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 )2010 – 2005( االنعكاسات االجتماعية للسياسات االقتصادية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )ال تفرقواو اعتصموا حببل اهللا مجيعاًو(

  صدق اهللا العظيم    

النقية اليت سقطت من أجساد و اإلجالل على الدماء الطاهرةو يف البدء ال بد من الترحم 
مل و إىل األشخاص الذين ترمحوا متعالني على جراحهمو من اجل سوريةالشهداء الذين ضحوا ا 

كذلك ال بد يل من الشكر اجلزيل جلمعية العلوم و استقالل سورية الغاليةو يساوموا على وحدة
باقي جملس اإلدارة على منحي هذه الفرصة بعد و االقتصادية ممثلة باألستاذ الدكتور كمال شرف

منياً أن تبقى هذه اجلمعية منرباً حراً يقدم الدراسات اليت ميكن لبعضها سنة من الغياب القسري مت
 رؤى فكريةو من تقدمي الفائدة ملسرية التنمية مبختلف أشكاهلا عرب حماضرين من مشارب

االختالف من أجل استمرارية و حرية الرأيو إيديولوجية خمتلفة جمسدين فكرة ضرورة التنوعو
  .البناء

 رفاهيته يبقى ناقصاًو كل منو اقتصادي ال يوجه خلدمة اإلنسانو, النهائية ألية تنمية اإلنسان هو الغاية
وبقدر توفر اإلنسان املؤهل , النموو كذلك فإن اإلنسان هو أداة التنميةو, ال ميكن له االستمرارو

ساسية هكذا فالغاية األو املبدع بقدر ما يتوفر للتنمية شروط اجلودة واالستمرارو املدرب القائد
تدريبه و من خالل تأهيلهو رفاهيتهو للتنمية الوصول إىل اإلنسان البناء من خالل رفع مستوى معيشته

القيم اليت جتعله منضبطاً و كذلك من خالل تكريس العاداتو, التدريبو الصحةو عن طريق التعليم
االستمرار و قة التنمويةالسلوكي املالئم لالنطالو املعريفو ذلك للوصول إىل بناءه الفكريو, منتظماً

كذلك جيب التنويه أن غاية التنمية ليست آنية مبعىن استهالك املوارد بأساليب جتعلها غري قادرة و, ا
, إمنا غاية التنمية االستمرارية حبيث تضمن لألجيال القادمة احلياة الالئقة الكري مةو على التجدد

  : لذلك جيب أن تتحلى التنمية بالصفات التالية

 برامج واقعية تتماشى مع البنية االقتصاديةو أي مبعىن أن تكون حمصلة سياسات :االستقاللية –أ
إمنا أن توضع اخلطط مبا جيعل الواقع عند و هذا ال يعين اجلمودو السياسية للبلدو الثقافيةو االجتماعيةو

املسرية منتظمة متحكم التحديث مبا جيعل و التجديدو ألساس الذي ينطلق منه للتطوير|نقطة البدء ا
حتوهلا إىل فوضى و ا بالشكل القابل لتصحيح االحنرافات يف التوقيت املناسب بدالً من استفحاهلا
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 معايري قابلة للقياسو يكون ذلك عرب برامج واضحة تتضمن مؤشراتو مدمرة أو غالية التكاليف
  .املتابعة ضمن برامج زمنية مرافقةو

املهمة اليت جيب أن تتحلى ا التنمية على املستوى العام هو  من الصفات كذلك: التوازن –ب
 التوازن بنتائج املؤشرات بني الريفو املناطقو التوازن مبعىن التوازن بالنتائج التنموية بني احملافظات

رد االقتصادية والبيئية وتنمية املواو الفكريةو االجتماعيةو التوازن بني أنواع التنمية الثقافيةو املدينةو
إن يكن التوازن هنا ال ينبغي و اخلدماتو الصناعيةو التوازن بني القطاعات الزراعية كذلكو, البشرية

بذلك ال و, إمنا االستخدام الصحيح للموارد املتاحة مبا يضمن أفضل املخرجاتو أن يشتمل املساواة
 االقتصاديةو االجتماعيةميكن أن تكون التنمية متوازنة إال من خالل العمل للنهوض مبختلف جماالا 

إن اخللل أو عدم االكتراث مبجال معني سيكون له نتائج سلبية على ااالت و الثقافيةو  الفكريةو
  .األخرى

  :و اليت تتطلب معطيات كثرية كذلك البد لنا من ذكرها أغلبها: االستمرارية –جـ

، تعبرياً عن جتدد احتياجات التنمية عملية وليست حالة، وبالتايل فإا مستمرة ومتصاعدة-)1(
 . اتمع وتزايدها

التنمية عملية جمتمعية، جيب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات واجلماعات، وال جيوز -)2(
  . اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد

ذات التنمية عملية واعية، وهذا يعين أا ليست عملية عشوائية، وإمنا عملية حمددة الغايات، -)3(
 . استراتيجية طويلة املدى، وأهداف مرحلية وخطط وبرامج

التنمية عملية موجهة مبوجب إرادة تنموية، تعي الغايات اتمعية وتلتزم بتحقيقها، ومتتلك -)4(
القدرة على حتقيق االستخدام الكفء ملوارد اتمع، إنتاجاً وتوزيعاً، مبوجب أسلوب حضاري حيافظ 

 . على طاقات اتمع

إجياد حتوالت هيكلية، وهذا ميثل إحدى السمات اليت متيز عملية التنمية الشاملة عن عملية -)5(
حتوالت يف اإلطار السياسي واالجتماعي، مثلما  -بالضرورة  -وهذه التحوالت . النمو االقتصادي

 .هي يف القدرة والتقنية والبناء املادي للقاعدة اإلنتاجية

اقة إنتاجية ذاتية، وهذا يتطلب من عملية التنمية أن تبين قاعدة إنتاجية بناء قاعدة وإجياد ط-)6(
وأن تكون مرتكزات هذا البناء حملية ذاتية، . صلبة وطاقة جمتمعية متجددة مل تكن موجودة قبال
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متنوعة، ومتشابكة، ومتكاملة، ونامية، وقادرة على مواجهة التغيرات يف ترتيب أمهية العناصر املكونة 
على أن يتوفر هلذه القاعدة التنظيم االجتماعي السليم، والقدرة املؤسسية الراسخة، واملوارد هلا، 

 .البشرية املدربة واحلافزة، والقدرة التقنية الذاتية، والتراكم الرأمسايل الكمي والنوعي الكايف

ة طويلة، وقادراً حتقيق تزايد منتظم، مبعىن أنه ينبغي أن يكون تزايداً منتظماً عرب فترات زمني-)7(
على االستمرار يف املدى املنظور، وذلك تعبرياً عن تراكم اإلمكانيات واستمرارية تزايد القدرات 
وإطالق الطاقات وتصاعد معدالت األداء اتمعي، وليس تعبرياً عن تغيرات متأرجحة تلقائية املصدر 

 . غري متصلة السبب

تزايد " ميكن التعبري عنه باملؤشر االقتصادي املعروف  زيادة يف متوسط إنتاجية الفرد، وهذا-)8(
إذا ما أخذ مبعناه الصحيح، وإذا ما توفرت له إمكانية القياس " متوسط الدخل احلقيقي للفرد 

 . الصحيح

تزايد قدرات اتمع االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتقنية هو الوسيلة لبلوغ غاياته، -)9(
جيب أن يكون متصاعداً، جيب يف الوقت نفسه أن يكون بالقدر النسيب املقارن وهذا التزايد الذي 

 . بالنسبة للمجتمعات األخرى

ويتمثل ذلك يف . السياسي، ويتضمن آلية التغيري وضمانات استمراره -اإلطار االجتماعي -)10(
تماء الفرد تمعه من نظام احلوافز القائم على أساس الربط بني اجلهد واملكافأة، إضافة إىل تأكيد ان

خالل تطبيق مبدأ املشاركة مبعناها الواسع، وكذلك جانب العدالة يف توزيع مثرات التنمية وتأكيد 
فهذه اجلوانب، باإلضافة إىل كوا . ضمانات الوجود احليوي لألفراد واجلماعات، وللمجتمع نفسه
 .اعلية وكفاءة أدائهامتثل أهداف التنمية، هي يف الوقت نفسه مصدر قوة وسائلها وف

هكذا نقول إن هناك فرق كبري بني النمو االقتصادي الذي ميكن أن يتحقق وفق أساليب بدائية عن و 
طريق بيع مواد أولية من دون إضافة أية قيمة أو يتحقق عن طريق بعض القطاعات اخلدمية غري متوترة 

كيفية توزيع خمرجات النمو مبا حيقق  بني التنمية اليت تعينو النمو أو عن طريق حفنة من األشخاص
فالنمو هو وسيلة للوصول إىل التنمية املستقلة , بالتايلو املستوى املعيشي املناسب ألفراد اتمع

لكن عندما يصبح النمو هو الغاية فإنه سيكون على حساب التنمية و املتوازنة والشاملة واملستمرة
املوارد للوصول إىل منو و ادي لإلمكاناتو الصحيحبشكل أكيد فهناك فرق كبري بني االستخدام 

بني الوصول إىل رقم يدل على النمو من و خطط واضحةو أسسو يكون قاعدة تنموية وفق برامج
و بالتايل فإن النمو املترافق , لو على حساب املنعكسات التنموية اإلجيابيةو املبالغةو أجل التفاخر
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إن و ,على اختالالت يف مسرية التنميةو االجتماعية دليل على تعثر األمراضو البطا لةو بازدياد الفقر
املناطق غري متساوية أو متباينة فهو دليل على و بني احملافظات املؤشرات التنمويةو كانت املعدالت

  . خلل يف توازن التنمية

 لوب ووضع اخلططاختاذ املنهج أو األسو و بالتايل جيب على املسؤول عن قيادة العمليةالتنموية اقتراح
بالشكل الذي حيقق الفائدة و املاديةو املاليةو الربامج مبا يتوافق مع اإلمكانات البشريةو السياساتو

 مستمرة على انعكاسات سياسته حبيث يصحح اخلللو أن يقوم مبراجعة دوريةو القصوى للمواطنني
إن كان مقتنع بان و تمعقبول او االعوجاج على ضوء النتائج إن كان يريد أو كان يهمه رضىو

