التنمية الشاملة وعالقتها ابلوعي اجملتمعي
املني
د .بشاّر ّ
السوريون ينظرون بقلق ابلغ إىل النتائج املدمرة اليت خلفتها األزمة السورية ،اليت حتولت،،
بعد التدخل األجنيب املتعدد األشكال ،من حركة احتجاجتا لتلمية إىل حترا خااتتها
اجملموعتتا اهربابيتتة اهقةتتائية ،اآلتيتتة متتن الكهتتود الستتوداء ،اتتد لتتورية دولتتة وكيتتا ،
يضم نسيجا اجتماعيا ودينيا متنوعا ومتآلفا ،مدعومتة متن حتتالو دوي تزعمتت اهمايلليتة
األمريكيتة وشتتركاؤبا األوربيتتون ،ومشتتايا التتنفل والعيمتانيون اهتتدد .بتتما القلتتق متشتتع
بتشتتع األا ترار املرشتتفة للتفتتاقم متتاداس النزيتتو مستتتمرا ،ومادامتت ،عمتتال التخري ت
واهلدس بدفا للمجموعا اهربابية ،ويتفول القلق إىل ختود ج ّدي كلما تضاءل ،فرص
احلل تتول السيال تتية ،خا تتة بع تتد افتض تتاك السيال تتة األمريكي تتة قال هلواني تتة ال تتيت تس ت ّتو
للفل تتول السيال تتية ق تتو  ،لكنه تتا ت تتدعم فعلي تتا املنظم تتا اهربابي تتة اهقة تتائية الس تتر
والعلتتن،

لتتيا تنفيتتم طهههتتا الرامتتي إىل إنشتتاء شتتر ولتتل جديتتد ،حيقتتق التتتمرار

بيمنتها على ثروا املنهقة ،وحيتا ممتاا الةتهيونية

التولتن اتمن النستيج العتر ،

بتسهيل من حكاس السعودية ،خا ة بعد الرحلة اليت قاس هبا قترامت

إىل الترلض ،وعتاد

منها حممال ابملليارا  ،وبزعامة مهلقة حللو إلالمي دوي جديد.
لتتن نتتدخل

تفا تتيل األل ت اا التتيت د إىل نشتتوا األزمتتة ،وغتتزو اهربتتاا ،لكننتتا

نوات تتا بنت تتا ن حزمت تتة مت تتن العوامت تتل الداخليت تتة ،السيالت تتية وا قتةت تتادية وا جتماعيت تتة،
وطهه تتا خارجي تتة ،لتش تتكيل ش تتر ول تتل جدي تتد ،حم تتاا ألمم تتاا ال تتو ل املتف تتدة
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وش تتركائها األوربيت ت

املنهق تتة

املنهق تتة ،ومس تتاير لس تتعي الكي تتان الة تتهيوا للتةلة تتل

العربيتتة ،والتتتةالل حالتتة ا نقستتاس العتتر  ،شتتكل ،العامتتل األبتترز نتتد ا بتتم األزمتتة،
ولستتنوا اهمتتر الست ن التتيت بتتد

منتتم عتتاس  ،2011و د إىل هتتتدس احلجتتر ،وإحترا

الشجر ،ومعا ة مربقة ومتشع ة لل شر.
وتلت تتوك

األفت تتق اليت تتوس ،بعت تتد النجاحت تتا الت تتيت حرزبت تتا اهت تتي

التنظيمتتا اهربابيتتة ،وبعتتد لقتتاءا

الست تتوري

مكاففت تتة

لتتتا وجنيتتو ،ونتيجتتة لتفاتتتا رولتتية و مريكيتتة،

إمكانية وقو األعمال القتالية قعدا داع

والنةرة  ،واللجوء إىل احلوار هبدد التو ل

إىل حتتل ليالتتي ل زمتتة الستتورية ،وشتتهد ال ت الد بعتتد حتديتتد منتتامق ختفيتتو التةتتعيد،
والتتتمرار اهلتتدوء حالتتة م تتن ا لتتتقرار ،وبتتما متتا ل ت
السوري  ،ودفعهم إىل بدء التفكي

اتستتاا مستتاحا التفتتاؤل بتت

مرحلة ما بعد األزمة.

خ تتالل ل تتنوا األزم تتة والة تتزو اهرب تتا  ،مل يه تتد الس تتجال بت ت الس تتوري ح تتول تي تتة
ا لتتتفادة تتا جتتر  ،وا ترورة توافتتق الستتوري

ميتتن مكتتو هتم ،السيالتتية وا جتماعيتتة

واهثني تتة ،عل تتى لت ت ل بن تتاء مس تتتق ل ل تتورية ال تتد قرامي ،اخل تتاي م تتن اهرب تتاا ،وفك تتر
اهقةتتائي ،ومرحتت ،بعتتا ا قحملاح تتا كاربتتة الفكتتر اهرب تتا  ،لكنهتتا بقيتت،

إم تتار

العمومي تتا  ،ورك تتز عل تتى بع تتا اهجت تراءا  ،دون الته تتر إىل األل تتاق ا قتة تتادي
وا جتمتتاعي ،التتمي تتا بوجتتود بيحتتا تتفتتول شتتيحا فشتتيحا إىل حوااتتن اجتماعيتتة لنمتتو
األفكار املستندة إىل اهرباا مين شكال ،مت ّد ابلقوة املاديتة ال شترية لتفقيتق غراات
املعادية لتهلعا كيرية فحا اجملتمن.
ونعتق تتد ن املكافف تتة اهديّتتة للفك تتر اهرب تتا بجت ت

ن تس تتتند إىل معاه تتة العوام تتل ال تتيت

ف ،بوجود بم ال يحا واحلواان ،ودون ذلك لت قى مكاففة اهرباا جمرد درالة

بنا ،ومقالة بناك ،وندوة يهتم هبا عدد حمدود من امليقف .
لنفاول بنا أتكيد العالقة املتداخلة ب فقدان التنمية ا قتةادية وا جتماعية الشتاملة
واملتوازنة ،ومنو العوامل اليت تتددي إىل انتشتار الفكتر اهربتا  ،و ي فكتر إقةتائي ختر،
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وذلك التنادا إىل مراجعتة لتريعة ل واتاا ا قتةتادية وا جتماعيتة ،ابدئت رترور لترين
على مفهوس اهرباا ،و شكال  ،اب عتماد على األحداث السورية ابلدرجة األوىل.
و  -مفهوس اهرباا
اهربتتاا الفتتردي املستتتخدس متتن ق تتل فتراد رواجهتتة فتراد ختترين معتترود

اجملتمعتتا

اهنسانية ،ألل اا متعددة ،تها احلةول علتى منتافن ابلقتوة ،متا اهربتاا املتنظم فهتو
لتتلوك عتتاعي متتنظم يهتتدد إىل فتترض العقائتتد واألفكتتار والسيالتتا  ،عتتن متتر اهكترا

والقوة والقتل ،وبو للوك قدمي ،اختم شكا متعددة ،لكنهتا عيعتا أتختم مابعتا واحتدا،
بو حت ّدي القوان واألعراد وإرادة األكيرية ،من ق ل األقلية ،ابلتخداس القوة ،ما شد
الستلوك

نواا اهرباا معاداة لإلنسانية فهتو اهربتاا وقتد حتتول إىل دتج دولتة ،كمتا
اهربتتا للكيتتان الةتتهيوا ،التتمي مل يكت ت ِ
و بتش تريد مالي ت الفلستتهيني  ،بتتل عمتتد إىل

تدمي احلجر ،وإحرا الشجر ،وحتويل املنامق الفلسهينية إىل لجن ك ي.
الستتما اخلا تتة للمجتمعتتا الشتترقية بهتتر ارت تتاض اهربتتاا بفتترض العقائتتد الدينيتتة
ابلقوة ،لكنها

جمتمعا

خر اختم منفى فرض العقائد الفكرية والسيالية ،كما

إيهاليتتا الفاشتتية ،و ملانيتتا النازيتتة ،واملظهتتر األكيتتر د لتتة علتتى الستتلوك اهجرامتتي الفظيتتن
للمنظم تتا اهربابي تتة ،به تتر

الة تتزو اهرب تتا لس تتورية ،ال تتمي حظت تي ب تتدعم وتش تتجين

ومس تتاندة م تتن ق تتو التف تتالو املع تتادي لس تتورية ،بقي تتادة ال تتو ل املتف تتدة األمريكي تتة،
ومشاركة الدول األوربية وحكاس النفل اخلليجي وتركيا ردوغان.

