
	تجمیع الحطام
 كیف تغیّر المجتمع السوري

	

غیّرت الحرب السوریة شكل البالد على نحو مدّمر وخفّي في اآلن نفسھ. فبینما تتجھ عّدة 
تطّورات نحو األسوأ، ثّمة تطّورات أخرى تبعث على التفاؤل الحذر. ذلك أن السوریین أظھروا 

براعة ال تنضب في التكیّف مع كّل مرحلة من مراحل صراٍع مریع، منقذین بذلك ما تبقّى من 
 ة والتعاضد والحیویة وسط ظروف كابوسیة.الكرام

مواجھین بذلك تغیّرات یتجاھلھا عملیّاً كّل َمن یّدعون  ،نفسھمأعلى نحو عام، ب، لقد فعلوا ذلك
محادثات السالم وسیاسات القوة،  منالتغیّرات تماماً  دعمھم أو تمثیلھم. إذ جرى استبعاد ھذه

بینما نادراً ما أخذتھا جھود اإلغاثة بعین االعتبار. كما یبدو أن ھذه التغیّرات تتبّخر أمام أعین 
األعداد المتزایدة من الغرباء القادرین على زیارة سوریا، والذین غالباً ما یالحظون أن األمور 

ي الدمشقیة ملیئة بالناس، والمتاجر عادت لتفتح أكثر مما كانوا یتصّورون: فالمقاھ» طبیعیة«
حول خطط مستقبلیة مفرطة  تنوعةأبوابھا في حلب، بینما یُھَمِھم مسؤولون من جنسیات م

	بالتفاؤل.

ذا، بعض الوقت. ولھ دراكھإق وبالفعل، فقد أعید تشكیل المجتمع السوري على نحو سیستغر
إذا ما أردنا فھم الوقائع السوریة األكثر جوھریّةً وھي تبقى إعادة التقییم المعّمقة أمراً ضروریاً 

تستمر وتشھد تحّوالت عّدة. ولعّل حكایات السوریین العادیین ھي الوسیلة األفضل لتتبّع مدى 
 ھذه التغیّرات. 

	

 للشبّاند ال بال
شریحة الذكور من سكان سوریا ھو التحول  ھالكیمكن القول أن 

األبرز في النسیج االجتماعي للبالد. ففي حین تسبّب الموت 
واإلعاقة واالختفاء والتشرید القسریان بإبادة جیل كامل من 

الرجال، انغمس من تبقّوا في منظومة عنف وفساد متمحورة 
 حول فصائل مسلحة. 

قریة ساحلیة إطاللةً على  تتیح إحدى العائالت العلویة المقیمة في
الخراب الذي حل بذكور سوریا، حتى في األراضي التي بقیت 



تحت سیطرة الحكومة. من بین ثالثة أشقاء، قُتل واحٌد في معركة، وأصیب آخر بالشلل نتیجة 
وھو موظف حكومي في الثالثین من عمره  –رصاصة في العمود الفقري، بینما یعیش الثالث 

	ضائقتھا بالقول:ر التجنید اإللزامي. تلّخص أّمھم ذع –وبراتب زھید 

 

تعبنا من الحرب. قّدمت شھید، والتاني نص میت، وممكن یاخدوا الصغیر بأي لحظة. 
 تخلص ھالحرب، المقابر صارت ملیانة شباب. انشا�

	

رفھ نسمة التي تعكس، بدورھا، واقعاً تع 3,000تَُعّد حكایة ھذه العائلة نمطیة في قریتھا ذات الـ
العدید من المجتمعات المحلیّة المرتبطة اقتصادیاً واجتماعیاً بالجیش واألجھزة األمنیة. ووفقاً 

لتقدیرات العائلة نفسھا، المطابِقة لمعلومات قّدمھا أحد مدیري المنظمات غیر الحكومیة العاملة 
یعادل ثلث أي ما  – 130رجالً من رجال القریة مصرعھم، وأُصیب  80في المنطقة، فقد لقي 

عاماً. أما الثلثان المتبقیّان فقد ابتلعھم الجیش أو  50و 18الذكور الذین تتراوح أعمارھم بین 
 الملیشیات.

أدى العنف الذي قضم الكثیر من األرواح إلى تولید مصادر دخل ال غنى عنھا. ففي ھذه األسرة 
دوالر في الشھر.  60حوالي على راتب تقاعده العسكري البالغ المعوق تحدیداً، یعتمد الشقیق 

لیرة سوریة مقابل الدوالر الواحد)،  500(جمیع األرقام بالدوالر تقریبیة، بسعر صرف قدره 
دوالر في الشھر، توّزعھ المیلیشیا التي كان یقاتل من  35فیما تتلقى أرملة شقیقھ تعویضاً یعادل 

افیة، ویتعیّن على أفراد األسرة ركة. غیر أن ھذه األجور أقّل من ك	أجلھا حینما سقط في المع
ھ وھو نفس –اآلخرین تحّمل أعباء كبیرة لتأمین مقومات العیش. یقول األب الستیني بیأس 

ابن شھید والتاني مكسور، أنا وابني المعافى منشتغل لیل نھار لنطعمي « –عسكري سابق 
 ».العیلة

سابقاً فصائل المعارضة أزمة شبیھة باتت الیوم متجّذرة في مناطق كانت تسیطر علیھا 
واستعادتھا القوات الموالیة لألسد. ففي حین سقط العدید من الشباب أو اضطروا للفرار، یواجھ 
البقیة حوافز قویة لالنخراط في صفوف القوات الموالیة للنظام. یتیح القیام بذلك فرصة لحمایة 

ي الذي بالجیش النظامتحاق عن االل النفس وكسب لقمة العیش في الوقت نفسھ، كما یوفر بدیال
 وخطر الموت على الجبھات البعیدة. الزھید)األجر( یجمع بین بؤس األجر

