرتاتيجية
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