
1

الدرو�س امل�صتخل�صة من اخلطة 
اخلم�صية العا�صرة

جميل قدري  • د. 

1 - ماذا اأردات اخلطة اخلم�صية العا�صرة؟ وماذا حتقق؟

كانت اخلطة العا�سرة طموحة بالن�سبة للخطط التي �سبقتها، وبغ�ض النظر عن 

رقم النمو امل�ستهدف، الذي ميكن اأن نتفق اأو نختلف عليه، وعلى اأي اأ�سا�ض يبنى 

ومن اأين �ستاأتي موارده اال�ستثمارية؟ فاإن حتديد رقم ما م�ستهدف للنمو هو اإجناز 

بحد ذاته بالن�سبة للفكر التخطيطي يف البالد.

ولكنها مع االأ�سف مل ت�ستطع الو�سول اإىل اأرقامها املعلنة، اإن كان من حيث النمو 

اأو ت�سييق دائرة البطالة اأو تخفي�ض ن�سب الفقر املختلفة مع ما يرافق ذلك من منو 

ح�سة الفرد من الناجت املحلي االإجمايل اأو ن�سبة اال�ستثمار ب�سقيه العام واخلا�ض 

اإىل الناجت االإجمايل.
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االأرقام  اإىل  ت�سل  لن  الو�سطي  مبجموعها  االإجمايل  للنمو  ال�سنوية  فاالأرقام 

امل�ستهدفة، كما اأن الرقم النهائي امل�ستهدف من امل�سكوك الو�سول اإليه )7 %(.

كما اأن اأرقام الفقر على اأ�سا�ض مقايي�ض االأمم املتحدة التي كانت مدعوة للرتاجع 

بن�سبة 20 اإىل 30 % يف نهاية اخلطة قد تقدمت ح�سب االأرقام املعلنة حتى االآن 

بن�سبة 10 % )اجلدول رقم 4(.

اأرقامها غري وا�سحة مثل االأرقام  اأن  اأن معدالت البطالة، مل تتح�سن، مع  كما 

االأخرى، واملده�ض اأن ن�سبة البطالة بقيت ثابتة بحدود 8 %، بينما كانت فر�ض 

الت�سغيل تتناق�ض �سنويًا اإىل اأن و�سلت اإىل 25 األف فر�سة عمل حمققة من اأ�سل 

من   % 40 حتقق  مل  اخلطة  اأن  يتبني  ب�سيط  وبح�ساب  م�ستهدفة،  األ��ف   250

ا�ستهدافها ولكنها ا�ستطاعت احلفاظ على ن�سبة البطالة ثابتة يف مكانها على االأقل 

وهو اأمر »معجزة« مطلوب من علم االقت�ساد تف�سريها. وامللفت للنظر اإ�سافة لذلك 

واأعوامها  للخطة  االأول  العام  بني  انخف�ض  قد  جديدة  بفر�ض  امل�ستغلني  ن�سبة  اأن 

االأخرية بن�سبة 60 %.

و�سطيًا  يتجاوز  مل  ال��ذي  واخلا�ض  العام  ب�سقيه  اال�ستثمار  ن�سبة  اأن  والوا�سح 

25 % من الناجت االإجمايل مل ي�سمح بتحقيق اأرقام النمو امل�ستهدفة ح�سب اجلدول 

التايل:
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2006200720082009

ن�سبة اال�ستثمار العام اإىل الناجت  %
17.7314.3814.38خمطط

10.510.510منفذ

ن�سبة اال�ستثمار اخلا�ض اإىل 
الناجت  %

9.269.58خمطط
21

تقديري

11.8612.31منفذ

ن�سبة اال�ستثمار اإىل الناجت  %
23.4923.96خمطط

22.3622.8131منفذ
تقديري

بفوارق  عمليًا  قد حتققت  العامة  اال�ستثمار  ن�سب  اأن  اال�ستنتاج  وبالتايل ميكن 

التف�سري هو  تعقيدًا يف  االأمور  يزيد  ولكن ما  اال�ستهدافات املخططة،  ب�سيطة عن 

ملاذا مل تتحقق اإذًا اأرقام النمو املطلوبة؟

ال  املخططة  اال�ستثمارات  ا�ستهدافات  اأن  يقولون  الذين  مع  الراأي  نختلف يف  ال 

اال�ستثمارات  واإىل م�ستوى  بلدان م�سابهة  اال�ستثمارات يف  ن�سب  اإىل م�ستوى  ترقى 
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اأم  ك��ان��ت  اقت�سادية  ع��دي��دة  جبهات  على  ال��ت��ح��دي��ات  ي��واج��ه  بلد  يف  املطلوبة 

�سيا�سية..

واإذا اأ�سفنا اإىل كل ذلك اال�ستنتاجات ال�سحيحة التي �سبقنا غرينا اإليها اأن اأكرث 

ال�سكان يف �سورية مل يتح�سن دخلهم بل اأ�سيف اأن دخلهم الفعلي قد انخف�ض رغم 

ارتفاع دخلهم االإ�سمي... واأن االإنفاق على التعليم وال�سحة مل يكن على م�ستوى ما 

اأراد له مفهوم اقت�ساد ال�سوق االجتماعي.