یشّكل النصف الشرقي من مدینة حلب مثاالً على ھذا التوّجھ. فبعد سنوات من الحصار والقصف 
الحكومي، تُركت المنطقة تعاني من تدھور الخدمات ودمار االقتصاد وانعدام األمن الناجم عن 

جل ، یقول ر»إذا بدك تحمي حالك وعیلتك، انضم لمیلیشیا«نشاط المیلیشیات غیر المنظم. 
المنطقة موبوءة بجرایم میلیشیات الدفاع الوطني. كل «لعمر في حي الجزماتي: متوسط ا



مجموعة بتسیطر على منطقة وأحیاناً بیتقاتلوا ع الغنایم. الزم أصحاب المحالت یدفعوا لحتى 
 ».یحموھن. في واحد رفض، فقاموا حرقولھ محلھ

مساكن ھنانو ھذه في ضوء ذلك یبدو حمل السالح إغراًء طبیعیاً. یشرح رجل في حي 
	الدینامیكیة:

 

الشباب اللي ضلوا بأحیاء حلب الشرقیة انضموا للمیلیشیات، ألنو عندھا حلول ألسوأ «
شي عم نواجھھ. المقاتلین عندھن راتب منیح ھنیك، وعندھن امتیازات تانیة كمان، مثالً 

نھن عم الكھربا بینزلولھن السعر إذا عرفوا إ موزعینأمبیرات أكتر من غیرھن، ألنو
 ».ويمیلیشا	یتعاملوا مع

	

وأوضح ساكن آخر من المنطقة نفسھا أنھ تمكن ھو وأسرتھ من تدبیر أمورھم بفضل انضمام 
والذي ال یوفر رواتب شھریة فحسب، بل أیضاً  –اثنین من أبنائھ إلى لواء الباقر المدعوم إیرانیاً 

 فرصاً لتأمین األدوات المنزلیة عن طریق النھب.

سواء في  –في جمیع أنحاء سوریا، بالكاد تتوفر بدائل للشباب الراغبین في تجنّب التجنید 
الجیش النظامي أو المیلیشیات. معظم الذین یستطیعون تحّمل تكالیف مغادرة البالد یفعلون ذلك، 
بینما یستفید آخرون من التأجیل الممنوح لطالب الجامعات، في حین یعفى البعض اآلخر لكونھم 
الذكر الوحید من جیلھم في العائلة. وقد یدفع آخرون رشاوى باھظة لتجنب السَّوق، أو یحبسون 

أنفسھم في منازلھم كي ال یُقبَض علیھم، ما یجعلھم غیر مرئیین للجیش والمجتمع األوسع. 
یتحّمل البعض العدید من ھذه المحن، ما یبقیھم في حالة من الالیقین المستمّر، نظراً للطابع 

لمؤقّت والُمفزع لھذه الحلول. یروي رجل في أواخر الثالثینات من عمره تجربتھ بعد أن ا
	:2016استعادت القوات الموالیة مسقط رأسھ في ضواحي دمشق في عام 

 

الف دوالر لحتى أقدر أطلع تھریب ع تركیا أو ع آ 4-3كان عندي خیارین: یا بدفع «
ؤولین في حوالیي تسع فصائل بمدینتي، والمس لبنان، یا بنضم للجیش أو لشي میلیشیا. كان

عنھن شباب إلھن عالقات مع األجھزة األمنیة. بالنسبة للشباب اللي ما بدھن یحملوا 
یخلي قائد أي فصیل یسجلك عنده ویتركك ببساطة تعیش بسالح، كان فیھ اتفاق ضمني 

 1,000,000لـ 250,000حیاتك. بس بالمقابل، الزم تدفع لھالقائد رشوة دفعة وحدة بین 
دوالر] وكمان راتبك الشھري تبع المیلیشیا وأحیاناً مبلغ  2,000-500لیرة سوریة [

 دوالر]. 100لیرة [ 50,000إضافي ممكن یوصل لـ



وفوق ھیك عندي مرا ووالد ھون. لھیك  –بحالتي كانت تكالیف التھریب غالیة كتیر «
لموضوع، بس لسوء حظي بیط ازدوالر] لت 1,000ألف لیرة [ 500دفعت أكتر من 

الفصیل اللي اتفقت معھ انحّل وخسرت كل مصاریّي وحّریتي بالتنقل. وھأل أنا محبوس 
ببیتي، ومعتمد على مصاري مصّمدھا وعلى مساعدات من األھل. وما بعرف شو 

 ».أعمل

	

یحملون سبعبارة أخرى، فحتى الفئة المتضائلة من الشبان الذین بقوا على قید الحیاة في سوریا 
إن لم یكن بسبب صدمة االنضمام إلى المیلیشیات فبسبب اإلجراءات  –طویالً ندوبھم الخاصة 

 المستمیتة التي اتخذوھا لتجنب ذلك.

إن دمار القوى العاملة من الذكور السوریین سیعیق حتماً جھود إعادة إحیاء اقتصاد البالد. یقول 
ب المعامل فبیقولولي بدن یرجعوا یفتحوا، بحكي مع صحا«أحد الصناعیین في حلب ببساطة: 

بس مافي عمال رجال. ولما بیالقوا حدا، بیجوا المخابرات والشبیحة بیعتقلوھن وبیاخدوا 
ومع عدم وجود عوائد كبیرة في األفق أمام ». مصاري من صحاب المعامل ألنو وظفوھن أصالً 

 وات لتجاوزه.الصناعات المحلیة، فإن ھذا المأزق االقتصادي سوف یحتاج سن

من الناحیة السیاسیة، شلّت الحرب جیل الشباب نفسھ الذي قاد انتفاضة سوریا. فالذین بقوا منھم 
في سوریا أُجبر أغلبھم على الخضوع، أو تم بالفعل تجنیدھم قسراً في أجھزة السلطة ذاتھا التي 

التي أدت إلى انتفاضة ثاروا ضدھا أساساً. والمحصلة مفارقة قاتمة: على الرغم من أن المشاكل 
في سوریا قد تفاقمت، إال أن المجتمع تعّرض للسحق إلى حّد یكاد یضمن استحالة  2011

 التأسیس ألي حراك إصالحي واسع النطاق ضمن أي جیل قادم.