السليم من اجل و هي املنارة اليت جيب أن ترشده باستمرار على الطريق الصحيح املؤشراتو األرقام
  . توازاو ضمان استمرارية التنمية

توجيه املنتجات التنموية يف االجتاه و مركزي يف إدارةو و هكذا فإن للسياسات االقتصادية دور هام
قوة البنيان للبلد الذي متارس به من خالل االختيار الصحيح هلذه و متاسكو ةالذي حيافظ على وحد

السياسات مبا يتماشى مع بنية اتمع حبيث يكون الواقع هو األساس لالنطالق مبا يواكب الظروف 
التحديث مع احملافظة على متاسك و يكفل التجديدو اخلارجية بالشكل الذي يضمن االستقرارو احمللية
 الثقافية والسياسية املتوقعة عرب برامجو ن من خالل إما السيطرة على النتائج االجتماعيةالبنيا

 سياسات واضحة تصحح االنعكاسات اليت تسببها هذه السياسات على البنيان االجتماعيو
هذه االنعكاسات اليت إن مل تعاجل يف الوقت املناسب تصبح قنبلة موقوتة جاهزة , الثقايفو السياسيو

اليت تنفذ عرب املدى و نفجار يف أي وقت أو عرب اختيار السياسات االقتصادية احملسوبة النتائجلال
اليت و الزمين الطويل وفق خطط جمزئة مبتعدين عن أسلوب الصدمة املفاجئة غري املتحكم بنتائجها

 بعد تنفيذ الربنامجو هدفها فرض سياسة أو برنامج اقتصادي معني مهما كانت نتائجه يكون
 ال تؤدي إىل إصالح االختالالت االقتصادي املطلوب يأيت وقت الوصفات الترقيعية اليت على األغلب

  .تراكمها عرب الزمنو للتباطؤ يف حلها متوالية هندسية متسارعة بالتايل تظل املنعكسات السلبية عربو

لقرار من جهة وللقدرة على العقالنية مها أهم املتطلبات الواجب توفرها لصوابية او و بالتايل الواقعية
أي خروج عنهما سيؤدي إىل نتائج كارثية ال حتمد و التحكم باملنعكسات النامجة عنه من جهة أخرى

  .عقباها

 تطويرو فاملهم هو دمج, االستمراريةو التحديثو خيص سورية كان الشعار املطروح التطوير و فيما
للولوج يف املسارات اليت تراعي املتغريات  بالتايلو ةحتديث االقتصاد السوري ملسايرة التغريات العامليو

, اإلقليميةو اليت كانت حاصلة على املستوى العاملي قبل األزمة العاملية من نواحي التكتالت العاملية
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القيادة إطار نظري يتمثل يف ج اقتصاد السوق االجتماعي الذي يتضمن  من أجل ذلك ارتأتو
املادية من خالل مشاركة القطاع اخلاص يف و املاليةو سورية البشريةاالستغالل األمثل للثروات ال

 إصالحه ألمهيته السابقة دوره األساسي من خاللو عملية التنمية مع احملافظة على القطاع العام
القطاع اخلاص من اهتمامهما بالقضايا االجتماعية و كذلك أن تزيد الدولةو ;  الالحقةو احلاليةو

الفقر عرب حلول و معاجلة البطالة كذلكو وجبودة عالية الشؤون العامةو التعليمو املتمثلة بالصحة
من أجل الوصول إىل القضاء على األسباب املؤدية إىل هاتني الظاهرتني  اسعافية ختفف منهما
  .مواطنيهو اخلطريتني على اتمع

 دمارو  ينطلق من خرابو هكذافالنهج االقتصادي اجلديد مل ينطلق من نتائج سلبية أو كارثية ومل
استطاعت بناء سورية  متجذرةو راسخةو اجتماعية قويةو ثوابت اقتصاديةو إمنا انطلق من أسسو

هذه األسس اليت تتعلق بالناحية االجتماعية كمؤسسات تعليمية , املواطن السوري املتأصلو القوية
 يف مجيع املناطقو م العايلمنتشرة يف معظم احملافظات السورية من حيث التعليو ذات مسعة حسنة

بنية و, خدمات صحية تغطي مجيع أحناء القطرو, الفينو املهينو األرياف من حيث التعليم الرمسيو
املدن الرياضية و اخلدماتو املياهو الكهرباءو الصرف الصحيو املوانئو حتتية شاملة من حيث الطرق

 خطط واضحةو ول إليها من خالل برامجمنتشرة يف معظم احملافظات وبنية فوقية تعب من أجل الوص
لكن ليس معيب أو عار أن يكون و األخطاء فمن ال يعمل ال خيطأو إن كانت متر ببعض الصعوباتو

  . مث مرةو مفيدةو األخطاء طاملا كان هناك نتائج إجيابيةو هناك بعض الصعوبات

القة اجلديدة اليت تواكب األسس قوية لالنطو الكفاءات موجودةو بالتايل كانت اإلمكانات متوفرة
توازن و تراعي اخلصوصية السورية بالشكل الذي حيقق استمرارية واستقالليةو التطورات العاملية

 إخالصهو ثباتهو شعور املواطن بثمرات تنموية جديدة تناسب وطنيتهو مبا يؤدي إىل إحساسو التنمية
الذي , لكن ما الذي حصلو, رحكان الطريق للوصول إىل هذه الثمرات اإلطار النظري الذي طو

حصل هو خطوط عريضة مسبقة ال مكان للنقاش أو اجلدال أو احلوار فيها على الرغم مما حاول 
حنن و لكن املقولة قولوا ما تريدونو اخلاص من تسليط الضوء على انعكاسااو اإلعالم السوري العام

  نفعل ما نريد

  :تتمثل هذه اخلطوط مبا يليو 

عن املواد األولية الالزمة للزراعة بنسب و ى الدعم الذي تقدمه احلكومة عن احملروقاترفع ما يسم  -
على و على الصناعةو و ما كان هلذين القرارين من انعكاسات خطرية على الزراعة,كبرية جداً

انتكست الزراعة اليت كانت عنوان و املواطن الذي أصبح صديقاً للربد يف أيام الشتاء البارد
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حتقيق أمننا الوطين عن طريق أمننا الغذائي فأصبحنا نفتش عن أماكن لتخزين القمح و ااستقاللن
  > P/< .حتولنا إىل مستوردين لهو الفائض

 : السياسة املالية  -
الضرائب عن املستوردات إىل أقصى درجة مما أدى خللل يف امليزان و ختفيض الرسوم اجلمركية  -

ن صناعات القطاع اخلاص نتيجة عدم القدرة على املنافسة أدى للقضاء على الكثري مو التجاري
 متناسني أن االنفتاح على اخلارج من دون محاية هو مقتل على مجيع املستويات, الفجائية

 . القطاعاتو
الرسوم  السنة

اجلمرك
 ي

إمجايل 
 الضرائب

املستوردا
 ت السلعية

الناتج 
احمللي 

اإلمجايل 
بتكلفة 
عوامل 
 اإلنتاج 

نسبة 
 الرسوم
اجلمرك

ية إىل 
إمجايل 
 الناتج 

نسبة 
الرسوم 

اجلمركية 
إىل 

املستوردا
 ت السلعية

نسبة 
الرسوم 
اجلمرك

ية إىل 
الناتج 
احمللي 

 اإلمجايل 
200

3 
27.6 237.

3 
236.8 989.2 12 11.6 2.8 

200
4 

23.2 238.
2 

389 1244.
4 

9 5.4 1.7 

200
5 

21.1 251.
5 

502.4 1542.
1 

8 4.2 1.3 

200
6 

23.5 294.1 531.3 1772.
3 

7 4.4 1.3 

من  و من خالل اجلدول نالحظ تناقص نسبة الرسوم اجلمركية إىل املستوردات السلعية
كمثال على االخنفاض الذي طبق على و 2006عام%) 4.4(إىل  2003عام %) 11.6(

للسيارات حتت %)40( إىل%)145(الرسوم اخنفاض الضرائب على السيارات من 
 . 1660للسيارات أكثر من %60 إىل% 255من و س.س1600
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غري قادر و رسوم ال حصر هلاو و كذلك أدت هذه السياسات إىل إثقال كاهل املواطن بضرائب
 اهلاتفو كذلك رفع تكلفة اخلدمات األساسية بنسب كبرية مثل الكهرباءو, على حتمل أعباءها

كذلك و ,عاناة املواطننيإضافة رسوم جديدة على جممل مراحل التعليم زادت مو ,النقلو املياهو
من %30قد كانت مسامهة القطاع اخلاص بـو ,رسوم القضاءو ,رفع تكلفة رخص البناء

قد متيز النظام الضرييب و من الناتج احمللي اإلمجايل%) 70(الضرائب مع انه يشكل حوايل 
اليت و يببعدم وصوله إىل الكفاءة القادرة على ختفيض التهرب الضريو بافتقاره للعدالة من جهة

  . للمواطنني لو اعتمدت لكانت ذات جدوى لالقتصاد السوري وأرحم

  : النقديةو السياسات املصرفية

 بارزة يف خمتلف نواحي احلياة االقتصاديةو املصرفية دوراً مهماًو تلعب السياسات النقدية
ة التوازن إىل االجتماعية فسعر الفائدة من األدوات املالية اليت تستخدمها الدول من اجل إعادو

النقود تقوم بدورها و فكلما كان األداء أمثل, كفاءتهو هي مؤشر على أداء االقتصادو اقتصادها
 الودائعو اجلدول التايل يبني إمجايل موجودات البنوكو بشكل صحيح أخنفض سعر الفائدة

  / 2009- 2004/القروض خالل الفترة و

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البيان 
  عام  دائعالو

 خاص
650 665 653 694 756 795 
20 67 145 224 271 340 

 1.191 1.062 918 798 732 670 إمجايل
 396 306 237 219 206 144 عام القروض

 148 110 68 36 17 4 خاص
 498 389 305 255 223 148 إمجايل

 1.480 1.344 1.304 1.227 1.248 1.224 عام املوجودات
 484 372 289 183 95 26 خاص

 1.964 1.716 1.593 1.410 1.343 1.250 إمجايل
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 : نالحظ من اجلدول السابق ما يلي-