كل ذلك ي�ستدعي طرح �سوؤال ب�سيط ما �سبب عدم قدرة اخلطة العا�سرة على 

تنفيذ اأهدافها؟

املناخ  مثل  اإرادتها  عن  خارجة  بعوامل  املتعلقة  املو�سوعية  الظروف  هي  هل   �

واالأزمة العاملية؟

� اأم اأن هنالك م�سكلة اأعمق تتعلق مبنطق وبنية اخلطة نف�سها وال�سيا�سات التي 

اتبعت يف تنفيذها؟

للجواب على هذه االأ�سئلة نحتاج اإىل اأمرين:

1 � درا�سة مقارنة مع بلدان �سبيهة خالل الفرتة نف�سها.

2 � درا�سة املناخ العاملي وخا�سة بعد اندالع االأزمة الراأ�سمالية العاملية العظمى.
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2 ـ درا�صة مقارنة �صريعة:
التنمية  موؤ�سرات  حيث  من  العامل  دول  بني  �سورية  مكانة  تقدير  هنا  �سنحاول 

الب�سرية فيما لو حافظنا على النموذج االقت�سادي احلايل الذي يتميز مبعدل منو 

اقت�سادي منخف�ض يقارب النمو ال�سكاين وم�ستوى متوا�سع للتنمية الب�سرية. ولتكن 

وحدة القيا�ض هي ح�سة الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

للفرد  االإجمايل  املحلي  الناجت  اأن  اإىل  الب�سرية2009  التنمية  تقرير  ي�سري 

العام  يف  �سورية  يف  اأمريكيًا  دوالرًا   4511 بلغ  ال�سرائية  القوة  تعادل  ح�سب 

2009)املركز112(. وهو رقم �سئيل جدًا يعك�ض حجم النمو االقت�سادي املحقق 

املحلي  الناجت  موؤ�سر  اأن  اإىل  اإ�سافة  هذا،  ال�سكاين.  النمو  يتجاوز  يكاد  ال  والذي 

للفرد هو موؤ�سر نظري ال معنى له يف ظل التوزيع امل�سّوه للدخل الذي يجعل دخول 

�سرائح وا�سعة من املجتمع تنخف�ض عن هذا الرقم بكثري وهو ما يعني تدهور م�ستوى 

املعي�سة وات�ساع دائرة الفقر.

دول  يف  للفرد  املحلي  الناجت  مع  مقارنته  من  باأ�ض  ال  الرقم،  هذا  داللة  ولفهم 

اأخرى كرتكيا وتون�ض وماليزيا و االردن و لبنان)جدول رقم1(.

يبلغ الناجت املحلي االإجمايل للفرد يف تركيا 12955 دوالرًا اأمريكي.

التي  النقطة  عند  وماليزيا  وتون�ض  تركيا  يف  املحقق  التطور  تثبيت  وبفر�ض 
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االقت�سادية  ال�سروط  ا�ستمرار  وبفر�ض  اليوم،  الدول  هذه  من  كل  اإليها  و�سلت 

ال�سكاين  النمو  1.5 % ومعدل  الفرد  احلالية يف �سورية حيث معدل منو دخل 

املتوقع خالل الفرتة )2003 � 2015( هو 2.3 %، هنا ميكن ل�سورية اللحاق 

51 عامًا. ويف حال املقارنة مع تون�ض،  برتكيا من حيث الناجت املحلي للفرد بعد 

 52 حيث يبلغ الناجت املحلي للفرد يف تون�ض7520 دوالرًا، �ستحتاج �سورية اإىل 

لو  اأما  تون�ض.  يف  االآن  املحققة  املحلي  الناجت  من  الفرد  ح�سة  قيمة  لبلوغ  عامًا 

متت املقارنة مع ماليزيا فامل�ساألة هنا اأ�سعب. حيث ي�سل الناجت املحلي للفرد يف 

ماليزيا اإىل 13518 دوالرًا. ولذلك فاإنه ينبغي على �سورية اأن تنتظر 70 عامًا 

لتحقق ما و�سلت اإليه ماليزيا اليوم )اجلدول رقم 3(.

اأما يف حال اخلروج عن فر�سية تثبيت الناجت املحلي للفرد يف الدول املذكورة 

املحلي  الناجت  منو  با�ستمرار  تقول  جديدة  فر�سية  وو�سع  احلايل،  م�ستواه  عند 

للفرد يف تركيا وتون�ض وماليزيا ح�سب وترية النمو احلالية، فاإن مواكبة هذه الدول 

من حيث الناجت املحلي للفرد �ستكون م�ستحيلة ب�سروطنا االقت�سادية احلالية الأن 

اأي من هذه الدول الثالث،  اأقل منه يف  معدل منو الناجت املحلي للفرد يف �سورية 

مما يعني يف املح�سلة النهائية ات�ساع الهوة التي تف�سلنا عن هذه الدول وتزايد 

الن�سبي. تخلفنا 
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ويبقى ال�سوؤال، ماذا لو ت�سارع منو الناجت املحلي االإجمايل للفرد يف الدول الثالث 

املذكورة؟ ترى، اأي �سي�سبح موقعنا على �سلم التنمية الب�سرية؟

التوازن االقت�صادي مع تركيا:
يقت�سي  ل�سورية  هام  اقت�سادي  وزن  حتقيق  اأن  هنا  �سنعترب  للم�ساألة،  تب�سيطًا 

عند  يتحقق  اأنه  �سنفرت�ض  وال��ذي  تركيا  جارتها  مع  االقت�سادي  التوازن  حتقيق 

تعادل الناجت املحلي االإجمايل للفرد يف كال الدولتني.