بنتتا انتتدجم ،مةتتام املنظمتتا اهربابيتتة التتيت اختتتم العقائتتد الدينيتتة لتتتارا ،متتن املةتتام
السيالتتية وا قتةتتادية هلتتما التفتتالو ،متتن جتتل فتترض واقتتن إقليمتتي جديتتد ،يستتتجي
ملةام الهرف  ،عن مريق الةزو اهربا املنظم.
ورغم الشكل قاههادي المي حاول ،املنظما اهربابية إافاء علتى غزوبتا لستورية،
فإن الوقائن بهر بهالن بم الواجهة املرت هة ابلدين اهلالمي ،بعد إدراك الكييين،
تتن خ تدعوا بدايتتة ،اله يعتتة اهجراميتتة حلتترهبم

لتتورية ،خا تتة بعتتد التتتقداس جمموعتتا
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املرتزقتتة متتن عيتتن ال لتتدان ،بتتم اجملموعتتا التتيت عالقتتة هلتتا ابلتتدين اهلتتالمي ،و
ابههاد ،بل ت فث عتن املتال ،وإرواء عهشتها للتدماء ،وبتما متا يفستر القستوة واهلمجيتة
اليت اتسم ،هبتا جترائم اهربتابي

لتورية ،والتيت مل تعترد ال شترية ميتيال هلتا

التتاريا

املعا ر.
لتتورية ،ونشتتر منتتم لتتابين ،ن معظتتم املقتتاتل

كشتتو تقريتتر ع ّدت ت األمتتم املتفتتدة
الشت اا التتمين يةتتادرون بالدبتتم متتن جتتل ا نضتتماس لةتتفود اهماعتتا قاهربابيتتة

ديتتنهم ،وكشتتو التقريتتر ن قمعظتتم الشت اا التتمين يةتتادرون منتتازهلم

لتتورية قم تتتدئ

للقتتتال متتن جتتل اهماعتتا اهربابيتتة

لتتورية مهمشتتون اجتماعيتتا وليالتتيا ،ومستتتو

تعل تتيمهم م تتنخفا ،ويفتق تترون إىل ي فه تتم لال تتي للمعت ت احلقيق تتي للجه تتاد ،و حت ت
للعقيدة اهلالمية .
معتتدو التقريتتر التتتندوا

تقريتتربم إىل مقتتابال

جريتت ،متتن  43شخةتتا متتن  12بلتتدا،

وكانتت ،قرؤيتتة معظمهتتم عتتن التتدين متتن حيتتث العدالتتة والظلتتم ،ولتتي

متتن حيتتث التقتتو

والروحاني تتة  ،وحبست ت التقري تتر ،ف تتإن ثالث تتة رابا األش تتخاص ال تتمين ج تتر مق تتابلتهم
لورية ،قرروا العودة إىل بالدبم ،واعحملض بعضهم من ق ل حكوماهتم ،و لند إجراء تلك
احلوارا من املقاتل إىل الايوفيسور حامد السعيد ،متن جامعتة قمانشستحمل محملوبوليتتان ،
واخل ي

شدون قاهرباا ريتشارد ابري ،،وقد جر تلك املقابال داخل السجون،

و حت ،إجراءا

منية مشددة.

و شتتار التقريتتر إىل ن قغال يتتة املقتتاتل التتمين جتتر مقتتابلتهم ،والتتمين حتتاولوا ا لتفتتا
ابلعديد من التنظيما املتشددة ،ميل داعت
لتر ك تية

وج هتة النةترة و حترار الشتاس ،ينتمتون إىل

منتتامق طتلفتة ومتفرقتتة متن العتتامل ،ولكتن متا ععهتتم بتو ا نعتزال عتن التيتتار

ا جتماعي وا قتةادي والنشاض السيالي .
و ك تتد الدرال تتة ن قالعام تتل ال تتدي ي تتددي دورا ا تتحيال

حتفي تتز الشت ت اا لاللتف تتا

ابلتنظيمتتا املستتلفة ،و ن العامتتل ا قتةتتادي لتتهم بشتتكل كتتاي

جتتما امللتفق ت
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ابلتنظيمتتا املتمكورة ،التتيت غتترهتم ابلرواتت واملنتتازل والزوجتتا  ،و فتتاد الدرالتتة ن
معظتتم الوقئتتق املستتربة متتن تنظتتيم داع ت

تشتتي إىل ن معظتتم املقتتاتل معتترفتهم لتتهفية

ابلشريعة اهلالمية .ق1
اهرباا ا قتةادي
اهربتتاا واهكترا

يقتةتتران علتتى التتتخداس القتتوة والستتالك ،بتتل كيتتي متتن األحيتتان

أييت إرباا املتفكم اب قتةاد العاملي شد اررا على الشتعوا واحلكومتا املعاراتة
لسيهرة ِ
قالقهن الك ية على الت ادل العاملي للمنتجا .
يقول جون قوبو مزارا مريكي  :قترر التتخداس ال تمار اخلتاص  ،وقمت ،بتخزينت
مزرعيت ،لكن مراقيب الشركة املنتشرين

حناء الو ل املتفدة ،وبتفتويا متن القتوان

األمريكيتتة ،دخلتتوا إىل املزرعتتة و تتادروا ال تتمار ،و بتتديل متتامي لتتو التتتخداس بتتمار
الش تتركة ،م تتا وال تتحمل دي تتك ،فيس تتتعيد م تتا حة تتل ألح تتد
والتتخدس بتتمار اخلتتاص

تتدقائ عن تتدما حت تتد الش تتركة

زراعتتة الةتتول ،بقتتي اكةتول طتتز

املزرعتتة ،فمتتا متتن مشتتحمل

يتجر على حتدي قرارا الشركة.
دايتتة تستتعينيا القتترن املااتتي ،وبعتتد إقرة الةتتفافة األمريكيتتة ملستتالة علتتو األبقتتار
املعاجل برمونيا ،ذكتر مقدمتة التايامج الشتهية وبترا وينفتري

إحتد حلقتا براجمهتا،

دتتا لتستتتة عتن شتترحية حلتتم ال قتتر بعتتد اآلن ،لكنهتتا مل تتتدرك ن تةتترحيها بتتما لتتيت
عليهتتا امليتتول متتاس القضتتاء األمريكتتي ابدعتتاء متتن الشتتركة ،بتهمتتة اهلتتاءة إىل عتهتتا تتا
د إىل اخنفاض م يعا حلم ال قر

الو ل املتفدة ،وقد تهل األمر من وبرا ربن

لنوا  ،ومليون دو ر كاتعاا للمفام  ،لتت

اككمة براءهتا من بم التهمة .ق2

إدتتا شتتركة مونستتانتو العمالقتتة املستتيهرة علتتى تقنيتتا الزراعتتة احلدييتتة ،واهلندلتتة اهينيتتة
الزراعيتتة

العتتامل ،ذا األذرا األخه ومي تة املمتتتدة ح ت إىل حقتتول إفريقيتتا ،ولتتواحل

الفل !
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إن حب تتاث اهلندل تتة اهيني تتة الةمائي تتة وته يقاهت تتا العملي تتة ،حمكوم تتة بس تتيهرة جمموع تتة م تتن
الشركا ا حتكارية الكاي وعلتى ر لتها شتركة مونستانتو األمريكيتة ،التيت كانت ،املتتهم
األول

زلدة معتتد

اهلرمتتو

اهنستتية ومشتتتقاهتا،

جستتاس مستتتهلكي منتجاهتتتا

الةمائية ،والمي كان ل الكيي من العواق الوخيمة على ولحك املستهلك .
عاس  1997رك روبر شتابيو ،رئتي

شتركة مونستانتو :ق ت فنا جتابزين جتيتاك

العتتامل  ،مش تيا إىل تو تتل الشتتركة إىل تكتتوين طتتزون ك تتي متتن قلقاحتتا
لل مور الزراعية.

التعتتديل اهي ت

قنيا  -ال يحا احلاانة للفكر اهربا
كانتت ،عمعتتا الفحتتا الفقتتية العاملتتة عتتن العمتتل علتتى التتدواس ،بتتي احلااتتن الرئيستتي
لإلربتتاا الفتتردي واملتتنظم ،وكانتت ،التنظيمتتا اهربابيتتة تنهلتتق متتن متتدن الةتتفيا التتيت
العديتتد متتن التتدول،

كانتت ،تزنّتر املتتدن الكتتاي

وراب و مريكتتا اهنوبيتتة والالتينيتتة،

ترد فعتتل علتتى فقتتدان األمتتان اجملتمعتتي ،وزلدة نس ت ة الفقتتر وال هالتتة
وبهتتر كت ّ

بتتم

التجمعا .