 2004مليار عام )670(نالحظ منو يف جممل الودائع حيث ارتفعت من : بالنسبة الودائع -
كذلك نالحظ أن نسبة القطاع اخلاص قد ارتفعت من و 2009مليار عام ) 1.191(إىل 

من %) 29(مشكلة ) 396(من إمجايل الودائع إىل %) 3(تشكل مانسبته مليار ) 20(
  . الودائع

 2004مليار عام )148(نالحظ منو يف جممل الودائع حيث ارتفعت من : بالنسبة للقروض -
القطاع اخلاص قد  كذلك نالحظ أن نسبة القروض منو 2009مليار عام ) 498(إىل 

مشكلة ) 169(من إمجايل الودائع إىل ) %3(مليار تشكل مانسبته ) 4(ارتفعت من 
  .من القروض%) 29.7(

مليار عام )1.250(حيث ارتفعت من : منو يف جممل املوجودات: بالنسبة للموجودات -
كذلك نالحظ أن نسبة القطاع اخلاص قد و 2009مليار عام ) 1.964(إىل  2004

مشكلة ) 448(ىل من إمجايل الودائع إ%) 2(مليار تشكل مانسبته ) 26(ارتفعت من 
  .من املوجودات%) 21(

%) 25.3( 2009و لكن يالحظ قلة نسبة القروض مقارنة باملوجودات فبلغت النسبة عام 
ملا هلا من دور كبري يف , لكن تبقى قليلةو على الرغم من ارتفاعهاو %)16.6(يف حني كانت

اخلدمية و ملشاريع االستثماريةاالجتماعية من خالل توجيهها باجتاه او التأثري باحلياة االقتصادية
اخلدمات و و قد كانت القروض موجهة حنو جتارة اجلملة, اليت تكون حل للكثري من املشاكل

من إمجايل القروض بينما كانت حصة كل من %) 52(ما نسبته  2009حيث شكلت عام 
نالحظ تدين و للخدمات األخرى%)15(و  %)8(الصناعة و %)14(العقارات و الزراعة
اجتهت حنو قروض  اخلدماتو و بالنسبة للتجارة, الصناعةو اقتراض كل من الزراعة نسب

قد قررت احلكومة إلزام املصارف  و ,ما انعكس على حركة السوقو السيارات والسلع املعمرة
للمشاريع % 30السياح ة حبيث تكون و الزراعةو للصناعة%) 50(بنسب إقراض قدرها 

 . الصغرية املتوسطة
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 االستثماري معظم أنشطة الدولةو يغطي اإلنفاق العام بشقيه اجلاري: احلكومياإلنفاق 
فالنفقة العامة أصبحت أهم , املاليةو االجتماعيةو االقتصاديةو بأبعادها املختلفة السياسيةو

 االجتماعية من خالهلا يتم إعادة توزيع جزء من الثروةو االقتصاديةو أدوات السياسة املالية
تفعيل و فئة لفئة أخرى داخل اتمع فللنفقة دور هام يف تنفيذ برامج التنميةحتويلها من و

اجلاري و اجلدول التايل يبني النفقات العامة يف سورية بشقيها االستثماريو الطلب اإلمجايل
 )2011 – 2004(خالل الفترة 

 مليون لرية  نسبته إىل الناتج احملليو تركيب اإلنفاق العام
200 2004 البند

5 
200

6 
200

7 
2008 200

9 
2010 2011 

24849 اإلنفاق اجلاري
8 

277
044 

317
213 

325
697 

3700
00 

442
211 

3573
50 

3842
00 

15664 اإلنفاق االستثماري
7 

154
358 

176
487 

194
834 

2300
00 

212
362 

3270
00 

3800
00 

40514 إمجايل اإلنفاق العام 
5 

431
402 

493
700 

520
531 

6000
00 

654
573 

6843
50 

7642
00 

نسبة اإلنفاق 
االستثماري من 

 %اإلنفاق العام 

38.7 35.
7 

35.
7 

37.
4 

38.3 32.
4 

47.8 49.7 

نالحظ أن اإلنفاق اجلاري يشكل النسبة العظمى من جممل اإلنفاق العام حيث اخنفض من 
 2011و 2010 تبقى نسبو 2009عام %)32.4(إىل  2004عام %) 38.7(

ني لكن يف السنوات حيث بلغ حجم اإلنفاق االستثماري تقديرية للموازنة اخلاصة بالعام
قد كانت هذه النسبة يف بريطانيا و %)31(مانسبته  2005للحكومة يف سورية عام 

من مث و %)46.1(فرنسا و %)46.1(بلجيكاو %)44.2(و يف اليونان %)41.1(
توجيه اإلنفاق و كان من املفترض عقلنةو 2008عام %26.3أصبح يف سورية 

التهرب الضرييب و تكون هذه العقلنة عن طريق مكافحة اهلدرو مي بدالً من ختفيضهاحلكو
  من الناتج احمللي اإلمجايل% 30الذي يكلف الدولة حوايل 
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األفق املستقبلية للقطاع العام ليست قضية عابرة أو آنية عاطفية و إن قضية الواقع احلايل: القطاع العام
أو األكادميي أو الباحث بكتابة مقالة أو رفع توصية كنوع من مبعىن أن يقوم الشخص أو املؤسسة 

 إمنا هي قضية إشكالية يترتب عليها انعكاسات خطرية على خمتلف الصعد السياسيةو رفع العتب
هذا طبيعي لقطاع كان السبب الرئيسي للنهضة الشاملة و األمنيةو الثقافيةو االجتماعيةو االقتصاديةو

 سبب رئيسي لصمود سورية أمام الكثري من اهلجماتو الثقافيةو االجتماعيةو االقتصاديةو السياسية
الوصول إىل نسيج اجتماعي رائع و هو األداة اليت أوصلت إىل االنصهار االجتماعيو احلصاراتو

اليت نراها و فال ميكننا ذكر ما قدمه هذا القطاع ألن كل األسس التنموية, بعيد عن أغلب األمراض
يف توظيف املاليني ; nbs p&يساهمو صالبته فهو من ساهمو ي نتيجة طبيعية لقوتهتتقلص أمامنا ه

هو الذي أوصلنا إىل شبه االكتفاء و, بالتايل كان األداة الرئيسية للتوزيع العادل للدخلو عرب السنني
يل حافظ بالتاو يف جمال إحالل البضائع الوطنية مكان االستريادو الذايت يف جمال الصناعات غري الثقيلة
بالتايل كان و املدينةو هو الذي انتشر يف مجيع املدن بني الريفو على رصيدنا من العمالت الصعبة

هو الذي مسح للماليني مبتابعة تعليمهم حىت غدا هناك فائض من الكفاءات و ,النواة للتنمية املتوازنة
وأداة رئيسية ملقاومة فكري و كان السبب الرئيسي مللء فراغ ثقايفو, السورية اليت يشهد هلا

لكن ما وصل و, , طبعاً عرب الزمن لتمويل املوازنة بفوائض كبريةو الصهيونيةو املخططات االمربيالية
فمن ناحية , االستغراب من نواحي عديدةو إليه هذا القطاع يف السنوات األخرية يدعو إىل التساؤل

رغم من وجود كوادر قادرة على دراسة عميقة التنومي أو التطنيش عن إجياد احللول هلذا القطاع على ال
 تارخيية واقعية كافية إلجياد األسباب احلقيقة الكامنة وراء وصول القطاع العام إىل الوضع املأساوي

أقالم سواء من حيث التبعية أو اليأس للمنادة باخلصخصة كحل هلذا و الذي أدى إىل جترأ أصواتو
مصلحي يقوم على تطبيق األفكار الليربالية مهما و فكريو اديفهناك أقالم مرتبطة خبط اقتص, القطاع

هنا و, كانت النتائج النامجة عن هذه السياسات نزوالً عند مصاحل أشخاص أو إمالءات خارجية
هل هو ؟ ما يعامل به هذا القطاعو ميكننا طرح السؤال التايل ملصلحة من ما جيري يف القطاع العام

هل هو ملصلحة املؤسسات ؟ ورة اجتماعياً الالعب األساسي يف املنطقةملصلحة سورية الصلبة املنصه
تستطيع فرض رؤيتها على و بعقالنية واعية متطورة استطاعتو الوطنية اليت عن طريق هذا القطاع

 هل ما حيصل ملصلحة املوازنة العامة للبلد اليت كان يرفدها؟ على كافة الصعدو مجيع املستويات
االجتماعية عرب و هل هو ملصلحة التنمية االقتصادية؟ رات من اللريات السوريةمازال مبئات امللياو

و هل هو ملصلحة ؟ سيوفرها يف حال إجياد احللول املناسبةو ماليني فرص العمل اليت كان يوفرها
الكادحني الذين لوال و الفالحنيو هل هو لصاحل الفقراء؟ الطبقة الوسطى اليت رسخها يف هذا الوطن

ملا حتسنت معايري التنمية و, ملا كانوا أداة فاعلة يف هذا الوطنو طاع ملا استطاعوا التعلمهذا الق
 املتعلقة بوجودو هل هو ملصلحة القطاع اخلاص الذي استفادمن ماليني فر ص العمل املرتبطة؟ البشرية
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سات السلبية هل هو ملصلحة رؤؤس األموال اليت يف يوم ما سوف تتأثر باالنعكا؟ قوة القطاع العامو
 ؟ االجتماعية النامجة عن القضاء على القطاع العام

هل عجزت الكفاءات السورية عن تشخيص مشاكل القطاع ؟ و كذلك ميكننا التساؤل حول اآليت
  :العام

الو الءات الشخصية خارج إطار السيطرة و جزء منها يعتمد على احملسوبية, من إدارات غري كفؤة  -
  . املؤسساتية

 .ة رقابية تابعة هلذه اإلداراتأجهز  -
عرب و مربمجو هدر منظمو التحديث يف هذه اإلدارات عرب فسادو قوانني معرقلة لعملية التطوير  -

 . ال تراعي التطورات احلاصلة يف احمليطو قوانني ال تراعي الواقع احلايل هلذا القطاع
 . معدات أكل عليها الزمنو آالت  -
 . لقطاععرب سلوك إلسقاط هذا ا  -