كان  �سورية  يف  للفرد  املحلي  ال��ن��اجت  اأن  جن��د   ،)1( رق��م  للجدول  وب��ال��ع��ودة 

يف  ي�سل  بينما   ،2004 عام  يف  ال�سرائية  القوة  تعادل  ح�سب  دوالر  يبلغ3610 

تركيا اإىل 7753 دوالر.بينما ا�سبح يف 2008 يف �سورية 4511دوالر و ازداد يف 

تركيا خالل نف�ض الفرتة اإىل 12955 دوالر.

وبالتايل فاإن حتقيق التوازن مع تركيا ممكن بعد 51 عامًا �سمن فر�سية تثبيت 

الناجت املحلي االإجمايل للفرد يف تركيا عند الرقم املحقق حاليًا )7753 دوالر(.

بينما يف الواقع كانت تزداد الهوة بني البلدين مبعدل 9 % �سنويا، اذ ازداد جممل 

25 %،مبعدل  �سورية  يف  67 %و  املذكورة  الفرتة  خالل  تركيا  يف  الفرد  دخل 

�سنوي 13.4 % و 4.8 % بالتتايل،و هكذا ت�سبح امل�سكلة دون حل.
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اأما لو فر�سنا ا�ستمرار منو الناجت املحلي االإجمايل للفرد يف تركيا وفقًا للمعدل 

احلايل )1.6 %(، فاإن حتقيق التوازن االقت�سادي مع تركيا ي�سبح م�ستحياًل 

يف �سروطنا االقت�سادية احلالية نظرًا النخفا�ض معدل منو الناجت املحلي االإجمايل 

للفرد يف �سورية عنه يف تركيا.

التوازن االقت�صادي مع لبنان واالأردن:
من )اجلدول رقم 1(، نالحظ اأن الناجت املحلي االإجمايل للفرد يف االأردن يبلغ 

4901 دوالر و يف لبنان 10109 دوالراي بزيادة االخرية عن �سورية 124 %.

وعدد  امل�ساحة  حيث  من  معًا  واالأردن  لبنان  جمموع  على  �سورية  لتفوق  ونظرًا 

ال�سكان وحجم املوارد الطبيعية، �سنفرت�ض هنا اأن الناجت املحلي االإجمايل للفرد 

يف �سورية يجب اأال يقل عن جمموع الناجت املحلي للفرد يف لبنان واالأردن معًا. ومع 

1.5 %، و�سمن فر�سية تثبيت  معدل منو الناجت املحلي للفرد يف �سورية البالغ 

التوازن  حتقيق  ي�سبح  واالأردن،  لبنان  من  كل  يف  للفرد  االإجمايل  املحلي  الناجت 

االقت�سادي مع لبنان واالأردن ممكنًا ولكن بعد 72 عامًا فقط!

اأما مع ا�ستمرار منو الناجت املحلي للفرد يف كل من لبنان واالأردن وفقًا لوترية 

ي�سبح  واالأردن  لبنان  مع  ل�سورية  االقت�سادي  التوازن  فاإن حتقيق  النمو احلالية، 
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م�ستحياًل وهذا بديهي طبعًا الأن معدل منو ح�سة الفرد من الناجت املحلي يف �سورية 

اأقل بكثري من نظريه يف لبنان.

والنتيجة التي ن�سل اإليها هنا اأنه �سمن ال�سروط االقت�سادية احلالية يف �سورية 

اإقليميًا ليكون نقطة االرتكاز لدور اقت�سادي  ال ميكن حتقيق وزن اقت�سادي هام 

و�سيا�سي ذي �ساأن.

املطلوبة  النمو  اأرق���ام  حتقيق  فقط  لي�ض  تتطلب  ه��ك��ذا  ال��ل��وح��ة  اأن  والنتيجة 

رفعها  باجتاه  ج��ذري��ًاَ  فيها  النظر  اإع��ادة  اأي�سًا  تتطلب  واإمن��ا  واملعلنة  واملخططة 

التي  وال�سرورات  الكربى  التحديات  ظل  يف  خ�سو�سًا  الداخلية  مواردها  وتاأمني 

وخارجيًا. داخليًا  اأمامنا  تن�سب 

3 ـ املناخ العاملي الذي �صيغت وطبقت اخلطة خالله:
ال �سك اأن االإعداد للخطة العا�سرة جرى �سمن مناخ عاملي انعك�ض نظريًا وعمليًا 

لي�ض فقط على منهجها واإمنا اأي�سًا على اأدوات و�سيا�سات تطبيقها.

فهذا املناخ كان ي�سهد املرحلة االأخرية من مد الليربالية اجلديدة مع كل االأوهام 

التي رافقتها، لذلك من املفهوم واإن كان من غري املربر حتى يف ذلك احلني التوافق 

والتناغم مع هذا املد...
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ولكن اليوم وبعد اندالع االأزمة الكربى وا�ستمرار تعمقها، اأ�سبح لي�ض فقط من 

غري املفهوم بل من غري املقبول اال�ستمرار بال�سيا�سات ال�سابقة التي كانت �سدى 

لهذه املوجة يف مراحل �سعودها النهائية...