إيهاليت تا م تتا بع تتد احل تترا العاملي تتة الياني تتة ،د السيال تتا ا قتة تتادية وا جتماعي تتة
األرلد واملدن الةةية ،وخا ة

املوجهة إىل حتس األوااا

جزيترة ق تقلية  ،إىل

تراجتتن عمليتتا عةتتااب القتتتل والتهريتت  ،وحتولتت ،بعتتا بتتم املنتتامق إىل عمعتتا
ناعية وزراعية بامة ،ما

الايازيتل ،ختالل فتحملة حكتم الترئي

معاهة وااا السكان الفقتراء

دي لتيلفا ،فقتد جتر

بعتا املتدن الةتةية التيت حتتيل بستان ابولتو وريتو دي

جتتانيو ،وكانتت ،النتيجتتة تراجتتن الكيتتي متتن عمتتال العنتتو واخلهتتو واهربتتاا

بتتات

املدينت .
متتن مراجعتتة التجربتتة الستتورية متتن املنظمتتا اهربابيتتة ،يت ت لنتتا ن احلااتتن ا جتمتتاعي
لإلربتتاا التتمي تست ّتحمل ابلعقائتتد الدينيتتة ،كتتان يحملكتتز اتتمن األحيتتاء األكيتتر فقترا
لكتتن ال يحتتة األكيتتر اتستتاعا كانتت،

املتتدن،

رلد املتتدن الكتتاي  ،خا تتة األرلد التتيت شتتهد
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هتميشا متن ق تل احلكومتا املتعاق تة منتم متا بعتد ا لتتقالل حت يومنتا بتما ،وخا تة
املنهق تتة الش تترقية والش تتمالية ،والست ت

بن تتا ي تتدو واا تتفا ،فاملنظم تتا اهربابي تتة كان تت،

تستةل الفقر وال هالة والتخلو لتهرك مشروعهاقاههادي من جل العدالتة ورد الظلتم،
م تتاس جمموع تتة ك تتية م تتن الن تتاق امل تتدمن ال س تتهاء ،ورر تتا اليائست ت م تتن عدال تتة األنظم تتة
السيالية ،وابله ن فإن بما يع ابلضرورة عدس وجتود مديتدين و ت تاا للفكتر اهربتا
املدن الكاي  ،بل و األحياء األكير ثراء امن بم املدن.

جاء

تقرير الفقر متعدد األبعاد

لتورية بت

عتواس 2001و ،2009التمي تدر

عاس  ،2014امن خهة التعاون ب املكت املركزي لإلحةاء ،وبيحة ختهيل الدولة
لورية ،ومنظمة األمم املتفدة للهفولة قاليونيسيو  ،ن نتائج دليل الفقتر علتى مستتو
اكافظا كان ،مت اينة ،وكانت ،املنتامق الشترقية والشتمالية ،وإىل حتد قتل ريتو دمشتق
املنهقة اهنوبية ،تضم على نس ة ن يعانون الفقر

عاس .2009

مدشرا اجتماعية
لقد انتشر الفقر بشكل عاس
%62

املنامق الريفية كير من املنتامق احلضترية ،وبلةت ،نست ت

املنتتامق الريفيتتة ،وارتفعتت ،معتتد

الفقتتر وعمقت وح ّدتت

اهقلتتيم الشتتماي

الشرقي قإدل  -حل  -الرقة -دير الزور -احلسكة  ،وبينت ،الدرالتة املعتدة متن ق تل
بر مج األمم املتفدة ،ابلتعتاون متن بيحتة ختهتيل الدولتة واملكتت املركتزي لإلحةتاء عتاس
 ،2004ن نست ت ة  %11.4م تتن إع تتاي ع تتدد الستتكان مل يتمكن تتوا م تتن احلة تتول عل تتى
حاجتتاهتم األلالتتية الةمائيتتة وغتتي الةمائيتتة ،كمتتا ن نس ت ة  %30متتن الستتكان ي متتا

يعتتادل  5.3ماليتت شتتخي مل يتمكنتتوا متتن أتمت ت احتياجتتاهتم الةمائيتتة وغتتي الةمائيتتة،
وتش تتي التق تتديرا ال تتواردة

ب تتم الدرال تتة إىل ن قم تتا يق تتارا  %19م تتن الس تتوري

معراون لفحملة عابرة من الفقر على قل تقدير  .ق3
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عتتاس  ،2007جتتر اهليحتتة الستتورية لشتتدون األلتترة ،ابلتعتتاون متتن مركتتز الدرالتتا
ا لحملاتيجية

جامعة دمشق مسفا متن ختالل التتهالا راء  1400عائلتة تنتمتي إىل

عين حمافظا القهر ،وكان ،نتائج املسا على الشكل التاي:
 - 1اخنفاض األجور ،إذ ت ّ ن  %48من األلر السورية يتجاوز دخلها  15لتو
لية لورية ،ويتجاوز دخل  %31من األلر  20لفا ،ما نس ة األلر التيت يقتل دخلهتا
عتتن  5000لتتية ،ف لةتت ،نس ت تها  ،%4.5ويحملافتتق اخنفتتاض األجتتور متتن ارتفتتاا نس ت ة
اهعالة ،فكل عامل لقاء جر مسدول عن إعالة ثالثة شخاص خرين.

 – 2احتلتت ،مشتتكلة ارتفتتاا األلتتعار املرت تتة األوىل ب ت مشتتاكل األلتترة الستتورية ،تليهتتا
مشتتكلة التتديون املحملاكمتتة ،جتتاء مشتتكال زلدة الض ترائ  ،وارتفتتاا قيمتتة الفتتواتي
الشهرية ،وارتفاا كلفة العالج

املشا والعيادا اخلا ة.

 – 3وتتّ ن األلر السورية األلالي التالية للتعامل من الظرود ا قتةادية:
 %81.9 -من األلر تلجا إىل ترشيد ا لتهالك الدائم.

ا %70 -تت ن للوا ا لتدانة من اآلخرين.
ج %55.7 -تلجا إىل العمل اهاا لتفس الدخل.
د %49.1-تقوس ابلتهالك مدخراهتا.
و %56.2 -تتت تتاخر بست تتداد ا لتزامت تتا املاليت تتة ،كت تتاجرة املنت تتزل واألقست تتاض والفت تتواتي
والديون.

ض %46.5 -تعتمد على حرمان فرادبا من بعتا احلاجتا كتالتعليم والستكن الالئتق
مراعاة للظرود ا قتةادية.
ز %32.8 -تلجا إىل بين املمتلكا اليمينة.
مع تتا ة األل تتر الس تتورية ازداد من تتم ع تتاس  ،2007حت ت ع تتاس  ،2011إذ ش تتهد ع تتاس
 2008ارتفاع تتا ألل تتعار امل تتواد والس تتلن الض تترورية ملعيش تتة ب تتم األل تتر ،بلة تت ،نست ت ت
حن تو ،%60إاتتافة إىل زلدة عتتدد املتعهل ت عتتن العمتتل ،واتستتاا بتتدر الفقتتر ،وتراجتتن
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اهنتاج الزراعتي ،وبتو النشتاض الرئيستي لةال يتة الستكان ،كمتا شتهد الشتهور املنةترمة
من عاس  ،2009أتثر ال الد بتداعي األزمة ا قتةادية العاملية اليت انفجر
الر اليت تتة األمريكيت تتة

عقتر دار

 ،2008/9/15ومت تتا خلفتت ت ت تلت تتك التت تتداعيا مت تتن اخنفت تتاض

للةادرا السورية ،وإغال لعدد من املةانن ،وتراجن لاللتتيمارا اخلا تة ،واخنفتاض
لتفويال السوري من اخلارج.
وبكلمة خر  ،فإن معا ة األلر السورية تضتاعف ،حست اعتقتاد  ،قيالتا ابلفتحملة التيت
جري فيها املسا املمكور.