كربت لتشمل اخلدمات ليتضح أن و انتقلتو بدأت املشكلة يف إطار القطاع العام الصناعي 
 لكن املهم هو اإلقصاء جلزء منهو إمنا هي إقصائية مبعىن ال يهم األسبابو املشكلة ليست بنيوية

لكن الذي حدث هو و كنا مع مبدأ التنافسية ضمن شروط, دور جزء آخرو تقليل فاعليةو
 أصبح يعامل القطاع العام كابن اجلاريةو اء القطاع العام من أجل تفعيل دور القطاع اخلاصإقص

كنا مع التشاركية من أجل الوصول إىل صيغة وطنية تساهم يف , القطاع اخلاص كابن الستو
فق شروط عادلة ووفق استراتيجية قادرة و االستفادة القصوى من اإلمكانات املتاحة يف البلد

لكن استغلت التشاركية من أجل االستفادة من و للتنمية بشكل عامو دي للبنية التحتيةعلى التص
 . ذات أداء جيدو قطاعات ذات رحبية عالية

قوة و هنا نقول حنن لسنا ضد القطاع اخلاص ألن سورية ال ميكن أن تقوم إال بنمو القطاعني
ام من أجل إقحام القطاع القضاء على العو ليس وفق متويتو القطاعني وفق شروط تنافسية

فالقطاع العام هو أداة قوة للسلطة السياسية تستطيع من خالله قيادة التنمية بكافة , اخلاص
مواقف سورية السياسية اليت تفرض وصاية سياسية على و أشكاهلا ضمن الضرورة احلتمية ملوقع

 شرف يف العموممو الثقافية كموجهو الفكريةو االجتماعيةو كيفية التطورات االقتصادية
هنا نقول هل استحالت احللول و متدخل عندما يكون ما ينعكس على االستقرار الوطينو

الواقعية إلصالح القطاع العام أم كان هناك حماولة إقصائية حبيث ال ميكن جلزء من القطاع 
  . اخلاص الدخول إىل القطاعات املختلفة حبال وجود القطاع العام
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ختلت الدولة عن احتكارها و تدخلي للدولة يف التجارة اخلارجيةتراجع الدور ال:التجارة
تراجع دور الدولة يف التجارة و تركها حرة للقطاع اخلاصو االسترياد العديد من السلع

 تركت معظم املواد حلرية السوق مع تشكيل جلنة حلماية املستهلك حترير األسعارو الداخلية
عظم السلع حىت اضطرت الدولة للعودة للتدخل عدم تدخل الدولة يف حتديد األسعار ملو

اليت سنذكرها و املباشر أو عرب إعادة االعتبار لبعض الشركات اليت كانت على قائمة التصفية
  . ال حقاً

التفضيلة من اجل تشجيع االستثمارات اخلارجية ملا و باإلضافة إىل الكثري من املزايا الضريبية
  تتمتع به سورية من مزايا كثرية 

  :ذه السياسات أدت إىل انعكاسات خطرية على خمتلف القطاعات االقتصادية كما يليه
  :الزراعة– 1

 2006مليون عام )292475(حيث أخنفض قيمة الناتج حمللي اإلمجايل بسعر السوق من 
كذلك و % 10بنسبة و مليون) 27439(بتناقص مقداره  2009عام )265018(إىل 

عام )1238( إىل 2006عام ) 1402(زروعة فعالً من نقصت مساحة األراضي املروية امل
أما األراضي اليت تزرع بعالً فقد اخنفضت %) 22(بنسبة و 164بنقص مقداره  2009

  . 240بنسبة نقص  2009عام  3101إىل ) 3341(من 
%) 15(مشتغالًشكلوا مانسبتهم "758386"فقد بلغ  2009لعام و أما بالنسبة للعمالة

عام %) 23(و 2006عام %) 20(شكلوا مانسبته )951000(ن بعد ان كانوا يبلغو
   2008عام %) 17(و 2005

  : الصناعة – 2
وصل إىل و 2005مليار عام ) 70.3(بلغ الناتج احمللي اإلمجايل للصناعة التحويلية 

و شهد معدل النمو اخنفاضاً %)14.3(مبعدل وسطي و 2008مليار عام ) 150(
عن عام %) 3.8(مبعدل منو سليب و مليار)109(الناتج حيث بلغ  2009ملموساً يف عام 

2008 .  
%) 7.6(و فيما يتعلق مبسامهة قطاع الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل فقد بلغت 

إذا احتسبت %) 11.5(تصبح هذه النسبة و بسعر السوق باألسعار الثابتة 2009عام 
بلغت قيمة صايف و, مليار) 168(ج احمللي حبسب كلفة عوامل اإلنتاج حيث بلغ قيمة النات

باألسعار اجلارية عام و الناتج احمللي للقطاع اخلاص الصناعي تكلفة عوامل اإلنتاج



14 
 

من صايف ناتج قطاع الصناعة %) 77(تشكل و مليار لرية سورية120.3حنو 2009
  .مليار90.2اليت بلغت فيه قيمة هذا الناتج و 2007مليار عن 30بزيادة حنو و التحويلية

باألسعار اجلارية و و باملقابل بلغت قيمة الناتج احمللي للقطاع العام بتكلفة عوامل اإلنتاج
اليت و 2007مليار لرية سورية عن  9زيادة مقدارها و %)23(مليار أي حوايل )35.7(

  .مليار26.7بلغت 
ن إمجايل اليد م% 9و قد شكلت نسبة اليد العاملة يف هذا القطاع العام للصناعات التحويلية 

علماً أن عدد العاملني قد اخنفض من , 2008العاملة يف القطاع العام وفقاً إلحصاءات 
مبعدل تراجع و 2009عام 96إىل و 2008عام 102إىل  2003آالف عام  109

  %.1.3وسطي 
معمالً ) 4465(و كذلك بلغ عدد املعامل يف املدن الصناعية األربع اليت أنشئت يف سورية 

 يف مدينة عدرا بدمشق) 1722(قيد اإلنشاء موزعة حبسب املدن إىل ) 3655(منها 
منها و يف دير الزور) 15(و حسياء محص) 323(و يف الشيخ جنار حبلب) 1495(و
, يف الشيخ جنار) 501(و بعدرا) 283(ذلك بواقع و معمالً دخلت مرحلة اإلنتاج) 921(
قد و )1825( عامل قيد الترخيصاملو  معمل واحد يف دير الزورو يف حسياء) 137(و

حجم االستثمارات يف املدن األربعة و ألف فرصة عمل) 95(بلغت عدد فرص العمل 
يف ) 3(و يف الشيخ جنار) 145(و يف حسياء) 85(و يف عدرا) 249( مليار منها) 500(

  دير الزور 
بأن متوسط األجر يف  2010و يف دراسة صدرت عن املكتب املركزي لإلحصاء عام 

س بينما كانت يف القطاع اخلاص الصناعي .ل) 20865( لقطاع العام الصناعيا
  س.ل)5699(
انعكس على أسعار اخلدمات السياحية االهتمام بالسياحة اخلارجية على :السياحة – 3

 االهتمام بالسياحة لسويات معينة على حساب السياحة الشعبيةو حساب الداخلية
 ة مما حرم حىت أهايل املناطق السياحية من السياحةاالستمالك ألغلب األراضي الساحليو
 جعل الكثري من املواطنني يلجؤون إىل السياحة يف دول جماورة اليت متتاز جبودة املنتجاتو
  . أسعار أقل بأضعافو
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كان لرفع الدعم عن املازوت باإلضافة إىل رسوم مرتفعة للترخيص يف نقابة : العقارات – 4
احتكار مادة الصلب باإلضافة و رض ضرائب على مادة االمسنتفو البلدياتو املهندسني

صدور قرارات مفصلة إىل و املخططات التنظيمية اليت حابت القلةو للمضاربات يف األراضي
من حمافظة و اإلجيارات بنسب خيالية ختتلف من منطقة إىل أخرىو ارتفاع أسعار العقارات

من أغلى بلدان العامل بأسعار سورية عموماً و إىل أخرى حىت أصبحت دمشق خاص
جعل متطلبات احلياة قاسية حبيث كان و العقارات مما أنعكس سلباً على االستقرار العائلي

 كان لعدم تفعيل دور اجلمعيات التعاونيةو, أصبح مستحيالً إال للقلةو امتالك املرتل حلماً
على أسعارها باإلضافة عدم حماولة حل مشكلة السكن العشوائي دوراً يف حمافظة العقارات و

  إىل العقلية غري التجارية اليت يعاين منها أغلب املواطنني 
  :الصادرات حيثو طرأ تغيري كبري على حجم الواردات: امليزان التجاري -5

 2004 200
5 

2006 2007 2008 2009 2010 

 651 714 840 685 505 424 346 الواردات
الصادرا

 ت
389 502 531 580 707 507 142 

فائ43 الفجوة
 ض

78 
 فائض

28 
 فائض

105 
 عجز

ع147
 جز

ع207
 جز

ع509
 جز

نسبة 
 التغطية

126% 118
% 

105.1
% 

84.7
% 

84.2
% 

71% 21.8
% 

  
) 43(من خالل اجلدول جند حتوالً خطرياً من حيث حتول امليزان التجاري من فائض قدره

ة التغطية من بالتايل اخنفضت نسبو عام) 509(إىل عجز خطري قدره  2004مليار عام 
يدل على انعكاسات , هو حتول خطريو 2010عام %21.8إىل  2004عام 126%(

ما يدل  هوو ما أثر هذا على الصناعة احملليةو السياسات الضريبية على االسترياد من جهة
على التحول اهليكلي يف بنية االقتصاد السوري إىل اقتصاد خدمي بامتياز مع تناقص يف الناتج 

حيث حتولنا إىل سوق , الصناعةو قيقي الداعم للبىن يف كل من الزراعةاالقتصاد احل
هنا ال بد من التذكري إن التنمية ال تتم يف ظل و, مصدرو استهالكية بدالً من كوننا بلد منتج
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إىل و للصادراتو الرعاية لإلنتاج الوطينو بيئة مفتوحة بل تتطلب درجة عالية من احلماية
  متكني االقتصاد قبل حتريره سياسة مصرفية تؤدي إىل 