لذلك يجب اخلروج االآن وفورًا با�ستنتاجات بعيدة املدى حول جوهر هذه االأزمة 

وعمقها واآفاقها...

»الهوبرات« االإعالمية  لي�ض  ناأخذ بعني االعتبار كباحثني جديني،  اأن  اأواًل يجب 

لالإعالم العاملي الذي يخدم م�سالح الراأ�سمال العاملي، بقدر ما ناأخذ بعني االعتبار 

اأن نبقي رجع �سدى لهذا االإعالم  الوقائع امللمو�سة على االأر�ض... فاإذا كنا نريد 

فيجب اأن نتفق معه اأن االأزمة انتهت واالقت�ساد العاملي ي�سري نحو االنتعا�ض، بينما 

تقول الوقائع غري ذلك واآخرها:

هبوط ن�سبة التجارة العاملية 12 % يف 2009•  عن العام الذي �سبقها.

• انتقال االأزمة بعمقها اجلديد االقت�سادي � االجتماعي اإىل بلدان االأطراف 

يف املركز االأوروبي )اليونان � الربتغال � اإيرلندا � اأي�سلندا � اإ�سبانيا( التي هي 

على قاب قو�سني اأو اأدنى من اأن تعلن كدول مفل�سة...

• توقعات هزة جديدة خالل امل�ستقبل املنظور القريب، تتجاوز باآثارها الهزة التي 

اأعلن عن بدئها يف اأيلول 2008، لتتجاوز البور�سات واالأ�سواق املالية وبع�ض 
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امل�سارف و�سواًل اإىل النظام امل�سريف بكامله واإىل تخوم االقت�ساد احلقيقي... 

وموؤ�سر اأزمة �سناعة ال�سيارات العاملية اليوم موؤ�سر هام على ذلك.

تاريخيًا  املطاف  نهاية  يكمن يف  االأزم��ة  عمق  اأن  االآن  االفرتا�ض  ال�سحيح  من 

يف  نظريتني  مدر�ستني  بني  عام  مئتي  من  اأك��رث  مدى  على  دار  ال��ذي  ال�سراع  يف 

ال�سيا�سية  االقت�سادية  واملدر�سة  الربوية،  النقدية  املدر�سة  ال�سيا�سي:  االقت�ساد 

الكال�سيكية...

وحتى  الربوية  النقدية  املدر�سة  بعقلية  ال�سنني  مئات  منذ  يدار  الغربي  فاالقت�ساد 

اليوم... اأما املدر�سة االأخرى فقد قدمت بدائل ومفاهيم للمدر�سة االأوىل، اأُرجح اأن احلياة 

ح�سمتها ل�ساحلها نهائيًا اليوم، فاملدر�سة االأوىل تعتقد اأن الرثوة ت�سنع الرثوة، واأن املال 

ياأتي باملال، بينما ترى املدر�سة الثانية اأن اأ�سل هذه الرثوة هو العمل وقيمة العمل... وقد 

اأدى اخلالف بني هاتني املدر�ستني اإىل اختالف جذري يف التطبيق ويف �سياغة املفاهيم 

وامل�سطلحات واأهمها مفهوم الناجت املحلي االإجمايل والدخل الوطني...

ويجب لفت النظر هنا، اأن كل احل�سابات القومية يف بالدنا ت�سري منذ اال�ستقالل 

وحتى اليوم على هدى مفاهيم املدر�سة النقدية الربوية...

فاملدر�سة االأوىل اعتربت اأن كل دخل مهما كان م�سدره هو دخل واعتربت الدخل 

الوطني هو جمموع الدخول بغ�ض النظر عن م�سدرها.
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بينما اعتقدت املدر�سة الثانية اأن الدخل ينتج فقط يف القطاعات ال�سلعية بغ�ض النظر 

اإن كانت نتيجة عمل ع�سلي اأم ذهني، واأن كل الدخول االأخرى م�ستقة من االأول وهي 

جمرد اإعادة توزيع لها بني فروع االقت�ساد املختلفة وفئات و�سرائح املجتمع املختلفة..

اليوم..  والكارثية  الق�سوى  اأهميتها  تظهر  التي  العملية  قيمته  املو�سوع  ولهذا 

املحلي  الناجت  م�سوه  ب�سكل  ت�سخم  العمل،  مدر�سة  راأي  ح�سب  االأوىل  فالطريقة 

االإجمايل والدخل الوطني، مما يوؤدي اإىل تربير اإ�سدارات نقدية مبالغ بها، مما 

يوؤدي اإىل ت�سخم م�ستمر، واإذا اأخذنا بعني االعتبار اأن الت�سخم هو طريقة م�سترتة 

الإعادة توزيع الدخل ل�سالح اأ�سحاب االأرباح لفهمت اأن املو�سوع لي�ض جمرد خطاأ 

نظري بل يختفي وراءه م�سالح كربى...