ق تتل بداي تتة األزم تتة الس تتورية ،و ع تتاس  2010ابلتفدي تتد ،مرح تت ،بيح تتة خته تتيل الدول تتة
مشتتروعا لتهتتوير فقتتر  100قريتتة

الت ت الد ،تتتتوزا علتتى املنتتامق الشتترقية والشتتمالية،

وتشتحملك ردشترا مرع تتة ،إذ ت لتغ فيهتتا نست ة ال هالتة حنتو ،%90ونست ة الفقتتر ،%80
ونس ة األمية حنو ،%75لكن بما املشروا مل يكت ل ا لتمرار ،و نعلم مةي .
قل األزمة
واجهت تت ،بت تتالد األزمت تتة هبياكت تتل اقتةت تتادية منهكت تتة ،وقهت تتاا ت تتناعي وخت تتدمي ات تتعيو
ومتخلتتو ،إثتتر عقتتد متتن التتزمن لتتاد في ت رؤيتتة اقتةتتادية نيولياياليتتة تّشتت ،ا قتةتتاد
احلقيق تتي وحف تتز القهاع تتا الريعي تتة ،فتوقف تت ،العدي تتد م تتن املة تتانن واملعام تتل وال تتور

اخلا تتة ،وفرا تت ،ق تتو التف تتالو املع تتادي لس تتورية حة تتارا اقتة تتادل د إىل فق تتدان
مستتتلزما إنتتتاج الةتتناعا الستتورية ،وغتتماء املتتوامن الستتوري ودوائ ت  ،و تتار األمتتن
الةمائي للت الد مهتددا ،بعتد تراجتن اهنتتاج الزراعتي ،وتراجتن لتعر ترد اللتية الستورية
مقارنتتة ابلقهتتن األجنتتيب ،وارتفعتت ،لتتعار عيتتن الستتلن واخلتتدما بنس ت تراوحتت ،ب ت
 100و ،%900وفقد حنتو 3ماليت متوامن فترص عملهتم ،وارتفعت ،نست ة ال هالتة إىل
حنو ،%58وازداد عدد الفقراء واملهجرين ،وتوقف ،املشارين ا لتيمارية ،وجتر تتدمي
إرب تتا

تتنهج لل ني تتة التفتي تتة ،كقهاع تتا الكه تترابء واملي تتا ول تتكك احلدي تتد واملنش تتآ

الةناعية و ابر النفل واهسور والهر الدولية.
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وحس املةادر احلكومية واخلا ة ،فقد بلغ جممل اخلسائر اليت تست  ،هبتا األزمتة ،متن
دون األخم ابحلس ان خسائر املوامن  ،حنو 350مليار دو ر.
خسائر مدملة
معاون وزير اهدارة اكلية رك مدخرا ن قيمة األارار امل اشرة اليت حلق ،ابملمتلكتا
العامتتة واخلا تتة

لتتورية حتت دايتتة عتتاس  ،2016تقتتدر بنف تو  7.360تريليتتون لتتية

لت تتورية قالت تتدو ر يعت تتادل حت تتواي  520لت تتية

ح ت ت تقت تتدر األا ت ترار غت تتي امل اشت تترة بت ت ت

 36.540تريليون لية لورية.
مل ينت ِ ح اآلن حةر اخلسائر النهائية للقهاا الةتناعي ،وذلتك بست

التتمرار األزمتة

واألعمال املستلفة ،متا يعت عتدس مت ّكتن اههتا املعنيتة العامتة واخلا تة متن الو تول إىل
عدد غي قليل من املنشآ الةناعية حلةر األارار اليت حلق ،هبا ،ولملك فإن خسائر

القهاا الةناعي املعلنة حاليا نتيجة بم األزمة بي رقاس ولية ،وحست متا علنتت وزارة
الةتتناعة ،بلةتت ،خستتائر القهتتاا الةتتناعي لةايتتة الربتتن األول متتن عتتاس  2017حنتو905
مليارا لية لورية.
األزمة دفع ،الرلاميل إىل اهلجرة خارج لورية ،فادخل السوريون كيتر متن مليتار دو ر
ولجل ،في كير من  500شركة لورية ،كما بلةت ،األمتوال الستورية التيت
إىل األردنّ ،
دخلت تت ،إىل ل نت تتان حن ت تو 11مليت تتار دو ر ،وبّت تتو منهت تتا فقت تتل مليت تتار دو ر

ا قتةادي الل ناا ق4

لقتتد بلتتغ عتتدد الشتتركا الستتورية التتيت أتلستت،

مةتتر  365شتتركة

النشت تتاض

عتتاس 2012

فق تتل ،ونعتق تتد ن ع تتددبا ارتف تتن بع تتد ذل تتك ،وانتق تتل  80مة تتنعا ل تتورية إليه تتا ،وتق تتدر
مليار ْي دو ر.
ا لتيمارا السورية مةر بنفو َ
متتا الةتتناعة النفهيتتة فقتتد بلةتت ،خستتائربا ،حست رقتاس وزارة التتنفل الستتورية ،حنتو66
مليار دو ر بس

األزمة واحلرا.

األزمة على الةعيد ا جتماعي
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1ت ارتفعت ،لتعار عيتن الستلن واملنتجتا احليوانيتة والن اتيتة واحل توا واألدوا املنزليتة
واكروقا بنفو  5اعاد ،حس درالة لةرفة عارة دمشق ،لكنها ارتفع ،بعد ذلتك
إىل حنو 7اعاد.
2ت ت خستتر القتتو العاملتتة متتا يقتتارا مليتتوا فر تتة عمتتل ،وارتفتتن معتتدل ال هالتتة إىل
حنو.%62
3ت انضم حنو 5مالي موامن إىل خانتة الفقتر ،متنهم حنتو 3ماليت متوامن
إىل الفقر املدقن.

4ت تراجن األجور احلقيقية والدخول هميتن العتامل
ارتفاعا األلعار املستمرة،

حالتة قترا

الدولتة والقهتاا اخلتاص قيالتا إىل

حت بلتغ متولتل اهنفتا الشتهري للعائلتة الستورية ق تل

األزمتتة -حس ت درالتتا اهليحتتة الستتورية لشتتدون األلتترة 30 -لتتو لتتية لتتورية ،فقتتد
ارتفن خالل بم األزمة بنس ة  ،%500ما األجور التيت متر عليهتا زلدة حكوميتة فلتم
يتجاوز متولهها

القهاا العاس  20لو لية لورية ،و القهاا اخلاص  15لو لتية

لورية.
5ت بلغ عدد من باجروا من لورية حنو 4مالي موامن ،ونةو مليون من املقيم .
 6ت ت ال تتتةل ع تتار األزم تتا و ث تترلء احل تتروا وبع تتا اكتك تترين م تتن التج تتار والسمال تترة،
واملضارب ابلعملة واأللوا السوداء ،التةلوا األوااا السائدة خالل األزمة ،فمارلتوا
العقتد

شكا متعددة من ا لتةالل ،لاعدبم ذلك قةور التشريعا اليت لتنّ،
املااي ،واليت ترك ،األلوا ربنا هرادة لياد السو قاحلر وقوان العرض والهلت !
تتا فتتاقم معتتا ة اهمتتابي الشتتع ية ،و ت ا أتم ت لقمتتة عيشتتها وغتتماء مفاهلتتا م ترا ابلتتغ
الةعوبة.
بداية النهاية
بتترود األواتتاا ا قتةتتادية وا جتماعيتتة متتا ق تتل األزمتتة ،و بتتل التتتدمي املمتتنهج
لقهاعتتا اهنتتتاج واألرااتتي الزراعيتتة ،وال نيتتة التفتيتتة

عيتتن املنتتامق واملتتدن الستتورية،
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ومن النجاحا اليت حرزبا اهي

السوري،

املنامق املتامخة للعا مة ،وق لها بتفرير

حل متن ق ضتة اهربتاا ،وتو تل احلكومتة إىل عقتد مةتاحلا ومنيتة

منتامق ختر

قري ة من دمشق.
ومن جناك الدول الضامنة قروليا وإيران وتركيا  ،بدعم علت متن األمتم املتفتدة ،وتفتابم
معلتتن بت رولتتيا والتتو ل املتفتتدة،
تنظيم تتي داعت ت