  : االستثمار -  6

تراجعت من  2007لعام  )8(إن التكاليف االستثمارية للقطاع اخلاص املقامة على املرسوم 
يف و 2008حسب تقر ير احلكومة عن عام  2008عام ) 401.5(مليار إىل ) 145(

تراجع عدد العمال من و مليار)38.7(22/6و لغاية 2010خالل و )39(2009
و 2001بالنسبة لالستثمار األجنيب خالل الفترة من عام و )13915(إىل ) 44364(

) 93489(بتكاليف استثمارية قدرها و %)52(بنسبة تنفيذ ) 117( 2007لغاية 
) 70(حيث اخنفض االستثمار األجنيب من , عامالً)14595(مليون لرية سورية استوعبت 

 2010مليار عام ) 14.024( إىلو 2009مليار عام ) 66(إىل  2007مليار عام 
بني احملافظات حبيث تركزت االستثمارات يف حمافظات  االستثمارات غري عادلة كان توزعو

 بالتايل هناك ثغرات يف البيئة االستثم ارية من حيث الروتنيو, محصو حلبو ريف دمشق
قد تراجع و , التشريعات باإلضافة إىل دور الفساد كطارد لالستثماراتو البريوقراطيةو

من بني 89(ترتيب سورية يف تقييم التنافسية الذي يصدره البنك الدويل من املرتبة 
من أصل 94و إىل )2009-2008(عام 78إىل ) 2008- 2007(دولة عام 131
133 )2009-2010( 

  : التضخم

ادت إىل غالء األسعار و انعكست السياسات السابقة سلباً على املستوى املعاشي للمواطنني
  :قد كانت نسبة التضخم يف السنوات السابقة كما يليو كبريو ل واضحبشك

 2010 2009 2008 2007 2006 البيان
 8.4 8 8.9 12 7.8 معدل التضخم

   2009عام % 136إىل  2005عام 100و قد تطور الرقم القياسي لألسعار من 
ب املركزي لإلحصاء من و قد تطور نسبة اإلنفاق على الغذاء يف سلة الغذاء اليت يعدها املكت

بالتايل اخلطوط العامة للسياسات كانت و 2009عام 45.75إىل 2004عام 40%
التحيز لفئة من و تقليص دور الدولة يف احلياة االقتصادية من خالل إضعاف القطاع العام
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سحب الدعم عن , الرسوم اجلمركيةو ختفيض الضرائب, تقليل اإلنفاق العام, القطاع اخلاص
املواد والتمهيد للخصخصة و ختلي الدولة عن استرياد أغلب السلع, خلدماتاو السلع

بأساليب خمتلفة هو ما يتماهى مع السياسات اليت حاولت فرضها الدولة املسيطرة عاملياً عن 
 منظمة التجارة انطالقاً لعرقلة التنميةو البنكو طريق املؤسسات الدولية كصندوق النقد

استمرار و لبلدان من اجل خلق الفوضى الستمرار عالقة التبعيةخلخلة البنيان الداخلي لو
فاهلدف األكرب ملثل هذه , استمرار هذه الدول كسوق لتصريف سلع الدول الغربيةو النهب

السياسات يف النهج الليربايل أو يف وصفات صندوق النقد الدويل هو سحب دور الدولة من 
عوملة و طريق لقوى رأمسالية جديدة من أجل لربلةمتهيد الو االجتماعيةو احلياة االقت صادية

 مانعت االمربياليةو العثرة الوحيدة اليت كانت موجودة هي الدول اليت قاومتو العامل بأسره
بعد أن حصلت األزمة العاملية و, االستعمار يف فترة ما قبل إعادة التجربة يف االحتاد السوفييتو

أتباعه بسبب اخللل البنيوي و تلقاها املعومل األكرباليت حصلت بسبب الضربات املوجعة اليت 
عن و, أفغانستانو العراقو فلسطنيو الدول التابعة هلا يف لبنانو قوى املقاومة و يف النظام

دعه يعمل "و "السوق تنظم نفسها " الليربالية الذي يقول يف ج االختالالتو طريق األخطاء
 اضطرت إىل التهدئةو  التدخل يف احلياة االقتصاديةفاضطرت هذه القوى الليربالية إىل دعه مير

 كذلك أصيب البنك الدويلو, إىل حماولة عدم التدخل يف شؤون اآلخرين بشكل مباشرو
منعه من القيام ا و النقد الدويل بصدمة لعجزه عن القيام بأي خطوة خالل األزمة العامليةو

  . إن فكر

صويت حىت خيل و ى السياسات السابقة بشكل آينبالتايل كان هناك مسارعة لاللتفاف علو 
بعد فترة عادت األمور للسري و لآلخرين أن التوجه حنو االشتراكية من قبل احلكومة قد عادت

أن املوقع و بنفس النهج الليربايل رغماً عن أن الضغوطات اخلارجية ذا االجتاه قد مخدت
ووصول الغرب إىل انه ال ميكن أن يكون العاملي لسورية قد كرب بعد رفع احلصار و اإلقليمي

األعمى و هنا كان اللغز احملري إن مل يكن هناك ضغوطو هناك حلول للمنطقة مبعزل عن سورية
حىت ال يظننا احد متعصبني و الذي ال يرى حيس إىل أين يأخذنا هذا الطريق فلماذا السري به

هذه اإليديولوجيا , ال نتخلى عنهاو ألسلوب أو ج على الرغم من اإليديولوجيا اليت نؤمن ا
 اليت كانت مرنة يف طرح اإلطار النظري اقتصاد السوق االجتماعي بسبب رؤية موضوعية

 املهم هو احملافظة على الثوابت الرئيسيةو اتمعو إستراتيجية دائمة أن املهم هو قيادة الدولةو
لنتائج تدلنا على هل سري ذا املسار أو فا, األهم هو حماولة حتقيق التنمية لكل اتمع السوريو



18 
 

اليت حصلت من خالل و ذلك من خالل النتائج االجتماعيةو النهج أم كان هناك مسار مغاير
  : السري وفق هذه الرؤية

بسبب  االجتماعيةو من الصعوبة دراسة األخطاء الناشئة يف جماالت التنمية االقتصادية –
  .عدم واقعيتها يف بعض األحيانو ناقضهاتو االختالف يف املعطيات اإلحصائية

ناشطون ومنهم %) 50(مليون يف سوق العمل منهم )14(كان هناك  2007يف عام : البطالة  -
يف %) 14(و يف الزراعة%) 19(و يف اخلدمات%) 52(كان نسبتهم و مليون أنثى) 1.5(

عام %28.6كان مستوى التوظيف يف القطاع العام و يف اإلنشاءات%) 15(و الصناعة
و ارتفع إىل .%)9.7( املستوى العام للبطالةو 2003عام %) 27.2(كان و 2008

و كان ازدياد نسبة البطالة %)22(عاماً هو ) 40-20(يف الفئة و 2008عام %) 10.9(
عدم استطاعة القطاع و بشكل كبري بسبب ق لة فرص العمل اليت حيتاجها القطاع العام من جهة

قليلة حيث أن األرقام املتداولة من قبل اجلهات الرمسية تقر بأن نسبة اخلاص توظيف إال أعداد 
 %20بينما اإلحصاءات غري الرمسية تقدرها بـ, 2009يف عام % 11وصلت إىل  البطالة

هناك إحصاءات أخرى تقدرها بأكرب من هذا الرقم حيث ختتلف األرقام باختالف تعريف و
 أحيانناً خيتار هذا املعيار مبا يضمن ختفيض النسبةو العاطل عن العمل الذي يستخدم يف املسح

ألف طالب عمل يدخلون سوق العمل 250 – 200مهما يكن نستطيع القول أنه مابني و
القطاع اخلاص و ألف فرصة عمل 60 -40إن كانت قدرة القطاع العام تتراوح بني و سنوياً

هذا باإلضافة إىل األنواع , لفتراكمياً نستطيع أن نتخيل عدد العاطلني عن العم, أقل منها
هكذا تكون الكثري من القوة و معدل اإلنتاجية للقائمني على رأس عملهمو األخرى من البطالة

و يعد هذا من األسباب الرئيسية يف تدين متوسط , املتاحة عاطلة عن العمل البشرية السورية
ما نستطيع تأكيده أن و, الدخلإنتاجية العمل يف سورية قياسا إىل مثيالا من البلدان متوسطة 

األمر الذي انعكس على تطور اإلنتاجية , معد ل البطالة بكافة أشكاهلا مرتفع جداً يف سورية
حماولة الوصول و السؤال املطروح هنا كيف ميكننا دراسة ظاهرة خطرية كالبطالةو, بشكل سليب

تفشي ظاهرة البطالة يف و شاريترتب على انتو واقعيةو إىل حلول هلا يف ظل غياب معطيات دقيقة
فهي متثل , الدميغرافيةو النفسيةو السياسيةو االقتصاديةو اتمع جمموعة من اآلثار االجتماعية

استمرارية التنمية بكافة أشكاهلا الذي هو و استرتاف ألهم مورد من موارد بناءو ظاهرة هدر
فالبطالة السافرة متثل عدم استطاعة , ملوردمتثل هدراً هلذا ا فالبطالة بكافة أشكاهلا, العنصر البشري

الباحثة عنه املشاركة يف العملية التنموية رغما من األموال اليت و املوارد البشرية الراغبة بالعمل
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احملافظة على صحتهم أو من و تنمية هذه املوارد من قبل احلكومة لتعليمهمو أنفقت من أجل يئة
كذلك فإن البطالة املقنعة تشكل و ,درأً كبرياً هلذه الطاقاتو هذا ما ميثل ه, قبلهم وقبل أسرهم

اخلربات املكتسبة يف العملية التنموية من جهة و تطبيق املهاراتو حاجزا بني هذه املوارد من جهة
اجلسدية حيث تقول جملة نيوساينتست و البطالة سبب رئيسي لألمراض النفسيةو ,أخرى

كان هنالك ملياري شخص معرضون لإلصابة مبرض  1995بأنه يف عام " الربيطانية العلمية 
, السجون غري الصحيةو, الزحام يف املساكنو, سوء التغذيةو, السل يف العامل بسبب الفقر