	

 اقتصاد أكل البشر
ثمة تحّول أساسي ثاٍن یغّذي وتغّذیھ الظروف المخیّبة التي تواجھ 

د اإلنتاجي في البالد، واستبدالھ شباب سوریا: تفّكك االقتصا
ممنھج یزداد فیھ اعتماد الفئات الفقیرة من » غابة«باقتصاد 

 المجتمع السوري على افتراس بعضھا البعض من أجل البقاء.

التمظھر األكثر وضوحاً لھذا االقتصاد الجدید ھو ثقافة النھب، 
المتطورة والمتأصلة لدرجة تدویر العامیة السوریة لمصطلح 

لوصف الممارسة الحربیة التي تتخطى  –» التعفیش« –ید جد



نحو حدود قصوى كتجرید المنازل والشوارع والمعامل من مواد التمدیدات » العفش«سرقة 
 الصحیة والكھربائیة.

ھناك مثال مستجّد وشدید التعبیر عن ھذا النھب المنھجي، حدث مع عودة القوات الموالیة لألسد 
مخیم الیرموك، وھو مخیم فلسطیني مترامي األطراف جنوب دمشق.  إلى 2018في نیسان عام 

لقد أدى سقوط الیرموك إلى موجة تعفیش ظلت ساریة حتى حزیران، تاركة آثاراً على المشھد 
العمراني ربما ال یمكن محوه. ووصل حجم االفتراس إلى درجة أن بعض المیلیشیویین الموالین 

ألسباب لیس أقلّھا استباحة أمالكھم من قبل فصائل أخرى. لألسد عبّروا بأنفسھم عن صدمتھم، 
شفت جنود بالبدلة الرسمیة بیستعملوا دبابة للجیش لسحب الكابالت من تحت ست أمتار تحت «

، یقول مقاتل في فصیل فلسطیني مواٍل كان یسعى جاھداً الستعادة ممتلكاتھ من شقتھ »األرض
م ینھبوا المستشفیات الخاصة والدوائر الحكومیة. شفت جنود من وحدات النخبة ع«قبل نھبھا. 

 ».تخریب للبنیة التحتیة دھا –بس نھب  ام دھا

بعض السكان القانطین قاموا بتدمیر ممتلكاتھم بأنفسھم لمنع المجموعات المسلحة من استغاللھا. 
	یوضح أحد ھؤالء األفراد: 

 

ین. وبعدین كسرت الوراق الرسمیة وكم قطعة دھب مخبایخد رجعت ع شقتي بس آل«
عفش وغراض البیت ألني بدیش یغتنوا على حسابي. كنت مستعد أحرق الشقة، بس مرتي 

 ».ما كان بدھا نضّر بقیة الشقق بالبناي –وقفتني 

	

إعادة  من –لقد خلّفت ھذه اآلفة المنتشرة في جمیع أنحاء سوریا اقتصادات جزئیة قائمة بذاتھا 
التعفیش التي یشتري فیھا الناس بضائع مستعملة مسروقة من تدویر األنقاض إلى انتشار أسواق 

أشقائھم السوریین. وال یملك الكثیرون سوى ھذا الخیار الستبدال ممتلكاتھم الخاصة المسروقة. 
	یشرح موظف حكومي عودتھ إلى مدینتھ دیر الزور بعد عامین من النزوح في دمشق:

 

تي بالدولة بدیر الزور. انصدمت لما ، طلبوا مني أرجع على وظیف2017بتشرین األول «
لقیت البیت مھّدم. كان كل شي فیھ مسروق. ساعدني أخوي أالقي شقة صغیرة بغرفة نوم 

مسروقة لحتى أفرشھا. أھالي الدیر خسروا مرتین: أول  غراضوحدة، واشترى لي شویة أ
رنا مرة وبعدھا حّسینا أنو خس –وكل شي  تخوتشي لما انسرقت منھم لوازم المطبخ وال

 ».قمسرو عفشنشتري  عمتانیة ونحن 

	



بأكثر من طریقة، كان على النازحین السوریین الساعین للعودة إلى دیارھم خوض عملیة إعادة 
شراء معقدة ومكلفة لیعودوا إلى أحیائھم. فإلى جانب التكالیف المباشرة لألضرار والسرقة، 

الرسمیة عند نقاط التفتیش ومبالغ االبتزاز التي یواجھ ھؤالء أنواعاً من السلب مثل الرسوم غیر 
تفرضھا مختلف فروع الدولة حتى على الخدمات األساسیة غیر الموجودة أصالً. یقول تاجر 

	نسیج كھل في مدینة حلب القدیمة، مستھجناً ھذه التكالیف:

 

ك، دوالر] حتى أرجع أفتح محلي اللي راح. وفوق ھی 6,000مالیین لیرة [ 3وهللا دفعت «
طلبت مني الجھات الحكومیة أدفع فواتیر المي والكھرباء وكمان ضریبة الدخل من 

. حاولت قلھن أنھ المحل كان مسّكر وأني ال استخدمت ال كھربا وال 2017للـ 2013الـ
دوالر] ألشتري  13,500مالیین [ 7مي، بس ما صار إال ودفعت. وبعدھا دفعت 
 ل ما خلوا فیھ شي.منسوجات جدیدة، ألنھ اللي سرقوا المح

دوالر] لحتى أرجع أفتح المحل. بس اللي  20,000مالیین [ 10یعني صرفت بالمحصلة 
دوالرات] یا دوب یغطي مصروف األكل والكھربا  8إلى  6عم طالعھ مربح بالیوم [من 

ضل تقطیع الوقت بالسوق أحسن من القعدة بالبیت والتفكیر أكتر بوالمي والضرایب. بس 
 ».حتى یفقع قلب الواحدمن الالزم ل