تي يتت ،وقتتو إمتتال النتتار

لتتورية -ابلتتتيناء

والنة تترة اهرب تتابي  -مت إنش تتاء من تتامق قختفي تتو التة تتعيد  ،ويش تتهد

املتتوامن الستتوري نوعتتا متتن اهل تدوء احلتتمر ،وبتتد

بعتتا قهاعتتا اهنتتتاج ابلعتتودة إىل

العمل،كملك وبفعل حالة ا لتقرار النسيب ،التانف ،بعا املراكز املاليتة العامليتة واتن
لتتيناريوبا خا تتة بعمليتتة قإعتتادة إعمتتار لتتورية ،خا تتة بعتتد حتريتتر مدينتتة حل ت متتن
وجتتود اهربتتاا ،إذ يشتتكل املشتتهد اهديتتد واقعتتا يستتما ابلشتتروا دعتتداد العتتدة هعتتادة
إداض ا قتةاد السوري.
كملك علن ا حتاد األور

شهر لر املنةرس ن ليناريوبا بجتري إعتدادبا هعتادة

إعمت تتار لت تتورية ،رشت تتاركة املةت تتارد والشت تتركا األوربي تتة الكت تتاي  ،و علنتتت ،حزمت تتة مت تتن
املة تتارد و تتناديق امل تتال العاملي تتة ع تتن عزمه تتا عل تتى وا تتن خه تتل خا تتة بتموي تتل ب تتم
العملية ،وبشكل عاس فإن شعورا بقرا ا نتةار النهائي على اهرباا ،ينتتاا املتوامن
السوري  ،ا يفسا اجملال حلوار والن حتول ا لتتفادة متن دروق متا جتر  ،وخا تة
مس تتالة مكافف تتة الفك تتر اهرب تتا  ،بع تتد ان تتدحار املنظم تتا اهربابي تتة ال تتيت روج تت ،لت ت ،
والتةل ،مكامن الضعو

ال نية السيالية وا قتةادية وا جتماعية جملتمعنا السوري.

إن الفقر وال هالتة وفقتدان األمتن الةتمائي ،وانعتداس األمتل بةتد فضتل ،إاتافة إىل ارتفتاا
نست ة األميتتة ،كلهتتا مظتتابر تشتتجن علتتى طالفتتة القتتيم العليتتا اجملتمتتن ،وتفستتا اجملتتال متتاس
قتتادة التيتتارا اهقةتتائية ،واملنظمتتا اهربابيتتة املتستتحملة ابلتتدين ،لتتتةالهلا متتن جتتل
جما عين املهمش اقتةادل واجتماعيا.
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بتتما متتا نتتود مرح ت

نتتدوتنا بتتم  ،حماولتتة ا لتتتفادة تتا جتتر  ،هبتتدد التضتتييق علتتى

ال يحا  ،وال در اليت كان ،ألل اا اقتةادية واجتماعيتة ،حوااتن لفكتر إربتا إقةتائي
غري عن املناخا الفكرية والسيالية اليت نشا

إماربا املوامن السوري.

وحس ت اعتقتتاد فتتإن عتتاوز األل ت اا التتيت دفعتت ،الكيتتيين متتن بنتتاء شتتع نا
ال يحا إىل التعاون ،ا خنراض

بتتم

مساعدة املنظما اهربابية ،ليددي شيحا فشتيحا إىل

هم الفكر اهربا  ،وعودة احلواان ا جتماعية السابقة التيت اعتمتد عليهتا لالنتدماج
العملية ا قتةادية وا جتماعية اهارية

ال الد.

احلكوما السابقة ل زمتة مل

جلي ن رؤية مسدوي ا قتةاد السوري
لقد ت بشكل ّ
تكن تسعى إىل تنمية اقتةادية واجتماعية شتاملة ،حتتدث نقلتة نوعيتة
الزمن المي اتسم ابلتفو

حيتاة الستوري ،

العا فة ،وثورة املعلوما وعوملة ا قتةاد ،بل عمد

روجها اللياياليون اهدد واملدلسا الدوليتة التدائرة
إىل ا كتفاء بو فة قد ة ..جديدةّ ،
فلكهم ،بي ترك األمر للسو  ،وآلليا السو  ،وللرلاميل الريعية.

ي ب سامة شديدة التفول ابعا نظاس اقتةادي ر اي ريعي ،يليب مةام األقلية اليرية
ِ
املستيمرة املةارد والتام ومشارين السياحة والعقارا  ،ويهم القهاعا املنتجتة
كالةناعة والزراعة ،ويزيد األع اء املعيشية اليت تعانيها الفحا الفقية واملتولهة ،ويهمل
إجناز التهوير والتنمية للمنامق املتخلفة

ال الد.

التنمية حق من حقو اهنسان

إن ت حتتق لالتتي ،علتتى قتتدس املستتاواة متتن حقتتو اهنستتان األختتر التتيت قربتتا اجملتمتتن
الدوي ،إن حق اهنسان
التتتند

التنمية المي در عن األمم املتفدة

عاس  ، 1986التيت

إ تتدار إىل اهعتتالن العتتاملي حلقتتو اهنستتان ،ويشتتكل بتتما احلتتق لإلنستتان

توليعا حلقوق لتشمل الظرود املادية اليت حتد من إمكتا

غال يتة ال شتر متن املستاتة،

وا نتفتتاا بيمتتار تتتنمية اجملتمعتتا  ،وعلتتى ذلتتك فتتإن التنميتتة التتيت تضتتمن لإلنستتان حقوقت
بتتي قعمليتتة اقتةتتادية وليالتتية واجتماعيتتة وثقافيتتة شتتاملة تستتتهدد التفس ت املستتتمر
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لرفابي تتة الس تتكان ل تتربم دون متيي تتز عل تتى ل تتاق مش تتاركتهم النش تتيهة واحل تترة
العملية ،و يضا
لن ندخل

التوزين العادل للفوائد الناعة عنها  .ق5

األل اا اليت جعل ،بلدا ميل ماليزل وفييتناس عالما مدثرة

العاملي ،و

ب تتم

ا قتةاد

الدواعي اليت ما تزال تدفعنا ح اليوس للدعوة إىل حتقيق التنمية الشاملة،

بعتتد كيتتر متتن  70عام تا علتتى التتتقالل بتتالد !!! بتتل نستتعى متتن غتتي متتن املخلة ت
لستتورية إىل واتتن منتتوذج لتنميتتة حقيقيتتة ،اقتةتتادية واجتماعيتتة شتتاملة ومتوازنتتة ،تتتنها
اقتةتاد التتوم بعتتد األاترار التيت حلقتت ،بت متتن جهتة ،وتتوجت إىل لتتف ال ستتاض متتن
فاا الفكر اهربا  ،المين يستةلون هتمي

حت ،قداس

الشان ا جتماعي من جهتة

قنيت تتة ،وذلت تتك عت تتن مريت تتق تنميت تتة اقتةت تتادية -اجتماعيت تتة تست تتتهدد عيت تتن املدشت ت ترا
ا جتماعيتتة ،الفقتتر وال هالتتة واألم تراض واألميتتة والتخلتتو املنتتامقي ،و تتعوبة ا نتتدماج
ا جتماعي ،وتدا مستو التعليم ،وعدس متك النساء.
عوامل النهوض
بعتتد بتتم اهشتتارا إىل وجتتاا ا قتةتتاد الستتوري ومعتتا ة املتتوامن الستتوري وتتتومهم،
كننتتا تلمت

متتا تتوقعت اهمتتابي الشتتع ية ،ومتتا تتهل ت عمليتتة إدتتاض اقتةتتاد التتوم ،

لكننا نسارا بنا إىل توايا مهم ،وبو التتفالة تنفيتم ي خهتوا اقتةتادية جديتة ،و
حتقيتتق ي جنتتدا هعتتادة اهعمتتار ،إذا مل تتتتوفر العوامتتل السيالتتية التتيت تدل ت

هدتتاء

حالة الركود ا قتةادي .إن التمرار األزمة السورية ،والتمرار غزو اهرباا ،يع ّد فشال
للسيالة وتكريسا للسلوك العسكري العنيو ،وخرقا لقوان اجملتمعا املتفضرة.
بنا ،نركز على حزمت من العوامل الالزمة هداض ا قتةاد الوم :
و ت العوامل السيالية
 -1التتتمرار عمليتتا املةتتاحلا الومنيتتة
ارلت تتة دوربت تتا
السيالية الومنية

عيتتن املنتتامق ،ودفتتن اجملتمعتتا اكليتتة إىل

بت تتم املةت تتاحلا  ،تت تتوفيا للت تتدس الست تتوري ،وا نفتت تتاك علت تتى املعارات تتة
الداخل.
14

 -2ا لتتتمرار

اتترا اجملموعتتا اهربابيتتة الستتوداء ،وعفيتتو بتتدر التتدعم واملستتاندة

الداخليتتة هلتتم اجملموعتتا  ،عتتن مريتتق تفعيتتل اجملتمعتتا اكليتتة

عيتتن املنتتامق ،وخا تتة

تلك اليت كان ،حتتضن بم اجملموعا .
فيا ننا نتفتدث بنتا عتن إدتاض ا قتةتاد الستوري ،لكننتا نتر ن بتم العمليتة لتن
أتخم مابعها الشموي واجملدي إ بعد فرض بي ة الدولة على عين املنامق السورية نظرا
لتكامل قهاعا اهنتاج الةناعية والزراعية والنفهية

عين اكافظا السورية.