املسبب الرئيسي ملرض السل ألا تطيل مدة مكوث العاطل عن العمل , خاصة بسبب البطالةو
  . "تزيد فقره و متنع دخلهو, باملرتل

و , الساكنني معهو نظراً خلطورة املرض على املريضو, الفرصة لإلصابة باملرض أكثرو هذا ما جيعل 
فإذا كان هذا املرض ينتشر ذه النسب يف , من املشردين يف مدينة لندن مصابون به% 2هنالك 

  الدول املتطورة فكيف األمر بالنسبة للدول النامية 

جتعل العاطلني عن العمل يشعرون باإلحباط  االبطالة أمراضاً اجتماعية خطرية حيث أ كذلك تسبب
 وهذا ما يؤدي إىل انتشار األمراض االجتماعية الكثرية كاجلرمية, عدم االنتماء للوطنو واليأس القنوط

يصبح هؤالء املتعطلون ذا مناعة قليلة اجتاه اموعات اليت حتاول النيل و, تعاطي املخدراتو الدعارةو
أثري هذه األمراض كلما طالت الفترة اليت يبقى فيها الشخص عاطال عن وتزداد حدة ت, من الوطن

وكذلك تؤدي البطالة إىل حدوث , النساء و يكون التأثري أكرب على الطبقات الفقريةو, العمل
كلما طالت الفترة اليت و البغضاء حنو الطبقات الغنيةو الكراهيةو الشعور باحلقدو االحنرافات الفكرية

كذلك يفقد العامل ميزة و العقلية للعاملو عاطال عن العمل قلل ذلك من املواهب الفنيةيقضيها الفرد 
  .ينحط مستواهو إتقانهو التعود على العمل

 اإلرهابينيو وقد أدى ازدياد حجم البطالة يف بلدان العامل الثالث إىل ارتفاع نسبة املتطرفني 
من قبل األمن  1997اسة أمنية أجريت عام و يف در, %82األصوليني من الفقراء احملرومني إىل و

العام يف مصر كشفت هذه الدراسة عن تزايد معدل جرائم اجلنايات اليت يرتكبها العاطلون عن العمل 
و , %)19.7(إىل %)  7.6( من 1996 –1985إىل جمموع جرائم اجلنايات خالل الفترة 

ارتفع معدل و, السرقةو االغتصابو اخلطفو اليت أدت إىل املوتو, الضربو تشتمل جرائم القتل
الشروع فيه من و ارتفعت معدالت االنتحارو, %50إىل % 30.5املتعطلني جلنح السرقات من 

  %. 47.4إىل % 28.8إذ ازداد من % 18.6العاطلني بنسبة 
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 كجرائم السرقة, وكذلك نتج عن ارتفاع معدل البطالة يف اليمن الكثري من املشاكل االجتماعية 
كذلك تسبب البطالة تأخر سن .1992غب كثرية حدثت يف الربع األخري من العام أحداث شو

بالتايل خلق مشكلة اجتماعية خطرية مل تكن معروفة سابقاً يف و للذكورو الزواج بالنسبة لإلناث
أو , اتمع هي مشكلة العنوسة اليت قد تؤدي بدورها إىل أمراض اجتماعية خطرية تتمثل بالدعارة

و جممل هذه اآلثار السابقة ختفف من طاقات الفرد الذي يصاب باملرض , االغتصاب أو االكتئاب
 على قدراته يف العمل مستقبالًو تؤثر سلباً على هذا الفردو النفسي أو باألمراض االجتماعية السابقة

  . بالتايل ختفض من قدرته اإلنتاجيةو كذلك على قدرته على االندماج االجتماعيو

تطور احلضر إىل و كذلك يؤدي انتشار ظاهرة البطالة يف الريف يف حال وجود الفجوة بني تطورهو 
 البىن التحتيةو حدوث هجرة من الريف إىل املدينة األمر الذي يؤدي إىل حدوث ضغط على اخلدمات

ات كذلك تؤدي ظاهرة البطالة إىل هجرة الكفاء, يؤدي إىل ضغط على فرص العمل يف حال توفرهاو
  . الكفاءات الفنيةو العلمية

إىل  2010أدت السياسات االقتصادية السابقة إىل ازدياد نسبة الفقراء يف سورية عام  :الفقر  -
عام %) 30(و %)12(قد بينت اإلحصاءات أا كانت و ,%34ألعلى إىل "احلد او 12%

احلد األعلى و %8 على التوايل على الرغم مما كان خمطط له بتخفيض احلد األدىن إىل 2009
شهدت أعداد الفقراء تزايداً خالل السنوات املاضية ففي دراسة صدرت عن  قدو %24إىل 

من %) 11.4(بينت أن  2004املكتب املركزي لإلحصاء يف شهر تشرين األول عام 
أن هذه النسبة و لرية سورية للشخص) 1458(السكان هم حتت خط فقراء املدقع على أساس 

و ورد يف تقرير التنمية البشرية لعام , شهرياً) 2800(على أساس %) 11.2(حتولت إىل 
بينما ورد يف تقرير التنمية ,, 2002عام %) 13.7(  أن نسبة الفقر يف سورية بلغت 2004

من السكان يف سورية يقعون حتت خط الفقر %) 22( أن نسبة 2004اإلنسانية العربية لعام 
دراسة نفذت من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  ويف, ) 2000 – 1992( خالل الفترة

من السكان يف سورية فقراء %) 30( توصلت إىل أن 2005متوز /7نشرت نتائجه بتاريخ 
أي ال حيص , مليون نسمة منهم حوايل مليون شخص يقع حتت خط الفقر)5.3(  أي حوايل

ة صادرة عن املكتب املركزي يف دراسو, غري الغذائيةو لون على احلاجات الضرورية الغذائية
/  2003بني عامي %) 11.4( بلغ معدل الفقر) 15/3/2006( لإلحصاء بتاريخ

قد اعتمد يف الدراسة على و, 1997/ 1996بني عامي %) 14.3( بعد أن كان, 2004
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الذي يقوم على عدد  منظمة الصحة العامليةو الزراعة العامليةو املعيار الذي حددته منظمة األغذية
أما البنك الدويل فيعتمد أن خط , اعتمدت كحد أدىن للفقرو, ريرات اليومية الالزمة لإلنساناحل

 تبعاً و هذا املعيار خيتلف من دولة ألخرى, للشخص الواحد يومياً الفقر دوالر أو دوالرين
ة عكس املعيار املعتمد من قبل منظمة األغذي, الختالف القيمة الشرائية للدوالر من دولة ألخرى

ما يهمنا هنا أن هناك ظاهرة غري إنسانية  مهما يكن و ,املكتب املركزي لإلحصاءو العاملية
 على تنميةو الثقافية والسياسيةو االجتماعيةو خطرية هلا انعكاسات سلبية على التنمية االقتصادية

ال بد  االيت ال بد من حلها وحىت نتمكن من وضع اخلطط حللهو املوارد البشرية هي ظاهرة الفقر
الربامج الكفيلة و بالتايل وضع اخلططو من حتديد احلجم بدقة من اجل الوصول إىل األسباب

انعكاسات سلبية كبرية على و للفقر أخطار حيث أن, املسامهة ببتر هذه املشكلةو باإلحاطة ا
 البطالةوهناك عالقة طردية غالباً بني , االجتماعيةو املورد البشري أساس التنمية االقتصادية

عموماً تعين خسارة الدخل بشكل كامل يف البلدان اليت ال حتتوي أنظمة  فالبطالة السافرة, الفقرو
تلك األنظمة اليت تقدم معونات اجتماعية على شكل دخل حمدد ريثما يتمكن , محاية اجتماعية

بصورة  و ذا األسلوب تعوض خسارة الدخل النامجة عن البطالة, الفرد من إجياد فرصة عمل
, اليت منها سوريةو أما يف البلدان اليت ال متتلك تلك األنظمة االجتماعية, حبل مؤقتو جزئية

فالبطالة تعين احلرمان الكامل من الدخل باإلضافة ملا هلا من نتائج بعيدة املدى كاألضرار 
زيادة و بل( و ازدياد العلل املرضية, الثقة يف النفسو املهارةو فقدان حافز العملو, النفسية

, قسوة االستعباد االجتماعيو ,احلياة االجتماعيةو إفساد العالقات األسريةو ,) معدالت الوفيات
شرط  إن نقص الدخل أو انعدامه للمتعطلني , التمييز بني اجلنسنيو تفاقم التوترات العرقيةو

ن أن يفضي ميك فاحلرما ن النسيب من حيث الدخل أو احلرمان الكلي, مسبق قوي حلياة فقرية
ختتلف طبقاً لألسرة اليت , املاديةو املاليةو النفسيةو إىل حرمان مطلق من حيث القدرات اجلسدية

فالعالقة بني , الثروات ما يعوض هذا احلرمانو هل متتلك من املال, ينتمي إليها الفرد املعين
إذ إن أثر ( ختلفنياألفراد املو القدرة املنخفضة متغرية حبسب األسر املختلفةو الدخل املنخفض

أو  فتبعاً لذلك إن الفقر الناجم عن البطالة, ) رهن بأمور أخرىو الدخل يف القدرات مشروط
 على إعدادهمو كبري على األشخاص الواقعون حتت تأثريهو اخنفاض األجور ينعكس بشكل سليب

ا الفقر تنشئتهم يف حال كوم يف أعمار ال تسمح هلم بدخول سوق العمل حبيث ينعكس هذو
كما ينعكس , خاصة يف ظل عدم وجود نظام ضمان صحي شاملو صحتهمو على تغذيتهم

ال جيدونه من ناحية عدم قدرم على تنمية و يرغبون بهو على األفراد الذين يبحثون عن عمل
دوراً كبرياً يف  و كذلك يلعب الفقر, مواهبهم لصعوبة تأمني اإلمكانيات املادية للتعلمو قدرام

, إمكانية األسرة من إرسال األوالد إىل مدارسهم أو إخراجهم منها قبل أن يتموا تعليمهم عدم
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التأهيل للحصول و كذلك يلعب الفقر دوراً يف عدم توفر اإلمكانيات املالية من اجل التدريبو
باإلضافة إىل أن الفقر يعين , األفكار املساعدة على دخول سوق العملو التقنياتو على املواهب