	

ناھیك عن أن السوریین یسحبون من مّدخراتھم الثمینة لیدفعوا للمسؤولین بغیة الحصول على 
بالد. المنتشرة في ال» المطلوبین«معلومات عن األقارب المختفین مثالً أو عن حالتھم على قوائم 

لرسم لحدود إلى لبنان، یبلغ ابالنسبة لمن یرغبون في التأكد من أنھ لن یتم احتجازھم عند عبور ا
 غالباً ما یتم دفعھا لموظف في إدارة الھجرة والجوازات. –دوالرات  10الحالي حوالي 

وبینما یرتبط كثیر من اقتصاد الضواري في سوریا بالعنف مباشرة، إال أن الحرب ولّدت عدداً 
ات قادمة. یمتد ال یحصى من أشكال االفتراس األكثر دھاًء، والتي ستستمر وتتطور لسنو

، الذي یشمل كل من صار یعتمد على االبتزاز للترّزق، لیشمل مجموعة »اقتصاد أكل البشر«
وق في س» سماسرة«من المحامین ومسؤولي األمن والموظفین الحكومیین الذین نّصبوا أنفسھم 

اث ین بأحدالوثائق الرسمیة كالوالدة وشھادات الزواج والوفاة. لقد مّر عدد ال یحصى من السوری
محوریة بینما كانوا في منطقة خارجة عن سیطرة الحكومة؛ ومن أجل تجنّب العذاب القانوني 
داخل سوریا وخارجھا، غالباً ما اضطر ھؤالء لدفع مبالغ باھظة للوسطاء لتسھیل إجراءات 

	األوراق الرسمیة. یشرح محاٍم مقیم في دمشق كیف غیرت ھذه التجارة النامیة مھنتھ:

 



ام حتى المحامین الكبار بمجالنا بیشتغلوا سماسرة وثائق. السمسار اللي عنده ھاألی«
دوالر] كل یوم؛ یعني تقریباً  80إلى  60ألف لیرة [ 40لـ 30عالقات منیحة بیطالع من 

راتب شھر لموظف بالدولة معھ شھادة جامعیة. فإي في كتیر موظفین بالدولة عم یستقیلوا 
 » رة، لحتى یربحوا مصاري أكتر.من وظیفتھن ویشتغلوا كسماس

یعني ھي تجارة نظامیة، مو عمل خیري: السمسار بیقبض مصاري حتى من إخواتھ. 
األسبوع الماضي، واحد من زمالئي جاب لي صھره. سألتھ لیش جابھ لعندي مع أنھ ھو 

فیھ یظبط لھ كل الوراق، فخبرني أنھ ما فیھ یاخد مصاري من صھره، وأنھ أنا فیني أقبض 
 ».نھ وبعدین منتقاسم المبلغم

	

أكل البشر ھذه أكثر فتكاً إذا ما عرفنا أنھا تمتاز بصفة االستدامة الذاتیة. لقد  وتصبح دینامیات
ساھمت أشكال االفتراس المتعددة بھروب رؤوس األموال والقوى العاملة خارج سوریا، تاركة 

وراءھا بلداً تسكن أغلبھ طبقة دنیا ال یزید طموحھا كثیراً عن مجرد الكفاف. وبدورھا تدفع 
قاء على قید الحیاة أعداداً متزایدة من السوریین العادیین إلى حلقة مفرغة من متطلبات الب

فإن لم یكونوا مفترسین، سیكونون مستفیدي درجة ثانیة من  –صناعات افتراس البشر 
االفتراس، وذلك من خالل شراء أو تلقي السلع المنھوبة، واالعتماد على دخل األقارب القائم 

. بعبارة أخرى، یتحول اقتصاد ضواري الحرب في سوریا، على نحو على االبتزاز، وھلم جراً 
 بطيء لكن مؤكد، إلى اقتصاد ضواري السالم.

	

	جدران الخوف واإلعیاء
ثمة تحول أقل بروزاً، لكنھ لیس أقّل عمقاً، یكمن في مدى اضطرار المجتمع السوري إلى 

مكنت الیوم بعض السوریین، لقد تكما یتندر  االستكانة النفسیة بعد فترة من الصحوة الثوریة.
الذي » جدار الخوف«دمشق من إعادة إعمار شيء واحد فقط بنجاعة وسط الدمار الالمحدود: 

 وانھار مؤقتاً في بدایة الثورة. 2011تمیّز بھ النظام قبل عام 

 طبعاً یتعلق ھذا التحول بعودة الدولة األمنیة السوریة إلى مساحات شاسعة من البالد كانت قد
انسحبت منھا بشكل مؤقت. لقد عادت المناطق التي كانت في یوم من األیام مفعمة بالنشاط 

الثوري لتصبح تحت مراقبة األمن السیاسي السوري، أو المخابرات، فیما بات الكثیرون خائفین 
 خارج عزلة منازلھم. تصف باحثة من حمص ثِقل ھذا الضغط في مدینتھا:من الحدیث بحریّة 



ن رفقاتي كانت بتعمل أبحاث مع منظمة غیر حكومیة مرخصة، وبتعمل وحدة م«
اعتقلوھا بكل بساطة بدون ما  –استبیانات بالشارع. كانت حامل. إجا األمن واعتقلھا 

 ».یسألوھا شي. حجزوھا كل اللیل وطالعوھا تاني یوم الصبح بس ألنھا كانت حامل

	

قمع األسباب الوحیدة لھذا الجّو المثقل بالكآبة. ومع ذلك، فلیست المراقبة المستمرة والترھیب وال
لقد خیمت حالة من اإلنھاك العام على السوریین المستنزفین والمفقرین بفعل الحرب، والخائبي 

األمل في من زعموا قیادتھم أو حمایتھم، والمعَدمین إلى درجة ال تسمح لھم بأكثر من السعي 
 یة ذاتھا:وراء قوتھم الیومي. تتابع الباحثة الحمص