 -3عقد احلوار الوم السوري  -السوري رشاركة عين القتو السيالتية وا جتماعيتة
والدينية ،والتوافق على ل ل إداء األزمة ابلهر الستلمية ،وواتن جنتدة لتنفيتم مهالت
السوري السيالية وا جتماعية ،والعمل على إحداث التةيي السلمي  ،والتالي

ل نتاء

ل ت تتورية املتج ت تتددة ،الد قرامي ت تتة ،التعددي ت تتة ،العلماني ت تتة ،املعادي ت تتة لإلمايللي ت تتة األمريكي ت تتة
والةهيونية والرجعية السوداء.
 -4متابعة السعي هجناك اههود السلمية الدولية هداء األزمة السورية ،فرغم ولية احلل
السوري_ السوري ،فإن التدخل اخلارجي المي قادت اهمايللية األمريكية ،والدعم املاي
واللوجستتيت التتمي قدمت التفتتالو التتدوي املعتتادي لستتورية ،إن ذلتتك كلت يتهلت تتتدخال
يتتا لض تتمان توقتتو ال تتدعم اخل تتارجي لإلربتتاا ،خا تتة بع تتد تشتتظي ابع تتا دول عربي تتة
خر  ،وهتديد للسلم الدوي.
قنيا  -العوامل ا قتةادية

إن حجتتم األا ترار التتيت حلقتت ،بقهاعتتا اهنتتتاج الةتتناعي والزراعتتي والنفهتتي يشتتي إىل
تتعوبة املهمتتة التتيت يتوجت علتتى احلكومتتة الستتورية التةتتدي هلتتا ،إذ يتهلت األمتتر خهتتة

حكوميتتة حمكمتتة ،ومرنتتة

ن معتتا ،فمتتن املستتتفيل التةتتدي هلتتم املهمتتة بضتتربة لتتيو

قامن ،ودفعة واحدة ،و ن حتدد بتم اخلهتة مشتكال كتل قهتاا علتى حتدة ،واألوليتا
الضتترورية هداا ت  ،ومشتتارين اهنشتتاء و اه تتالك لل نيتتة التفتيتتة التتيت حيتاجهتتا ،وذلتتك
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اتتمن بتتر مج زم ت ش ت كي يتقتتامن متتن املشتتارين األلالتتية واخلدميتتة الضتترورية هميتتن
القهاعا األخر .
بم اخلهة احلكومية قاهنقاذيتة بجت

ن تواتن ابلتعتاون متن يلتي الرلتاميل الومنيتة

الداخل وبالد ا غتحملاا ،وعيتن القهاعتا املنتجتة

القهتاع العتاس واخلتاص ،وخا تة

متتن الةتترد الةتتناعية والتجاريتتة ،ورجتتال األعمتتال ،بعيتتدا عتتن فتترض التتر ي ،واأللتتالي
ال يوقرامية اليت اعتد عليها ثناء إعداد اخلهل اخلمسية

العقد املااي.

بنتتا تنتتدمج مهتتاس إعتتادة إعمتتار لتتورية متتن مهتتاس حتقيتتق التنميتتة ا قتةتتادية وا جتماعيتتة
الشاملة واملتوازنة.
اهعمار من جديد ..إشكا

واقحملاحا

بداية ندكد ن عملية إعمار ما خربت تداعيا األزمتة الستورية بتي عمليتة شتاقة ،ومويلتة
األمد ،ابلنظر إىل اخامة حجم اخلسائر ،وبي تتهل بر جما حكوميتا يتوافتق متن اخلهتة
احلكوميتتة ا قتةتتادية ،ونواتتا بنتتا وحنتتن نتتدرك ن بتتم العمليتتة تفتتو قتتدرا الدولتتة،
خا تتة بعتتد تنتتاقي إيراداهتتتا العامتتة ،وا لتتتنزاد املقةتتود للقتتدرا ا قتةتتادية واملاليتتة،
المي لع ،إلي دول التفالو املعادي لسورية هبدد خم لورية من بوابة ا قتةاد.
إن عمليتتة اهعمتتار تتهل ت تتتوفر مةتتادر داخليتتة لتمويلهتتا ابلدرجتتة األوىل ،وبتتما يع ت ،
حس ما نتر  ،تيتة إنعتا ا قتةتاد الستوري كتي حيقتق التحملاكم التداخلي القتادر علتى
التمويل.

وبنا نةهدس بعق تة كتاي  :كيتو نتنع

ا قتةتاد التوم

بتل بنيتة حتتيتة مهدمتة بفعتل

ج ترائم اهربتتابي ت وبتتل تستتتهين قهاعتتا اهنتتتاج الةتتناعية والزراعيتتة ،وقهتتاا النقتتل
واخلدما والتةدير ،ا نهال  ،بةياا ال

التفتية الالزمة لعملية اهنعا ت

الستتدال األبتترز بنتتا :بةيتتاا التمويتتل التتداخلي اآليت متتن دتتوض ا قتةتتاد الستتوري ،بتتل
كن ا عتماد على الدعم والتمويل اخلارجي لتنفيم عملية اهعمارت
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إن بعا السيناريوبا اخلارجية املع ّدة هعتادة اهعمتار تلجتا إىل تضتخيم تكتاليو بتم

العملية،

حماولة هبهار التفالة تنفيمبا ابلقدرا الومنية السورية ،لتةتل إىل اترورة

ا عتمتتاد علتتى اخلتتارج قالقتتروض املةتترفية  -قتتروض ال نتتك التتدوي  -قتتروض الشتتركا
األجن ية املنفمة  -املنا املالية املشترومة  -قتروض وتستهيال التدول الةتديقة  ،وبتما
ن يحملافتتق متتن توج ت اقتةتتادي يتوافتتق متتن بتتما الستتيناريو ،ي بكلمتتة

الستتيناريو بج ت
واحدة :ت ِّ ليالا اقتةادية نيوليايالية ريعية ،خن وية ،التنادا إىل ليا السو احلر،
روج ،هلا املدلسا الدولية.
ومنسجمة من النماذج اليت ّ
إن عملي تتة اهعم تتار ،هةو تتيتها الس تتورية ،تعت ت

كي تتر م تتن ال ن تتاء ،والتة تتنين ،وإنت تتاج

اكا يل ،لقد جعل ،جمرل األزمة السورية بتم العمليتة ،وين ةتي  -حست اعتقتاد -
ن ععلهت تتا خهت تتة شت تتاملة ل نت تتاء اهنست تتان الست تتوري اهديت تتد يضت تتا ،اهنست تتان اهبجت تتا ،
الد قرامي ،املتمسك ابنسجاس جمتمعنا التمي ب دددتْت دعتوا التهترد ،والتفتيت ،التدي

والهائفي ،وا رتقاء إىل جمتمن علماا يعهي قما هلل هلل وما لقيةر لقيةر  ،وبتم عمليتة

قد تكون كير إحلاحا و تية من ال ناء املادي للفجر والشجر.
متويل اهعمار
وحنن نر ن إعمار ما هتتدس لتن يتفقتق اب لتتناد إىل ليالتا اقتةتادية كانت ،الست
حتجتتيم قهاعاتنتتا املنتجتتة ،و إقرة غض ت اهمتتابي الشتتع ية ،بتتل يتفقتتق بعتتد توافتتق
السوري على دج اقتةادي تنموي ،تع ّددي ،التنادا إىل خهة مركزيتة حكوميتة ،يستابم