قدرام إن وجدت يف مشروعات صغرية و دم توفر املوارد املالية من أجل استثمار أفكارهمع
فالفقر هو الذي يتسبب أكثر من غريه من العوامل املناوئة يف ظهور , تدر عليهم بعض املال

العنف فعلى سبيل و انتشار اجلرميةو الكثري من املشاكل السلبية مثل أنواع خطرية من املرض
نقص التغذية بني و تراوح عدد األطفال الذين ميوتون حتت سن اخلامسة بسبب اجلوعاملثال ي

مبعىن أن , اجلوعو فثمة عالقة قوية إذن بني الفقر. اثين عشر مليون طفل يف العامو عشرة ماليني
 مع وجود مفارقة غريبة, الفقر هو سبب أساسي يف انتشار اجلوع كظاهرة على مستوى العامل

األكثر انتشاراً الفقراء فيه يعانون اجلوع نتيجة عدم توفر املال الالزم للحصول  هي أن اجلوعو
القضاء عليه باعتباره أحد و مما يعين ضم ناً أن الوسيلة الوحيدة حملاربة اجلوع, على الطعام

القضاء على و ,األمراض االجتماعية اخلطرية هي توفري الدخل الكايف عن طريق إجياد فرص العمل
األنشطة املثمرة اليت تدر األموال و التأهيل ملمارسة األعمالو و االرتقاء مبستوى التعليم, ةالبطال

  ..القادرة على تامني احلاجات الضرورية لتأمني مستوى معيشي جيد
و حىت نتمكن من السعي , خطرية ال بد من عالجهاو فمما سبق نستنتج أن الفقر مشكلة كبرية 

و األسباب , طة التامة ا عن طريق معرفة عدد األفراد الذين يعانون منهالعالجها البد لنا من اإلحا
اختلفت و تعددت األرقامو و بالنسبة لسورية فقد تعددت اجلهات, توزع هؤالء األفرادو املؤدية إليها

, طالةمثلما رأينا يف ظاهرة الب و تعددت املعايري اليت تعين أن الفرد فقري, اآلراء اليت تدرس مشكلة الفقر
 . و هذا ما جيعل حل هذه املشكلة يشوبه بعض الصعوبة

خاصة من املنطقة و من املدينة إىل مدن أخرىو من الريف إىل املدينة: ازدياد أعداد اهلجرة الداخلية
آخرون و الشرقية باجتاه العاصمة دمشق حيث أن هناك من قدر هذه األرقام بثالمثائة ألف شخص

بعد عن البيئة املعتاد و رقم مع ما يرافق هذه اهلجرة من تفكك أسريقدروها حبوايل ضعف هذا ال
ما يؤدي إىل و تسرب من التعليم بالنسبة لألوالدو ما يتبعه من سوء اخلدماتو عدم استقرارو عليها

ضغط على اخلدمات يف املدن املستقبلة هلذه اهلجرة إضافة إىل هجر األراضي الزراعية مما يعرضها 
 . للتصحر
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من السكن % 50فقد وصلت نسبة السكن العشوائي إىل حوايل  امي ظاهرة السكن العشوائيتن  -
ألف هكتار منها ) 11(منطقة حتتل مساحة تقارب) 121(هي موزعة على أكثر من و اإلمجايل

يف و منطقتان يف محاةو يف محص) 11(و يف حلب) 22(و ريفهاو منطقة يف دمشق) 50(
عدم التفكري حبل هلذه الظاهرة على الرغم مما حتمله من و ويداءالسو الرقةو طرطوسو الالذقية

 الناحية اجلماليةو ما تشكله من مظاهر تشوه املنظر العامو نفسيةو صحيةو أمراض اجتماعية
, كذلك تنامي ظاهرة عدم توفر السكن آلالف املواطننيو تشكل حاجز خانق للمدن الرئيسيةو

كلة السكن العشوائي من حلول كثرية يف وقت أصبح على الرغم مما توفره إمكانية حل مش
 السكن يستهلك الكثري مكن األراضي الزراعية احملدودة

 2006من الناتج احمللي عام %) 5.6(اخنفض اإلنفاق على التعليم من: اخلدمات التعليمية -
 %)0.18(و متوسط اإلنفاق السنوي على البحث العلمي 2009عام %) 4.9(إىل 

ما قبل اجلامعي من موازنة الدولة خالل و يل يبني تطور نسبة موازنة التعليم اجلامعياجلدول التاو
 / 2009- 2003/الفترة 

التعليم ما قبل  السنة
 اجلامعي

 موازنة التعليم التعليم العايل
 التربيةو

 %النسبة 

2003 54086784 15528050 69614834 16.6 
2004 51159473 16891309 68050782 15 
2005 58566365 15925470 74491835 16.1 
2006 73060399 18087615 91148014 18.4 
2007 77333517 20974375 98307892 16.7 
2008 84433392 28060970 112494362 18.7 
2009 97991820 31323853 129315673 18.9 

لكن إذا و ازنة العامةعلى الرغم مما نراه يف اجلدول السابق من ارتفاع نسبة التعليم من املوو 
على الرغم من التطور , حسبنا معدل التضخم خالل السنوات املذكورة سوف جند هناك اخنفاض

قد صرح وزير التعليم السابق أنه قد و املنشآتو الكوادر التعليميةو الذي حصل يف عدد الطالب
مؤشر خطري يدل على  هذاو مليار للتعليم العايل يف اخلطة اخلمسية احلادية عشر) 65(رصد مبلغ 

على و العامودي احلاصل بهو تناقص كبرية يف ميزانية التعليم العايل على الرغم من التوسع األفقي
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الرغم من أمهية التعليم العام احلكومي يف استقطاب الطلبة من الفئات الكادحة اليت حالياً تعاين 
   حق للجميعو عى أن التعليم جماينأسعار الكتب على الرغم مما يدو التكاليفو من ارتفاع الرسوم

عدم توافق املناهج و, األدواتو نواقص كثرية تتعلق بالعددو و يعاين التعليم من صعوبات
, ارتفاع حجم التسربو إضافة إىل ضعف معدالت االلتحاق, التعليمية مع متطلبات سوق العمل

األمر الذي يؤدي إىل سوء  ,مرحلة احلضانةو اجلامعاتو املعاهدو خاصة يف املراحل الثانويةو
ذلك على الرغم من بعض التطورات اليت حصلت يف و, تنمية للكثري يف املوارد البشريةو تنشئة

  بعض مؤشرات التعليم 
االقتصاد السوري بعد انفتاحه و إن خمرجات التعليم العايل ال تتوافق مع متطلبات سوق العمل

مل نستطع تغيري املناهج بالشكل الذي يواكب و ووجود أنشطة جديدة استعان بكوادر من اخلارج
البصم كما أن اجلانب و أسلوب التلقنيو التغيري يف سوق العمل مناهج حتوي معلومات قدمية

 األعمال مازال يف مراحله األوىلو مازال التعاون بني عاملي التعليمو العملي ما زال الغائب األكرب
حيث اختالف , النظام التعليميو املؤسساتو شركاتيغيب احلوار بني النظام التعليمي بني الو

 . مؤسسات تسعى للبناء من أجل املستقبلو األهداف بني مؤسسات تسعى للربح
من الناتج احمللي %) 4.2( 2005كانت نسبة االتفاق على الصحة يف : اخلدمات الصحية -5

مليار عام ) 30(بلغت و 2008عام %) 3.2(و 2007عام %) 3.6(من مث أصبحت و اإلمجايل
بسعة  2009عام ) 121(إىل  2005عام ) 85(قد ازداد عدد املشايف احلكومية من و 2010

) 370(إىل  2005مشفى عام ) 373(سرير بينما نقص عدد املشايف اخلاصة من ) 21910(
  سرير ) 8550(بسعة  2009عام 

. ر البيان
 دمشق 

دير  الرقة  احلسكة حلب دمشق
 الزور

 محاة إدلب

 787 1317 961 1094 1057 823 257 666 شخص/رسري
 726 1605 1124 1094 1083 786 314 1032 شخص/طبيب

/ طبيب أسنان 
 شخص

1052 646 1525 3239 2843 2256 2754 1169 

 1282 1911 1656 1802 2071 1482 476 1060 شخص/صيديل
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عدد األطباء لكل و, ف مواطنتطور يف بعض املؤشرات الصحية كعدد األسرة لكل أل على الرغم من
  : الصيادلة يالحظو القابالت القانونيةو املمرضاتو كذلك عدد أطباء األسنانو ألف مواطن

خاصة بالنسبة للمحافظات الشمالية و أخرىو االختالف باملؤشرات الصحية بني حمافظة -أ   -
  . الشرقيةو الشرقية

حلب األمر الذي جيعل هاتني و  حمافظات دمشقاملتميزة يفو تركز الكفاءات الصحية اخلبرية –ب  -
بالتايل تسوء و بالتايل يصبح هناك ضغطو احملافظتني مركز استقطاب للمرضى من كافة احملافظات

  . نوعية اخلدمات املقدمة
بدأت خدمات الرعاية الصحية املقدمة للمواطنني، العالجية منهاوالوقائية، تتدىن جودا يف –جـ  -

مما دعا بعض القائمني على هذا القطاع  .ية التابعة للقطاع العام، وتتدىن كفاءااملؤسسات الصح
إىل طرح حلول من وجهة نظرهم تؤدي إىل حتسني يف األداء وجودة أفضل يف تقدمي اخلدمات 

وكانت هذه احللول على حساب الطبقة املتوسطة والفقرية، وأمهها هو نظام االستشفاء . الصحية
, مشفى األسد اجلامعي( ونظام الدفع مقابل اخلدمة )مشفى تشرين(الصحية  يف بعض املرافق
أو اهليئات املالية واإلدارية املستقلة لبعض املشايف املتميزة واملراكز التخصصية ) مشفى األطفال

بسبب عدم وجود  قد كان تدين جودة اخلدماتو, )مشفى دمشق,مركز الباسل جلراحةالقلب(
األمر , كذلك عدم توفر سياسة رقابية جيدةو فيزية جيدة للكوادر الطبيةمادية حتو سياسة مالية

  . الذي جيعل الكثري من الكوادر الطبية يف القطاع العام يعملون لصاحل القطاع اخلاص
زيادة الطلب على اخلدمات الصحية نتيجة لتطور اتمع وازدياد العمر املتوقع عند الوالدة حىت وصل 