	

كان الكل عم یحكي بالسیاسة، حتى اللي ما بیفھموا فیھا. الیوم ما حدا بجیب  2011بالـ«
سیرتھا، ألنھا آخر ھّمھن. الناس بدھا تعیش. كل طاقتھن بیصرفوھا على تدبیر لقمة 

 ».العیش، أو تطلیع قرایبینھن من السجن

	

بدوره إلى النقطة ذاتھا وھو یصف  محلّل من شمال أفریقیا، عاش وعمل عقوداً في دمشق، یشیر
العباد ضایعین ومحبطین لدرجة أنھم «عالقاتھ الحالیة مع أصدقاء لھ في العاصمة وحولھا: 

بیھتموش باألحداث الیومیة. حتى الموالین یقولولك صراحة أنھم بیعرفوش فین رایحة األمور. 
 ».ما حدا قادر یشوف المستقبل

	

 قالتمزّ 
السوري، كذلك جرى تمزیقھ إرباً. وإذ وكما جرى سحق المجتمع 

باتت المجتمعات المحلیة متجّذرة في الروتین الطاحن للحرب أو 
المنفى، فإنھا انكفأت إلى مجموعات منفصلة ال تعرف الكثیر عن 

بالرغم من وجود الكثیر من القواسم المشتركة  –بعضھا البعض 
 بینھا.

 ً اجتماعیة  لقد وّسعت الحرب، على أحد المستویات، شروخا
واقتصادیة كانت موجودة قبل النزاع بفترة طویلة. تعتبر مدینة 

راً لھذا التوّجھ. فالمدینة ذات األغلبیة السنّیة  حمص نموذجاً مصغَّ



واألقلیات المسیحیة والعلویة الوازنة كانت أّول مركز حضري مھّم ینتفض وتؤول فیھ األمور 
ع سنوات تقریباً على استعادة القوات الموالیة لھا، ما إلى حّمام دم طائفّي مریر. وبعد مرور أرب

زالت االنقسامات المجتمعیة في حمص واضحة بقسوة، إذ بات كل شيء مصبوغاً بصبغتھا، من 
التفاعالت االجتماعیة العادیة إلى أنماط إعادة اإلعمار والعمل المدني. یصف أحد العاملین في 

الجمعیات «سامات لمناخ العمل الخیري في حمص: منظمة غیر حكومیة كیفیة صوغ ھذه االنق
الخیریة ما كانت طائفیة باألساس، بس الحرب خلتھا تصیر طائفیة. الناس ما عم یرتاحوا 

 ».بالشغل برا مناطقھم

في حمص، كما في جمیع أنحاء سوریا، ترتبط االنقسامات الطائفیة ارتباطاً وثیقاً باالنقسام بین 
وھي ثنائیة غیر كافیة لكن ال مفّر منھا في الوقت نفسھ،  –ضین لھ المؤیدین للنظام والمعار

َوَسَمْت عائالت بأكملھا وأحیاء وبلدات ومدناً على نحو سیبقى یترّدد صداه لعقود. وبینما راھنت 
األغلبیة السنیة في حمص بشكل ساحق على الثورة، سارعت األقلیة العلویة في المدینة إلى 

تھدیداً وجودیاً لھا. الیوم، مع عودة نظام دمشق، فإن الحدود الطائفیة التحرك ضد ما اعتبرتھ 
 تأخذ بعداً جدیداً، یتقابل فیھ المنتصر والمھزوم وجھاً لوجھ.

یُبدي رجل من حي علوّي في حمص تذّمره حتى من الجھود الضئیلة الجاریة إلعادة تأھیل 
ة بھي المشاریع تبع إعادة اإلعمار. ما بعرف لیش بتسمح الدول«المناطق السنیة في المدینة: 

وبینما یشعر عدد كبیر من ». الزم یصیر ھالشي بمناطقنا، لشكر األسر اللي ضّحت بوالدھا
السنّة في سوریا بأن صوتھم مصاَدر وأنھم یُعاملون بوحشیة، فإن التجمعات العلویة غالباً ما 

 تجاه السنّة الذین یرون أنھم خانواتعتبر نفسھا ضحیة، مازجةً شكاوى مشروعة بدوافع انتقامیة 
الوطن. من جانبھم، یعبّر السنّة مراراً عن وجھة نظرھم المعارضة، المتمثّلة في أّن األحیاء 

فادت المناطق الموالیة است«العلویة اغتنت عبر التربّح من الحرب. یقول تاجر سني في المدینة: 
طقة متل منع حتى األمن ما فیھ یفوت  كتیر كتیر وصارت متل دول صغیرة بیدیروھا الشبیحة.

المھاجرین [حي علوي شعبي]. ھالشي بیخّوف، ومو مبیّن أنو األمور رح ترجع لطبیعتھا 
 ً  ».قریبا

 –عالوة على ذلك، تجّسد حمص الفجوة اآلخذة في االتساع بین األغنیاء والفقراء في سوریا 
م إلى نسب غیر مسبوقة، في وھي حقیقة ساعدت على تشكیل أساس لالنتفاضة ووصلت الیو

ظل استفادة زمرة محدودة من اقتصاد الحرب في وقت تنحدر فیھ األغلبیة إلى الفقر. یلّخص 
	تاجر سني حمصي الوضع بالقول:

 

قضت الحرب عالتجارة ھون. كتیر من التجار اللي إلھن سمعتھن ھربوا أو انقتلوا. «
شوف أنو بعض التجار عم تمشي والبقیة خایفین یرجعوا ع مصالحھن القدیمة. فیك ت

بفضل عالقاتھن المنیحة مع المخابرات والتبلیغ عن الشباب اللي عندھن  –أمورھن 
تواصل مع المعارضة، أو بفضل المبالغ الكبیرة اللي بیقبضوھا من العائالت اللي بتحاول 