ولكن اإىل متى واإىل اأي حد ممكن اال�ستمرار بعملية االحتيال الكربى يف التاريخ 

على ح�ساب ال�سعوب واالأر�ض نف�سها؟

لقد كان ميكن لهذه االآلية اال�ستمرار ما دام هنالك م�ساحات من املعمورة غري 

م�ست�سلحة من قبل الراأ�سمالية التي ميثلها موؤخرًا �ساحب اجلاللة الدوالر... ولكن 

وب�سبب املحدودية اجلغرافية للكرة االأر�سية، وب�سبب ا�ستنزاف اإمكانيات االنت�سار 

بالعر�ض للعر�ض النقدي املبالغ به يف بلدان املركز.. ظهرت االأزمة عرب الفقاعة 

املالية الكربى...
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والو�سع هكذا فاإن االإعالم والعلم يف الغرب ي�سرخ وي�سكو من اكت�سافه املفاجئ 

بعدم وجود علم اقت�ساد �سيا�سي اأو على االأقل ف�سل االقت�ساديني يف التنبوؤ باالأزمة 

والتحكم بها الحقًا...

اإننا �سهود اليوم على ال�سقوط النهائي ملدر�سة اقت�سادية كربى دامت اأكرث من 

500 عام، و�سهود على ح�سم ال�سراع بني املدر�ستني ل�سالح مدر�سة ثانية...

ما جاء  ببع�ض  اإليكم  الرغبات  اأ�سا�ض  على  اال�ستنتاج  اأو  باملبالغة  اأتهم  ال  وكي 

يف تقرير جلنة قيا�ض االأداء االقت�سادي والتقدم االجتماعي يف 27 ت�سرين االأول 

لة مببادرة من الرئي�ض الفرن�سي �ساركوزي والتي ت�سم حوايل 20  2009 وامل�سكَّ

باحثًا عامليًا يقف على راأ�سهم جوزيف �ستيغليز ومن بينهم عدد من حاملي جائزة 

نوبل لالقت�ساد والذين ال ميكن اتهام اأحد منهم باالنتماء للمدر�سة املارك�سية يف 

االقت�ساد ال�سيا�سي..

ملاذا كتب هذا التقرير؟
1( يف �سباط 2008، مل يكن رئي�ض اجلمهورية الفرن�سية نيكوال �ساركوزي را�سيًا 

عن الو�سع الراهن للمعلومات االإح�سائية حول االقت�ساد واملجتمع، فكّلف جوزيف 

)من�سقًا(  فيتو�سي  بول  وجان  )م�ست�سارًا(  واأمارتيا�سني  للجنة(  )رئي�سًا  �ستيغليتز 



14

االجتماعي  والتقدم  االقت�سادي  االأداء  قيا�ض  جلنة  الحقًا  �سميت  جلنٍة  باإن�ساء 

CMEPSP. كان هدف اللجنة تعيني حدود الناجت املحلي االإجمايل GDP بو�سفه 

موؤ�سرًا على االأداء االقت�سادي والتقدم االجتماعي، ومن �سمن ذلك امل�سكالت التي 

مزيٍد  اإنتاج  يتطلبها  التي  االإ�سافية  املعلومات  باالعتبار  توؤخذ  كي  قيا�سه،  تعرت�ض 

من املوؤ�سرات املت�سلة بالتقدم االجتماعي، وتقدير معقولية اأدوات القيا�ض البديلة، 

وكذلك مناق�سة الكيفية التي تقدم فيها املعلومات االإح�سائية على نحٍو اأمثل.
1( مع ذلك، غالباً ما تالحظ م�صاقٌة وا�صحٌة بني املقايي�س املعيارية للمتغريات االقت�صادية واالجتماعية 

الهامة من قبيل النمو االقت�صادي والت�صخم والبطالة وغريها، وبني الت�صورات وا�صعة االنت�صار. قد تفرت�س 

املقايي�س املعيارية، على �صبيل املثال وجود ت�صخم اأقل اأو منو اأكرث مما يت�صوره االأفراد عن الو�صع، واأّن الفجوة 

كبرية و�صاملة اإىل درجٍة ي�صعب فيها على مرجعية وهم املال اأو ال�صيكولوجيا الب�صرية تف�صريها. ففي بع�س 

البلدان، تقو�س هذه الفجوة الثقة باالإح�صائيات الر�صمية )على �صبيل املثال، يثق ثلث املواطنني يف فرن�صا 

التي  للطريقة  الوا�صح  التاأثري  مع  ا�صتثناًء(،  البلدان  ه��ذان  ي�صكل  وال  الر�صمية،  ب��االأرق��ام  املتحدة  واململكة 

يتخذها اخلطاب العلني حول الظروف االقت�صادية وال�صيا�صات ال�صرورية...............

واال�صتخدام  ال�صحيحة،  املفاهيم  ماهية  حول  نقا�صاٌت  هنالك  احل��االت،  من  العديد  يف   -................

املالئم للمفاهيم املختلفة.

- حني تكون هنالك تغرياٌت كبريٌة يف التفاوت )ب�صورٍة عامة، تغري يف توزيع الدخل(، فقد ال يقّدم موؤ�صر 

الناجت املحلي االإجمايل اأو اأي موؤ�صر اإجمايل اآخر حم�صوب على اأ�صا�س الفرد الواحد، قيمًة دقيقًة عن الو�صع 

الذي يعي�صه اأغلب النا�س.
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اإّن تنامي التفاوت مبا يكفي قيا�صاً لزيادة معدل الناجت املحلي االإجمايل �صيجعل و�صع الكثريين اأ�صواأ، حتى 

لو تزايد متو�صط الدخل..............