فيها القهاا اخلاص والرلاميل الومنية ،و هتيمن و يهيمن عليها ،خهتة تضتمن التتوازن
ب ت ت متهل ت تتا النم ت تو ا قتةت تتادي النت تتاتج عت تتن قهاعت تتا اهنتت تتاج احلقيقت تتي الريعت تتي،
ومتهل تتا التنمي تتة ا جتماعي تتة ،تت تتوزا عل تتى م تتدد زمني تتة حم تتددة ،ولتنفي تتم ب تتم اخله تتة
تستتتخدس املتتوارد اكليتتة احلكوميتتة ،ومستتاتا القهاعتتا اخلا تتة املنتجتتة ،كمتتا ك تتن
ا لتتفادة متتن قتروض التتدول الةتتديقة والشتقيقة ،وقتتروض الةتتناديق املاليتة الدوليتتة غتتي
اخلااعة هليمنة األمريكي  ،ومتن بترامج التنميتة التابعتة ل متم املتفتدة ،واملتنا والتايعتا
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غي املشرومة ،ولندا اخلزينة املخةةة حةرا لتنفيتم مشتارين اهعمتار ،وا عتمتاد
تنفيتتم بتتم املشتتارين علتتى الشتتركا واملدلستتا احلكوميتتة ،خا تتة شتتركا اهنشتتاءا
العامة.
ونقتتول بنتتا تراحة :إن ال ت عا يستتتعجل بتتدء عمليتتة اهعمتتار ،ح ت ق تتل واتتن اخلهتتل
احلكوميتتة املنالت ة ،وق تتل تتتدبي مةتتادر التمويتتل ،وذلتتك هبتتدد اقتنتتاص العقتتود ،وأتمت
برمتها إىل املنفى المي يرلم هلا
قالشركاء  ،و خم العملية ّ

املش وبة ،ونر ارورل ن نقول يضا:

الدوائر األجن يتة وقاكليتة

بل الظترود السيالتية وا قتةتادية التيت متتر

هبتتا لتتورية ،وبعتتد اخلستتائر الك تتية التتيت حتملتهتتا طتلتتو جهتتا القهتتاا اخلتتاص  -التتمي
عمتتد بعتتا رمتتوز إىل هتريت

موالت التتيت ععهتتا متتن متتوال الستتوري  ،-وبعتتد انستتفاا

الشتتركا األجن يتتة متتن ول ق ترار ابلعقتتواب وفتترض احلةتتار ا قتةتتادي علتتى لتتورية،
ليكون من غي السليم الوقوا مرة خر
تتتداعياهتا ،ولتجنت الوقتتوا

خهاء دفعنا مثنها

املااي ومتا زلنتا نعتاا

ميتتل بتتم األخهتتاء ،نتتر اتترورة إحتتداث تتندو ختتاص

تة في املوارد التالية:
 -1م تتالغ التعويضتتا متتن التتدول التتيت وقفتت ،وراء العمليتتا التخري يتتة ،وذلتتك بق ترار
دوي.
-2األموال اليت ليتم التعادهتا من اخلارج ،واليت د  ،ولرق ،لالا من موال الدولة
والشع .

 -3املنا واملساعدا من الدول الةديقة والداعمة.
و ن يوا تتن للة تتندو نظ تتاس خ تتاص ،وإدارة ذا

تتالحيا وال تتعة ،عل تتى ن تتمت تتن
منتتاء ،يضتتم

ابلنزابتتة والشتفافية والكفتتاءة وا لتتزاس التتوم  ،ويعت ّ هلتتما الةتتندو جملت
عتتددا متتن تتفاا الكفتتاءة ،إىل جان ت يل ت عتتن املتضتتررين و يل ت عتتن القهاعتتا
ا قتةادية واخلدمية.
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التشتريعا

وين ةي ن يتالزس إحتداث بتما الةتندو متن بتر مج شتامل هعتادة النظتر

ا قتةادية ،يعتاي اه الك الضرييب بم جما ت  ،كما عر عملية حةتر ألمتالك الدولتة
القهاا العاس واملرافق ،هبدد حتس األداء فيها ،ورفن نس ة إلهاس مواردبتا

عمليتة

التنمية واهعمار.
لت قى مهمتا إعادة اهعمار ،وحتقيق التنمية الشاملة ،مسالت خااعت للنقا واحلتوار
التداخل عتاي

حل بات املستالت
الداخل واخلارج ،لكننا كنا ،وما زلنا ندكد ارورة ّ
ح تتوار ومت ت يش تتارك فيت ت عي تتن خت تاياء ا قتة تتاد الس تتوري  ،ونعتق تتد ن ععي تتة العل تتوس
ا قتةادية السورية قادرة على لع دور مدثّر
تنمية اقتةادية واجتماعية متوازنة وشاملة:

بما اجملال.

و  -اهمار السيالي:
 - 1التمستتك ابليوابتت ،الومنيتتة ،وحشتتد الهاقتتا

لتتتعادة األرااتتي الستتورية اكتلتتة،

ومقاومتتة املخههتتا اهمايلليتتة الستتاعية إىل جعتتل منهقتتة الشتتر األولتتل منهقتتة بعتتة
للنفوذ األمريكي -الةهيوا.
 - 2تعدديتتة ليال تتية تس تتتند إىل دل تتتور عة تتري ،و تتيةة ليال تتية د قرامي تتة ،وت تتداول
للمي للسلهة ،وتناف

للمي ب األحزاا الومنية ،ومشاركة فاعلة من بيحا اجملتمتن

املدا ،وخا ة النقااب .
قنيا  -اقتةاد تنموي تعددي:

كن حتديد مضمون بما النموذج ا قتةادي التنموي التنادا إىل خهة تنميتة اقتةتادية

واجتماعيتتة شتتاملة تضتتعها الدولتتة ،وتقتتوس بتنفيتتمبا ابملشتتاركة متتن القهتتاا اخلتتاص املنتتتج،
والرلاميل الومنية ،لتنفيم األبداد التالية:
 -1حتديث فروا اهنتاج الرئيسية وتهويربا ،كالةناعة والزراعة ،ومنظومة ال

التفتية،

كمشارين الهر والنقل السككي ومشارين التري ،وتوليتد فترص عمتل جديتدة ،واحلفتا
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احلياة ا قتةتادية جن تا إىل جنت متن القهتاا

على قهاا عاس اقتةادي فاعل ،يتدخل
اخلاص املنتج.

 - 2إشراد احلكومة على إعادة توزين عوائد النمو ب الفحا ا جتماعيتة ،عتاي شت كة
وال تتعة م تتن اخل تتدما ال تتيت تس تتتهدد الفح تتا األق تتل دخ تتال ،ك تتالتعليم اجمل تتاا املته تتور،
والضمان ا جتماعي والةفي ،وتنمية املنامق املتخلفتة ،والتتهداد بتدر الفقتر ،ومتكت
املر ة.

قليا – مشاركة شع ية د قرامية:
إن املشاركة الشع ية الد قرامية بي شرض جوبري ألي توج تنموي حقيقي ،وذلتك عتن
مريق تفعيل العامل ا جتماعي الداخلي وتنشيه .
إن نظرل التنمية القائمة علتى رؤيتة اقتةتادية حبتتة ،فشتل،

حتقيتق النقلتة النوعيتة

حياة الناق ،فاملفابيم الكمية واملدشرا اهحةائية مل أتختم ابحلست ان اهنستان املشتارك
عمليتتة التنميتتة .إن التنميتتة خا تتة

التتدول األقتتل منتتوا بتتي مستتدولية الدولتتة ،فاملهتتاس

ا جتماعي تتة يس تتتهدفها القه تتاا اخل تتاص إ

درا ،لك تتن ب تتم التنمي تتة بجت ت

ن تك تتون

عمليتتة ت ادليتتة ،ي متتن الدولتتة إىل اجملتمتتن ومتتن اجملتمتتن إىل الدولتتة ،فالتنميتتة الستتلهوية
املفرواة من فو تنتج زما اجتماعية.
إ ّن تولتتين املشتتاركة الشتتع ية ،عتتن مريتتق اجملتمعتتا األبليتتة
املدا على تنوا تنظيمات ،

الريتتو ،وبيحتتا اجملتمتتن

عملية التنمية ا قتةادية وا جتماعية يضمن هلم العمليتة

ليورهتا املنهقية ،املل ية ملةتام اهميتن ،تا يتهلت تعزيتز دور مدلستا اجملتمتن املتدا
كاألحزاا والنقااب واهمعيا  ،لتايت تع يا عن خيارا اجملتمن.
رابعا – ليالا اقتةادية ملتزمة وفاعلة:
السيالا املت عة