ي تأّمن طلعة والدھا المحتجزین من السجن. ھدول ھنن التجار الوحیدین اللي عم تمش
 ».أمورھن

	

ثمة مزید من االنقسامات التي قد تكون أقّل ظھوراً للعیان، ولكنھا لیست األقّل خطورة؛ 
انقسامات تتفجر منذ سبع سنوات من الوحشیة والفوضى في كافة األراضي السوریة. في 
 ً  الواقع، ال یمكن لالنقسامات األكثر وضوحاً، القائمة على الطائفة أو الطبقة، أن تقّدم وصفا

لتعقید وسیولة المشھد. تبقى بعض خطوط الصدع أقل دراماتیكیة وغیر محسوسة إال من قِبل 
من َخبِروھا على نحو مباشر. ورغم كل المشتركات االجتماعیة یمكن للجیران وزمالء العمل 

واألصدقاء واألقارب أن یكونوا على طرفي نقیض فیما بینھم. ذلك أن لكّل جزء من البالد 
 ابك من األحداث المأساویة الذي یقتضي الحلحلة.نسیجھ المتش

لقد ولّد الصراع، في الواقع، تراكماً ھائالً من االستیاء الذي ربما تم قمعھ في الوقت الحالي، 
لكنھ لن ینسى في المستقبل القریب. خذ، على سبیل المثال، ھذا المعلّم من الرقة، الذي یدلي 

 التي خلّفھا حكم تنظیم الدولة اإلسالمیة في المدینة: بوجھة نظر قاتمة حول الشروخ المستمرة

	

كتیر من مقاتلي الدولة غیّروا البدلة وانضموا لقّوات سوریا الدیمقراطیة [التي یقودھا «
األكراد] لیحموا حالھم وعیلھم. بس ما تغیروا؛ ھدول الناس سیئین، ورح یضلوا سیئین. 

وم، ألن الكل مشغول بحالھ. بس باألخیر كل واالنتقام جاي عالطریق. ما حدا رح ینتقم الی
 ».حدا عانى تحت داعش أو قتلت لھ داعش حدا من إخوتھ رح یاخد بثاره

	

كما یتفاقم إرث العنف بسبب التنافس الشرس على الموارد الضئیلة، األمر الذي یولّد مصدراً 
ة كان المدینآخر لالستیاء المتزاید. ففي دمشق، أخذت التدرجات الطفیفة بالظھور بین س

األصلیین وفسیفساء النازحین، الذین یتصارعون فیما بینھم على الوظائف والمساعدات الخیریة. 
تشرح امرأة نازحة من دیر الزور شعورھا بالذنب ألخذھا وظائف أحد المعروفین في سوریا 

إثر االحتالل  1973والمقصود السوریون الذین نزحوا عام  –» النازحین«أیضاً بتعبیر 
	اإلسرائیلي لمرتفعات الجوالن، والذین شغلوا مناصب متدنیة داخل الھرم االجتماعي السوري:

 

» النازحون«الست اللي بشتغل عندھا كان عندھا مرا من مخیم الوافدین [الذي یقطنھ «
القدامى] بتنظف بیتھا، بس كبرت بالعمر وصارت تكّسر الغراض. صاحبة الشغل 

 ل بیناسبني أكثر. خبرتني إني أصغر منھا وھالشغ



في مرا ثانیة كانت توظّف نسوان من الوافدین بس ما عاد تعتبرھم نازحین. صارت تحس 
 »إنو الناس اللي متلي من النازحین الجداد أولى.

	

تشیع حكایات مشابھة بین من یكافحون من أجل البقاء في العاصمة ومحیطھا. تصف امرأة من 
 مناقدجینا عالشام قبل سنة، و«الحرمان في دمشق:  ریف حلب تجربتھا في التنقل داخل ھرم
سالت غذائیة. بس ھأل  3بطانیات وفرشة وآخر شي  3عالمساعدات تبع الھالل األحمر. عطونا 

وتشیر امرأة من درعا إلى ». الغوطة ھلأر ھأل أجا دو –وقفوا، قال ما بقى فیھن یعطونا شي 
الباً غ». ا یقنعوا عمال اإلغاثة لحتى یعطوھنالدیریة بیاخدوا كل السلل. بیعرفو«موضع آخر: 

ما یشعر المحتاجون من السكان المحلیین باإلھمال، حیث یقول أحد سكان ضواحي دمشق: 
المؤسسات الخیریة بدھا تساعد النازحین الجایین من أماكن تانیة، لھیك كلما بروح لعندھم بقلن «

 ».أني نازح

ة من االنشقاق الحاصل بین المصطفّین على طرفي ورغم أن ھذه االنقسامات تبقى أقل خطور
النزاع، إال أنھا تلقي مع ذلك الضوء على المدى الذي أدى معھ العنف إلى تصدیع سوریا 

ومكّوناتھا. القائمة تطول: فقد ترسخت الفجوة بین السنة المحافظین وأولئك األكثر علمانیة، 
 ند نقاط التفتیش. تقول امرأة من ضواحيلتبدو واضحة للعیان حتى في المعاملة التفضیلیة ع

أنا فیني سوق بسھولة أكتر ألني مو محجبة، إذا حطیتي حجاب بیفترض األمن أنك مع «دمشق: 
كما تعمقت الشروخ بین السوریین داخل البالد وخارجھا، وبین المجتمعات ». المعارضة

لوم المجموعات األولى ھذه إذ غالباً ما ت –الحضریة والریفیة، وكذلك بین العاصمة ومحیطھا 
 األخیرة على االنتفاضة والدمار الذي تبعھا.