...............قد يكون الرتكيز خ�صو�صاً على ما هو قائم )على �صبيل املثال يف الناحت املحلي االإجمايل اأو 

لة � اإىل  الناجت القومي االإجمايل، اللذين كانا بوؤرة اآالف الدرا�صات االقت�صادية حول التقدم(، مربراً يف املح�صّ

اأق�صى حّد � فقط من خالل ما تقدمه تلك االأمور على احليوات الب�صرية التي ميكن اأن توؤثر على نحٍو مبا�صٍر 

اأو غري مبا�صر. عالوًة على ذلك، فمن الوا�صح اأّن الناجت املحلي االإجمايل موؤ�صٌر غري منا�صب لقيا�س الرفاه 

مبرور الزمن، خا�صًة يف اأبعاده االقت�صادية والبيئية واالجتماعية، وغالباً ما ت�صري اإليه عدة مظاهر بو�صفه 

غري م�صتدام؟...........

القيا�س  نظام  اأّن  هو  للكثريين،  مفاجئًة  االأزم��ة  جعلت  التي  االأ�صباب  اأحد  اأّن  يعتقدون  وهم   ............

الذي ن�صتخدمه ت�صبب يف ف�صلنا، ولو اأّن امل�صاركني يف ال�صوق وامل�صوؤولني احلكوميني مل يركزوا على املجموعة 

االجتماعي.  التقدم  وموؤ�صرات  االقت�صادي  االأداء  قيا�س  جلنة  و�صعته  الذي  االإح�صائي  للتقرير  ال�صحيحة 

ومل  مبكر،  اإن���ذاٍر  تقدمي  والعام  اخلا�س  القطاعني  يف  املحا�صبة  اأنظمة  بو�صع  يكن  مل  نظرهم،  وجهة  فمن 

حتذرنا من اأّن ظاهر االأداء املتاألق لالقت�صاد العاملي بني العامني 2004 و2007 قد يكون على ح�صاب النمو 

اأ�صعاٍر �صّخمتها  "�صراب"، االأرب��اح الناجتة عن  اأّن بع�س هذا االأداء كان جمرد  اأي�صاً  امل�صتقبلي. من الوا�صح 

الفقاعة...............

توجيه  حماوالت  اأّن  مفاده  هاماً،  در�صاً  تعّلمنا  االأزم��ة  باأّن  مقتنعٌة  بكاملها  فاللجنة   ......................

االقت�صاد وجمتمعاتنا ت�صبه رباناً يحاول توجيه دفته دون بو�صلة. فالقرارات التي يتخذونها )وكذلك نحن 

كمواطنني اأفراد( تعتمد على ما نقوم بقيا�صه، وعلى جودة قيا�صاتنا، وعلى ح�صن فهمنا لتلك املقايي�س. غالباً 

ما نكون عمياناً حني تكون املوؤ�صرات التي ي�صتند الفعل اإليها �صيئة االإعداد، اأو حني ال تكون مفهومًة على نحٍو 

كاٍف. لعّدة اأغرا�س، نحن بحاجٍة ملوؤ�صراٍت اأف�صل. 
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وتخل�ض اللجنة اإىل عدة ر�سائل:

1 � الوقت قد حان لتهيئة نظام قيا�ض خا�ض بالن�ساط االقت�سادي.

2 � الت�سديد على مقيا�ض م�ستويات معي�سة املواطنني اأو االأ�سر.

3 � منح مزيد من االأهمية لتوزيع الدخل والرثوة كمقيا�ض.

4 � الرتكيز على نوعية املعي�سة يف القيا�سات.

5 � ينبغي لهذه املوؤ�سرات اأن تغطي ب�سكل �سحيح التفاوتات.

املحلي  الناجت  مفهوم  معاجلة  يف  له  مثيل  ال  وتخبط  حقيقية  اأزم��ة  هناك  اإذن 

االإجمايل الذي بداأت نخبة الغرب يف تلم�ض مدى املاأزق الذي دخلته ب�سببه.

4 ـ الدرو�س امل�صتخل�صة من اخلطة العا�صرة:
اإن الدرو�ض ال ميكن ا�ستخال�سها مبعزل عن الواقع نف�سه الذي يحيط به من جهة 

التي ال ميكن جتاوزها  اأخرى جتربة اخلطة نف�سها  مناخ عاملي جديد، ومن جهة 

وال�سري اإىل االأمام اإال عرب نقد مو�سوعي و�سارم لها.