اقتةاد التنمية بج

ن تتمفور حول تنفيم بنود اخلهة التنموية ،إذ

بجوز بنا ن تتناقا السيالا متن األبتداد املعلنتة للخهتة ،كمتا حةتل

املااتي،
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عنتتدما كانتت ،األبتتداد

واد ،وليالتتا الهتتاقم ا قتةتتادي للفكومتتة الستتابقة

واد

خر.
 – 1إعادة النظر

ليالا ا نفتاك والتفرير ،و نع بنا العودة إىل غلق األبتواا،

بتتل ا نفتتتاك علتتى ا قتةتتاد اهقليمتتي والتتدوي ،بقتتدر متتا حيقتتق الفائتتدة لةتتناعتنا الومنيتتة
وإنتاجنا الزراعي.
 – 2احلفت تتا علت تتى ملكيت تتة الدولت تتة وإدارهتت تتا للمرافت تتق احليويت تتة وا ل ت تحملاتيجية ،كت تتاملراف

واملهتتارا وقهاعتتا الكهتترابء وامليتتا  ،وحتتتديث ماقمهتتا الفت واهداري ،وإعتتادة النظتتر

ب عا التشريعا اليت تفوك منها رائفة خةخةة بم املرافق!
 – 3مراجعة ا تفاقيا ا قتةادية والتجارية اليت وقعتها احلكوما السابقة ،وإلةتاء متا
كان منها جمففا واارا بقهاعاتنا اهنتاجية.
 – 4دعتتم تتناعتنا الومنيتتة وحتتتدييها ،وتقتتدمي متتا يلتتزس متتن تستتهيال كتتي تة ت ا بتتم
الةتتناعة ،فعتتال قتتو  ،قتتامرة التنميتتة

الت الد ،وواتتن بتتر مج ه تتالك القهتتاا العتتاس

الةناعي.
 – 5حتفيز القهاا اخلاص املنتج على املساتة

عملية التنميتة ،وتشتجين ا لتتيمارا

اكلية والعربية واألجن ية ،على إقامة املشارين امللفوبة
 – 6امان األمن الةمائي

خهة التنمية الشاملة.

ال الد ،عن مريق الدعم الدائم لقهاا الزراعة ،وا لتمرار

تنفي تتم املش تتارين املائي تتة ،ومة تتانن الس تتماد والعل تتو ،وتنميت تة الي تتروة احليواني تتة ،وم تتنا

التستهيال ملشتاركة القهتتاا اخلتاص

إقامتة املشتتارين الةتناعية -الزراعيتة

اكافظتتا

الشرقية.
 – 7زلدة حجت تتم املت تتواز

ا لت تتتيمارية ،وتوجيههت تتا حن ت تو املشت تتارين الكت تتاي  ،كإقامت تتة

ناعا حديية ،وم ّد ش كة متهورة للنقل السككي.

 - 8ا بتمتتاس ابلشتتركا الةتتةية واملتولتتهة ،وابملةتتانن الةتتةية والورشتتا واحلتترد
واملشتتاغل ،التتيت تشتتةل اهتتزء األكتتاي متتن اليتتد العاملتتة

الت الد ،ومستتاعدهتا علتتى أتمت
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مستتتلزما اهنتتتاج متتن متتواد وليتتة وماقتتة ،وتستتهيل حةتتوهلا علتتى القتتروض املةتترفية،
وإعفاء بعضتها متن الرلتوس والضترائ عنتد توفيبتا لفترص عمتل حمتددة ،وحتفيتز متن كتان
منهتتا

اقتةتتاد الظتتل علتتى التفتتول إىل ا قتةتتاد الر تتي والقتتانوا ،وحةتتر نشتتاما

الش ت تتركا ا ل ت تتتيمارية الك ت تتاي  ،والش ت تتركا القابض ت تتة،
التكاليو ا لتيمارية املرتفعة،

املش ت تتارين األلال ت تتية ذا

املهاعم واملنتجعا .

 – 9تهتتوير الستتياحة اليقافيتتة والدينيتتة والعالجيتتة ،وعتتدس ا عتمتتاد فقتتل علتتى الستتياحة
التقليدية قلياحة النخ

.

 – 10توجي القهتاا املةتر اخلتاص والعتاس حنتو املستاتة

املشتارين الك تية امللفوبتة

خهة التنمية ،وإمال القروض العامة قلتندا اخلزينتة لتمويتل املشتارين ا لتتيمارية
حةرا.
 - 11مكاففة الفساد مين شكال وعليات  ،فهو يعهل تنفيم اخلهل التنموية ،وحي ل
مال اهمابي الشع ية بعملية التنمية برمتها.
خامسا – ليالا اجتماعية بادفة:
 – 1تنميت تتة املنت تتامق املتخلفت تتة ،وخا ت تتة

املنت تتامق الشت تترقية والشت تتمالية مت تتن ال ت ت الد،

والتتتهداد اجملتمعتتا اكليتتة حبزمتتة متتن اخلتتدما التعليميتتة والةتتفية ،ومشتتارين حتس ت
الدخل األلري

بم املنامق.

-2التعادة الدور الرعائي الداعم للفحا الفقية ،ووان ليالة ل جور تقوس على للم
متفرك يتنال من غالء املعيشة ،واحلفا على املكال اليت حققتها اله قة العاملة.

 -3وان خهة شاملة لتجفيو بدر الفقر ،وخلق فترص عمتل جديتدة

املنتامق الفقتية

ابلتعاون من اجملتمعا اكلية واألبلية.
 – 4احلتتد متتن تفشتتي ال هالتتة ،خا تتة بت الشت اا ،ويعتتد زلدة التتتيمارا احلكومتتة
قهاعهت تتا العت تتاس ،والتعت تتاون مت تتن القهت تتاا اخلت تتاص ،لتت تتوفي فت تترص عمت تتل جديت تتدة ،وتقت تتدمي
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التستتهيال املةتترفية للمهنيت ت واحلتترفي الش ت اا ،ودعتتم الزراعتتة الستتورية ،بتتي بتترز
احللول

بما اجملال.

 – 5دعتتم التعلتتيم اجملتتاا وتهتتوير  ،ومعاهتتة تستترا التالميتتم ،وا بتمتتاس اخلتتاص بتعلتتيم
الفتيتتا

املنتتامق األقتتل منتتوا ،وإقامتتة جامعتتا حكوميتتة جديتتدة قتتادرة علتتى التتتيعاا

الزلدة املضهردة

عداد الهالا.

 – 6تنفيتتم الوعتتود القد تتة اهديتتدة ،التتيت قهعتهتتا احلكومتتا  ،بتمك ت املتتر ة الستتورية،
وزلدة مستاتتها

احليتاة السيالتية وا قتةتادية ،ولتن التشتريعا العةترية اهلادفتتة إىل

مساواهتا الكاملة من الرجل.
إن حتقيتتق التنميتتة ا قتةتتادية وا جتماعيتتة التتتنادا إىل منتتوذج اقتةتتادي تنمتتوي تعتتددي،
ليمارق أتثي

ال

ا قتةادية وقهاعا اهنتاج ،و الت تديل اهتمري ل واتاا

ا جتماعية واملعيشية ،همتابي الشتع الستوري فقتل ،بتل لتتمتد مفاعيلت إىل األواتاا
السيالتتية

ال ت الد ،إذ يستتاعد

حتقيتتق ا لتتتقرار اجملتمعتتي ،ويتتدعم النظتتاس السيالتتي

الد قرامي ،ويعمل على إدماج عين املنامق

ل العملية ا قتةادية وا جتماعيتة،

ويقلل إىل حد ك ي طامر وجود بيحا اجتماعية خارج الستيا العتاس املتنتاغم

الت الد،

وابلت تتاي عفي تتو احلواا تتن ا جتماعي تتة واملادي تتة ال تتيت تش تتجن وت تتدعم الفك تتر اهرب تتا
ال الد.
املني
بشار ّ
عضو ععية العلوس ا قتةادية
املراجن
 -1تقرير األمم املتفدة املنشور

فيفة قاهندي ندن ،الاييهانية.

 –2الاي مج اخلاص عن شركة مونسانتو،

قناة د .
23

 -3لورية  - 2025ا قتةادي-
 --4فداد حلاس :الةناعة السورية
 - 5نشرة اجملل

بل األزمة

ا قتةادي وا جتماعي ل مم املتفدة ،نيسان .2004
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