 –الممّولة غربیاً » الحوار«یقود ھذا التشرذم كما یبدو إلى ظھور تشكیلة متنامیة من جھود 
حوار بین مجموعة طائفیة وأخرى، وبین التجمعات المضیفة والنازحین، وبین مؤسسات الدولة 

لة. ورغم الحاجة الماّسة إلى الحوار، فإن بعض السوریین یحّذرون والجھات المعارضة الفاع
حتى لو تطلب ذلك دفن أكثر المسائل جوھریةً  –من التركیز على الحوار فقط من أجل الحوار 

في القضیة. یصف رجل أعمال من دمشق تجربتھ الفاشلة في المحادثات التي تقترح ربط 
، حتى بین ‘الوساطات’ر في تجارة كاملة اسمھا صا«مختلف عناصر القطاع الخاص السوري: 

 ».أطراف ما عندھم أي اختالف. ھاد ولسھ كل المشاكل اللي شّعلت الثورة صارت أسوأ

یغدو خطر التستّر على أسوأ مشاكل سوریا أكثر حّدة عندما تتزاید قدرة نظام دمشق على فرض 
الموالین األكثر عدوانیة وإسكات عبر تقویة  –روایتھ لألحداث في جمیع أنحاء البالد 

 المعارضین وكذلك الواقفین في مكان ما بین االثنین.

	



 

 حفظ التماسك
بالنظر إلى َجسامة التشرذم الذي طال سوریا، فإن ما یُثیر 

الدھشة ھو البراعة التي یستمر عبرھا السوریون العادیون 
معتمدین على مزیج من الشجاعة والصبر  –بتدبیر أمورھم 

 ل من التعاضد الذي من شأنھ إنقاذ األرواح.وأشكا

ویعني ھذا، بالنسبة إلى كثیرین، االنتظار والثبات ریثما تأخذ 
 األمور مجراھا لیتمكنّوا من استئناف حیاتھم بحّق.

یصف معلّم موظّف لدى الدولة ویعمل في دیر الزور تجربة 
	في محافظة الحسكة:أصبحت نمطیة ھي عودتھ إلى مدینتھ بعد عدة سنوات من النزوح 

 

صحیح كل شي فیھ انسرق، بس عاألقل إلھ حیطان  –انبسطت كتیر لما لقیت بیتي واقف «
دوالر] لصلحھ. مخبّي شویة مصاري، وابني  4,000وسقف. بدي حوالي ملیونین لیرة [

دكتور بالسعودیة، وقام یبعتلي شوي مصاري محتاجھا للشقة وكمان ألدفع لمیلیشیا كردیة 
 والدي التانیین من التجنید. حتى تعفي

الحیاة في الدیر مو تمام. ما في خدمات أساسیة أبداً. بس عندي بیتي عاألقل، وأتوقع أن 
تفتح بعض المدارس. رح المي والكھربا بعد كم شھر، والسنة الجایة  مدترح الحكومة 

أرتاح بین أھلي وناسي. ھون أقدر أروح عالقھوة، أشوف  بديتعبت من النزوح. 
 ».أصحابي، وأقدر أأرگل وأشرب شاي وألعب شدة كل یوم

	

في كثیر من األحیان، تتطلب الظروف المتغیرة درجة عالیة من القدرة على التكیف في سبیل 
البقاء فقط. یشرح مواطن آخر أقل تفاؤالً، من دیر الزور أیضاً، ما كان علیھ فعلھ للحفاظ على 

 سرتھ تعیش أماناً نسبیاً في نزوحھا في دمشق:صحي حكومي بعد أن ترك أ مركزوظیفتھ في 

	

شھور طلبوا مني أرجع ع دیر الزور لكفي الشغل أو بخسر وظیفتي. بس المشكلة  3قبل «
بنات مراھقات وولدین، وأخاف أجیبھم معي بسبب المیلیشیات والعصابات  3أنھ عندي 

 مضي أسبوع واحداإلجرامیة. صارت المدینة مسكن للشبیحة، مو للمدنیین. لھیك صرت أ



أسابیع مع عائلتي بدمشق. كان عندي بیت طابقین وصیدلیة  3كل شھر مع أخي بالدیر، و
 كبیرة بدیر الزور. التنین اتدّمروا.

دوالر) شھریاً، بس ھاد ما یكفي لتغطیة األجار بالشام. بطالع  85ألف لیرة ( 45راتبي 
بصیدلیة خاصة. الروحة  دوالر] بالشھر من شغل ساعات طویلة 120ألف لیرة [ 60

 50و 45بین  –على الدیر والرجعة تكلّف لوحدھا أكتر من الراتب اللي بیجیني من الدولة 
 ».دوالر) للرحلة الوحدة 100-90ألف لیرة (

	

وإذ بات السوریون مجبرین على أن یزیدوا درجة اعتمادھم على أنفسھم، فقد زاد اعتمادھم أكثر 
عي الحیویة. والواقع أن ظروف الشّدة خلقت مفارقة: حتى مع فأكثر على بنى الدعم االجتما

انقسام المجتمع بطرق ال تعد وال تحصى، فإن حجم الحرمان جعل السوریین أكثر ترابطاً من 
 أي وقت مضى.

ولعل أھم وأكثر آلیات الدعم انتشاراً ھي التحویالت المالیة من األقارب المقیمین في الخارج. 
حمص وتعیش اآلن في دمشق كیف تسمح مساعدة أھلھا لھا بالبقاء على  تشرح امرأة نازحة من

 قید الحیاة:

	

اشتغلت عند مرا كبیرة بالعمر، بساعدھا وبعیش عندھا، وأخدت منھا دفعة عالحساب «
لیقدر زوجي یفتح محل صغیر. بس صابتھ جلطة، واضطریت أترك الشغل وأستلم المحل 

اتیر وأكل وعالج لزوجي ومدرسة بنتي أكبر من بدالھ. كانت المصاریف، بین أجار وفو
وحالتھن أحسن من حالتي،  –اتنین بالخلیج ووحدة بحمص  –خوات  3المدخول. عندي 

 ».فصاروا یبعتولي مساعدة شھریة

	