لذلك ميكن تلخي�ض الدرو�ض امل�ستخل�سة بالتايل:

1 � دون اإعادة النظر يف طريقة احت�صاب الناجت املحلي االإجمايل واالإقالع عن 

الطريقة التي يحت�سب بها حتى االآن، اإذ ال ميكن الأية عملية تخطيطية اأن ت�سل اإىل 
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نهايتها املنطقية دون ذلك، فالطريقة احلالية يف احل�ساب فقدت م�سداقيتها وهي 

اإن فعلت �سيئَا فاإمنا بالغت يف اأرقام الناجت االإجمايل ويف الدخل الوطني مما اأدى اإىل 

جملة من االإ�سكاالت يف كل ال�سل�سلة الالحقة، ومما يخلق جوًا من عدم امل�سداقية 

والثقة يف الرقم وخا�سة حينما يظهر زيادة يف اأرقام النمو وانخفا�ض يف م�ستوى 

املعي�سة يف اآن واحد... واحلقيقة ميكن اأن تكون يف مكان اآخر اأال وهو اأن رقم النمو 

مبالغ به، نتيجة طريقة ح�ساب الناجت املحلي االإجمايل. ففي اإحدى �سنوات اخلطة 

كان النمو الو�سطي 6 %، بينما كان منو القطاعات االإنتاجية �سلبيًا، والقطاعات 

الالاإنتاجية عاليًا جدًا، مما اأدى اإىل و�سطي اإيجابي، واحلقيقة اأن النمو كان فعليًا 

�سلبيًا، مما اأدى اإىل انخفا�ض م�ستوى املعي�سة الفعلي ل�سرائح وا�سعة من املجتمع 

االأمر الذي اأدى بدوره اإىل طرح �سوؤال م�سروع حول عوائد النمو واأين تذهب؟، بينما 

هي كانت غري موجودة اأ�ساًل، واإذا اأ�سفنا اإىل ذلك تعميق اخللل يف توزيع الرثوة 

بني االأجور واالأرباح، وازدياد متركز الرثوة الأ�سبحت اللوحة اأقتم واأعقد.

ازدياد  اأن  تقول  روؤية  �سادت  الربوية   � النقدية  النظرية  اإطار �سغط  � �سمن   2

االأغنياء غنى هو اأمر اإيجابي الأنه يحفز النمو الالحق، اإذ عرب متركز الرثوة يزداد 

اال�ستثمار �  وبالفعل فخالل القرن الع�سرين كان النمو البحت واملجرد للدخل 

واأثبتت  االجتماعية  للعدالة  كاف  غري  ولكن  �صروري  �صرط  الوطني 
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التجربة اأن النمو ممكن دون حتقيق عدالة اجتماعية، كما اأثبتت من طرف اآخر 

ا�ستحالة حتقيق العدالة االجتماعية دون منو اقت�سادي جدي.

ولكن االأرجح اأن االأمر اليوم يف بداية القرن الواحد والع�سرين اأ�سبح خمتلفًا 

اأخرج  الع�سرين قد  القرن  بلغ ذروته يف  الذي  للر�ساميل  الهائل  � فالتمركز  جدًا 

لالقت�سادي  الريعي  الطابع  تو�سع  ب�سبب  االإنتاجية  العملية  من  هامة  ر�ساميل 

املختلفة خارج منظومة  الفروع  توفره  الذي  االأق�سى  الربح  ال�ساعي نحو  العاملي 

الهائلة  العاملية  النقود  لكتلة  ونتيجة  انعكا�ض  هي  والتي  احلقيقي  االقت�ساد 

كبريًا  ريعًا  ذاتها  بحد  وفرت  والتي  العاملي  االقت�ساد  �سريانات  يف  �سخت  التي 

لالأزمة  والعميق  احلقيقي  ال�سبب  هي  والتي  العاملية...  النقود  مالك  الأ�سحابها 

احلالية... العاملية 

)العامل  والكلي  بلد(  )كل  اجلزئي  امل�ستويني  على  اليوم  املعادلة  اأ�سبحت  لقد 

ال�سروري  امل�ستوى  ت��وؤم��ن  التي  ه��ي  التوزيع  يف  العدالة  كالتايل:  ب��اأ���س��ره( 

لال�ستهالك على م�ستوى الكرة االأر�سية ب�سكل متوازن بني اأجزائها هي ال�صرط 

ال�صروري الوحيد لتحقيق اأي منو ممكن على امل�صتويني نف�صهما...

لذلك فاإن اأية خطة ال تاأخذ بعني االعتبار ق�سية االإ�سالح اجلذري للعالقة بني 

االأجور واالأرباح التي هي عالقة ي�سوبها الكثري من اخللل، لن يكتب لها النجاح، الأنها 
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حترم الدورة االقت�سادية من اإمكانيات وموارد كبرية تذهب عادة نحو القطاعات 

على  اإ�سافة  باأية  تقوم  ال  التي  الريعية...  القطاعات  اليوم  وهي  اأال  ربحية  االأكرث 

الرثوة اأي ال تخلق فعليًا اأية قيمة م�سافة.

يف  الناق�سة  احلقيقية  الداخلية  املوارد  من  الوطني  االقت�ساد  حترم  اأنها  كما 

عملية اال�ستثمار واإعادة االإنتاج.

� والقول هكذا ي�سبح اال�ستنتاج: اإن لي�س كل ا�صتثمار على اأية �صاكلة   3

يف  فاخللل  و�سروري،  �سحيح  ا�ستنتاج  هو  الوطني  لالقت�صاد  مفيد  هو  كان 

بنية اال�ستثمارات بني الفروع ال�سلعية واخلدمية وانزياح الكفة باجتاه القطاعات 

الريعية، يخلق ا�ستثمارات �سارة وكابحة للنمو.

ودون  املختلفة  االأ�سا�سية  الفروع  بني  اال�ستثمارات  توزع  معادلة  فهم  دون  اإذًا 

التحكم بها ب�سكل واع، من املمكن اأن توؤدي اال�ستثمارات اإىل خلق موجة ت�سخمية ال 

يكبح جماحها مما يوؤثر على و�سع اللرية ال�سورية واالحتياطي النقدي واالقت�ساد 

الوطني ب�سكل �سلبي.

اإن الظروف امللمو�سة تقول اأن ن�سبة اال�ستثمار احلقيقي يف االقت�ساد احلقيقي 

النمو  ن�سب  لتحقيق  االإج��م��ايل،  املحلي  الناجت  من   % 30 عن  تقل  ال  اأن  يجب 

ال�سرورية ملواجهة امليول ال�سلبية يف التطور االقت�سادي � االجتماعي، واإذا اأخذنا 
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بعني االعتبار ظروف االأزمة العاملية واالنخفا�ض امل�ستمر الحتمال تدفق ا�ستثمارات 

خارجية اإىل الداخل ال�سوري، واإذا اأخذنا بعني االعتبار اأن اال�ستثمارات اخلارجية 

املتبقية كاحتمال تدفق باجتاه الداخل تبغي االأمان من خالل الربح ال�سريع نفهم اأن 

طبيعتها ال ت�سمح لها من حيث املبداأ بتلبية احلاجات ال�سرورية لالقت�ساد ال�سوري 

يف املرحلة احلالية، لذلك يبقى اخليار الوحيد هو تعبئة املوارد الداخلية للو�سول 

لالأهداف املن�سودة.

4 - وهنا حينما حتدد االأهداف املن�سودة، فاإن االنطالق يف حتديدها يجب 

االجتماعي  االقت�سادي  للتطور  اأن يجري من احلاجة وال�صرورة الالحقة 

ال�سابقة على �سل�سلة  التطور  اأرقام  اإ�سقاط  اأ�سا�ض  ال�سيا�سي ولي�ض حتديدها على 

اأمر  االأم�ض �سحيحة، وهو  وا�ستهدافات  اأرقام  لو كانت  زمنية الحقة... الأنه حتى 

فقط  يحددها  التي  امل�ستقبل  الأهداف  اإنها مطابقة  قال  الذي  فمن  فيه،  م�سكوك 

�سرورات الواقع امل�ستجد.

اإن االأهداف االقت�سادية امل�ستقبلية مبا فيها بل اأولها رقم النمو، هي قرار �سيا�سي 

بالدرجة، فاالقت�ساد ق�سية جدية اإىل حد كبري لدرجة اأنه ال يجوز ت�سليمها فقط 

املجتمع  يحدد  عندما  يحني  االقت�سادي  اجلهاز  دور  اإن  وحدهم.  لالقت�ساديني 

هذا  يقوم  عندها  املفرت�سة،  التحديات  مواجهة  يف  امل�ستقبلية  اأهدافه  �سيا�سيًا 
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اجلهاز بتف�سيل هذه االأهداف وجتزيئها وتوزيعها و�سياغة ال�سيا�سات ال�سرورية 

للو�سول اإليها و�سواًل اإىل تاأمني املوارد الكافية لها...

5 � واأخريًا اإن كل هذا الو�سع يفرت�ض ا�ستخال�ض ا�ستنتاج �سامل وهو �صرورة 

�صياغة النموذج االقت�صادي ال�صوري املطلوب للتطور الالحق وهذا النموذج 

الليربالية  تريد  كما  للدولة  املتال�سي  ال�سعيف  ال��دور  ق�سيتان:  يتجنب  اأن  يجب 

اأنه  اإال  حينه  دوره يف  اأدى  قد  كان  اإن  الذي  القدمي  ال��دور  اإىل  اأوالعودة  اجلديدة 

اأ�سبح غري مطابق ملتطلبات الواقع اجلديد.

اإن املالمح االأ�سا�سية للنموذج االقت�سادي ال�سوري املطلوب هي:

1 � ن�سب منو عالية ال تقل عن 10 %، ولكن حقيقية وخا�سة يف قطاعات االإنتاج 

املادي ال�سلعية... مما �سيوفر االأر�سية حلل مهام اقت�سادية واجتماعية كربى.

2 � عدالة اجتماعية عميقة عرب اإ�سالح اخللل يف توزيع الرثوة بني االأجور واالأرباح.

3 � رفع ن�سب الرتاكم واال�ستثمارات يف االقت�ساد احلقيقي اإىل اأعلى ن�سبة ممكنة 

خالل فرتة وجيزة.

4 � رفع عائدية االقت�ساد ال�سوري على اأ�سا�ض االعتماد على االإمكانيات الذاتية 

املطلق  االعتماد  املطلقة القت�سادنا.. وعدم  املزايا  اكت�ساف  و  م�سح  وخا�سة عرب 

على املزايا النب�سية فقط كما يحدث حتى االآن...
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جدول رقم )4( تطور موؤ�سر الفقر

املوؤ�صر
القيمة يف �صنة 

االأ�صا�س 2004

القيمة املخططةالقيمة املحققة 

200720082010
3032.341.1122.6معدل الفقر العام

11.412.217.048.7معدل الفقر ال�سديد