إذ ال تتأتى من أي مصلحة مالیة  –ثمة أشكال دعم أخرى أكثر تنظیماً، ولكنھا لیست أقل صدقیة 
البسیطة في مساعدة اآلخرین. غالباً ما تحفز مثل ھذه الجھود الشعبیة أو سیاسیة، بل من الرغبة 

االحتیاجات الفوریة والعاجلة، وتتوقف على حسن نیة السكان المحلیین القادرین على تحمل 
أعبائھا. یصف أحد ضباط الجیش المتقاعدین یعیش في إحدى ضواحي دمشق كیف قرر ھو 

 ارج أي مبادرات إغاثة رسمیة:ومجموعة من األصدقاء اتخاذ إجراءات خ

	

، أجت أعداد كبیرة من النازحین ع مدینتنا، وكان بدھن سكن وأكل. في ناس 2013بالـ«
قدمولھم أكل وبطانیات، أو القولھن شقق فاضیة ومحالت ومدارس لیناموا فیھا. وبلشت 



ونطلب  نطقةأصدقاء نتناقش كیف نجمع التبرعات. صرنا ندّور عالناس بالم 6أنا و
یتبرعوا بأي شي زاید عندھم، من أكل وبطانیات ومصاري. في ناس تطّوعت لتعمل 

 وجبات سخنة. وفي أطباء عرضوا یفحصوا النازحین، وصیادلة قدموا أدویة مجاناً.

 زرنا المنطقة الصناعیة وطلبنا من صحاب المصانع یعطونا مواد لتجھیز مساكن. وفي
رتین بالسنة، ومصانع أغذیة صارت توفر المواد مصانع تیاب وافقت تتبرع بتیاب م

 .»الغذائیة األساسیة كل شھر. وقدرنا نجیب كمان مساعدات مالیة من مغتربین سوریین

	

 ضامنتوسائل الدعم غیر الرسمیة كھذه ذات جذور عمیقة في المجتمع السوري. إذ طالما ت
شبكات حیویة، حیث لعبت ال بطرق المحتاجین مأبناء بلدھمع الطبقات الوسطى والعلیا في البالد 

التجاریة والدینیة في سوریا دوراً ریادیاً. على أن األمر المختلف الیوم ھو حجم المشقة في 
جمیع أنحاء البالد، التي وصلت من الصعوبة إلى مكان غیّرت معھ طریقة تقبّل السوریین 

لذي كان یتطلب في لصدقات اآلخرین. یالحظ رجل أعمال من وسط سوریا كیف أن العوز، ا
كانت الناس «الماضي درجة معینة من التكتّم أصبح حقیقة معیشیة معلنة ال یمكن إخفاؤھا. 

متعودة تتكتم على إنھا عم تاخد مساعدات. ھأل تغیر الوضع. صرت الیوم تسمع عمال مصنع 
ش ویجاوبھم حدا إنو المدیر عم یستنى سلّتھ. البلد كلھ عای‘ وین المدیر؟’عم یسألوا 
 ».عالمساعدات

مع ازدیاد االحتیاجات، نھض المواطنون السوریون العادیون بشكل جماعي لمواجھة تحدیات 
 إنجاز یعتبره رجل األعمال السابق بصیص أمل: –كأداء 

	

لسھ الناس بیتصدقوا عالطریقة اإلسالمیة، من باب إنو األقربون أولى بالمعروف. إذا «
وما كنت قادر، فمسؤولیتك  –حدا من الجیران  مثالً  –حوالیك شخص بحاجة لمساعدتك 

تالقي حدا تاني بیقدر یساعده. ھالمفھوم لساتو متل ما ھو تقریباً، والمجتمع كلھ تقریباً 
بیمشي علیھ. سبع سنین حرب ولسھ ما تخرب ھاد الجانب من الثقافة السوریة، وھالشي 

	».بیفتخروا فیھ السوریین

 

* * *	

نھایة ال نھایة فیھا؛ ال تنطوي على أي حّس باالنتھاء. وبینما  تتجھ الحرب في سوریا نحو
تتراجع حدة العنف الواسع النطاق، ستبقى األسئلة األساسیة دون إجابة: ما عدد الذین قتلوا؟ على 

ید من؟ وألي سبب؟ كما ستظل تعتّم على مآٍس ال تُعّد وال تُحصى السردیات المتنافسة، واألدلة 
 الھائل الذي حاق بالبالد.المطموسة، والدمار 



ثمة أسئلة أخرى استُنفدت مراراً وتكراراً، إال أنھا تفتح رغم ذلك الباب على سیل من التعلیقات 
الالمنتھیة والتي ال طائل منھا. لقد انتصر النظام، وفقاً للشروط القصوى التي وضعھا منذ 

ء دمشق بعد انتصارھم بإعادة البدایة، وبدون رغبة بالمضي قدماً في التسویة. لن یقوم حلفا
إعمار البالد. ولن تفعل ذلك الدول الغربیة، التي ستواصل تقدیم الدعم اإلنساني مع رفض تمویل 

إعادة إعمار شامل یقوده األسد. لن یجري تقویم على المستوى الوطني، وال إصالح جّدي، وال 
 مصالحة ذات معنى في المستقبل المنظور.

نھ ما من أسئلة تستحق الطرح. على العكس، فالقضایا األكثر إلحاحاً ھي لكن كل ذلك ال یعني أ
تلك التي یكثر تجاھلھا، في وقت یركز فیھ العالم بأكملھ على الجغرافیا السیاسیة وعملیات 

تتعلّق  –السالم الجوفاء. ھذه األسئلة تتعلّق بكیف تعثّر وتغیّر وفي النھایة نجا المجتمع السوري 
ھ سوریا، وسبل تنظیم السوریین ألنفسھم، وحاجاتھم الیوم لخلق مستقبل بما أصبحت علی

یخّصھم ھم. ال یمكن العثور على إجابات لھذه األسئلة في جنیف أو أستانة أو أروقة السلطة في 
 دمشق. لكنھا ما سیتھامس بھ الناس على أرض الواقع. 
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