 .من السكان% 5سنة إىل  60ى ذلك إىل ازدياد عدد الفئة العمرية فوق سنة،وقد أد 71إىل 
تتميزهذه الفئة العمرية بكثرة اإلصابات باألمراض املزمنة مثل السكري وأمراض ارتفاع التوتر و

  .الشرياين والقلب واجلهاز احلركي واملسالك البولية واألورام
وقد تناقلت بعض الصحف احمللية . سات الصحيةاهلدر والفساد الذي استشرى يف العديد من املؤس 

بعض مظاهر الفساد يف املؤسسات الصحية وسوء إدارة األموال العامة نتيجة التسيب واحملسوبية 
الكثري من و مشفى األسد اجلامعي, مديرية صحة الالذقية, املواساة ,مشفى البريوين ملعاجلة السرطان(

بأرقام خيالية عرب شبكات و فساد بشكل كبريو يعاين من هدرحيث أن هذا القطاع , ) املشايف العامة
يسلب أغلب مخ صصات اخلدمات تنتهي بأعلى اإلدارات بشكل و تبتدأ من أمناء املستودعات

 يف القطاع العام  الصحي
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اإلصالح مبفهومه العام يعين التغيري اإلجيايب، وليس إعادة اهليكلة أو ختلي الدولة عن : و هنا نقول
وهذا يعين زيادة املوارد املخصصة من . ها يف تقدمي الرعاية الصحية للمواطنني يف القطاع الصحيمهام

موازنة الدولة للقطاع الصحي، ألن التنمية املستدامة ال ميكن أن تنجز مبفهومها االقتصادي على أيدي 
سيحول حياة مواطنني غري أصحاء أو غري مستقرين اجتماعياً حيكمهم اخلوف من أن املرض جحيم 

  .العائلة املادي للعوز والفاقة

االهتمام على الرغم من الدور املهم الذي يلعبه يف جمال و األمهية التدريبو مل يلق التأهيل - 6 
يف جمال االندماج مع التطورات و, خمرجات املؤسسات التعليميةو الربط بني متطلبات سوق العمل

ى انه واجب جيب القيام به بعيداً عن انعكاساته على العملية حيث تعامل معه الكثريون عل, العاملية
من %2.5على الرغم من ضعف املوازنة املخصصة له حبوايل , التنموية من خالل تطبيق خمرجاته

  ..املوازنة
قدرت دراسة حكومية عن واقع التغطية يف نظام التأمينات االجتماعية يف : القطاع غري املنظم -  7

 %)25(شتراكات يف نظام الضمان االجتماعي الذي تديره الدولة ال يتجاوز سورية أن معدل اال
فقط املسجلني يف التأمينات %) 30(ذكر الرقم أنه يساوي  2010يف دراسة أخرى عام و

%) 60(هناك اختالف حول حجم القطاع غري املنظم فبحسب إحصاءات قدربـ و, االجتماعية
أي ثلث االقتصاد %) 35(بـ 2010يرات احلكومية له والتقد)475(العدد /االقتصادية  /2010
مل تستطع اإلجراءات ختفيض هذه النسبة على الرغم و %)40(هناك تقديرات أخرى بـو السوري

ما حيققه تامني العاملني فيه من و  مما يوف ره تنظيم هذا القطاع على الدولة من موارد ضريبية
ال ننكرما يوفره من فرص عمل يف الوقت احلايل ختفف  اقتصادي علماً أنناو اجتماعيو استقرار نفسي

 العملو كثيفة جتري بني وزارة الشؤون االجتماعيةو  وهناك حماوالت كبرية, من عبء البطالة
كانت النسبة التغطية ال تتجاوز و احتاد العمال إلجراء تعديالت على النسبو البنك الدويلو
 العام  من املسامهني من القطاع%) 77.3(حيث %)28(

الوقت الذي يعاين منه البلد لنقص  العقول يفو هجرة اآلالف من الكفاءات العلمية والفنية - 8
إىل سوء تنشئة و االجتماعية من جهةو من هذه الكفاءات مما أدى إىل خلل يف التنمية االقتصادية

يف وقت نفتقر إىل الكثري املوارد البشرية للدور الكبري الذي كان ميكن أن تلعبه هذه الكوادر املهاجرة 
كذلك أدى إىل هجرة عشرات اآلالف من السوريني , اختصاصات معينةو من الكوادر ذات كفاءة

  .نفسية صعبة ال تليق مبا أعتاد علي الشعب السوريو الذين يعملون وفق ظروف معيشية
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ة من حيث وانعكاسه بشكل سليب على املوارد البشري ازدياد ظاهرة الفساد بكافة أنواعه – 9
قد وصلنا إىل مرحلة و, على التنمية بكافة أشكاهلاو سوء استثمارها من جهة أخرىو تنميتها من جهة

وصل إىل مرحلة يهدد األمن الوطين و عاموديو بشكل أفقيو انتشر ا السرطان يف كافة املستويات
حصاءات بني قد قدرت األموال حبسب بعض اإلو األشخاصو املخدراتو من خالل ريب األسلحة

وحىت نعرف , اإليديولوجيو املاديو املايلو األخالقيو تنوع بني الفساد القيميو ,40% – 20
 - اجلمارك  -: مدى تفشي هذه الظاهرة فلننظر إىل ردة فعل املواطن عند ذكر املؤسسات التالية

 -السجون –لفنية اخلدمات ا –البلديات  –الصحة  -املرافئ القضاء -املوانئ  -التموين  - املالية 
  . جلان الشراء يف املؤسسات العامة -املصارف -التأمينات –التعليم 

مع حقوق و على الرغم من تعارض هذه العمالة مع املعاهدات الدولية: ازدياد عمالة األطفال- 10
غري و قاسيةو حيث قدر عدداألطفال الذين يعملون يف سوق العمل وفق شروط غري صحية, الطفل

حلقوقهم اليت و مع ما متثله عمالتهم من انتقاص إلنسانيتهم, ألف طفل/ 600/  حبوايلإنسانية 
  . ما تسببه من سوء تنشئةو كفلتها املعاهدات الدولية

العزوف عن  اخنفاض املستوى املعيشي دوراً مهماً يفو لعبت الظروف االقتصادية: العنوسة -11
وما حتمله هذه الظاهرة من , لزواج إىل عمر متأخرارتفاع معدالت العنوسة أو تأخري سن او الزواج

ما تؤدي ما إىل احنرافات كثرية بدالً من التفكري و الرجلو اجتماعية على املرأةو أمراض نفسية
  . بتشكيل أسرة على أسس صحيحة تكون نواة تمع قوي

الزواج من دون وجود  من أهم األسباب املؤدية إليهو أحد املظاهر االجتماعية السيئة: الطالق - 12
عدم تناسب الدخل و توافق مسبق أو بسبب صعوبة االستمرار بسبب زيادة متطلبات احلياة األسرية

مبا ينجم عنه عن حالة نفسية للطليقني يف جمتمع ما زال ينظر إىل املرأة املطلقة نظرة  مع هذه املتطلبات
يف حال وجودهم على الرغم من أن الطالق دونية باإلضافة إىل ما ينجم عنه من سوء تنشئة لألوالد 

  خاصة على التنشئة و أحيانناً يكون أفضل من استمرار الصراع بني الزوجني

أحد الباحثني يف ندوة أن عدد بيوت الدعارة يف دمشق  يف بداية القرن احلايل ذكر:الدعارة- 13
لبعض املستفيدين حبيث أن هذه التربير و الترويجو بعد اإلمهال من املختصنيو حوايل أربعني الف بيت
  : الدعارة تفيد من ناحيتني

من حيث هي مفيدة لتشجيع السياحة اجلنسية من دون حياء هلذا التربير متناسني املزايا الكثرية  – 1
اليت وهبها اهللا لسورية من مناظر طبيعية أو مناخ متنوع أو سياحة تارخيية أو دينية أو صحية بالشكل 
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يف حال وجود هذا النوع من السياحة فهناك كثري و رية على خمتلف الدول احمليطةالذي تتفوق به سو
املتقدمة و خاصة بالنسبة للسياحةمن الدول الغربيةو لكن هذا تربير سخيفو من الدول اليت سبقتنا
  . الذين حيركهم العقل

  . أغىب من األولهذا تربير و من اجل عدم وصفنا من قبل التقارير الغربية باتمع املتشدد – 2

أدى فرض مبدأ االحتراف الرياضي إىل تراجع الرياضة بشكل كبري من : تراجع الرياضة -  14
من ناحية اإلجنازات حيث أدى و األخالقيةو حيث دورها يف بناء اإلنسان من الناحية البدنية

دين مستوى الكوادر تو املالية من جهةو االحتراف إىل احنراف الرياضة بسبب عدم توفر البنية املادية
  . الصراعات بدالً من دورها األساسيو الشغبو حبيث أصبحت املالعب مكان للشحن, القائمة

أدوية بشكل كبري جداً مابني و حبوبو انتشر تعاطي املخدرات من حقن: تعاطي املخدرات - 15
عن طريق  يف ظل فساد كبري سهل احلصول عليها سواءو هروب من واقع مأساوي أو رفاهية زائدة

األخالقي الذي جيعل الصيدليات أماكن سهلة و املعابر احلدودية أو عن طريق االنعدام القيمي
مع مالحظة ما جيعل املدمن من شخص سهل االنقياد إىل , للحصول عليها من دون وصفة طبية

  . مشاريع خطرية من خالل عملية االبتزاز أو فقدان السيطرة

خلل يف و يف الفترة املاضية سوء استثمار املوارد البشرية من ناحيةو قد كان من األمور البارزة 
هذا ما كان له و انتظامه للقواننيو تنشئتها من ناحية أخرى بالشكل الذي آثر على انضباطية املواطن

ثورة و الثورة اإليرانيةو الروسيةو حيث مل تقم ثورة يف العامل من الثورة الفرنسية, النتائج السلبية
شعبية مجاهريية مستندة على جمموعة من و من آذار إال من خالل االعتماد على طليعة خنبوية الثامن

اهلياكل اليت و القيمي كفيل بتدمري البنية التنظيميةو إن االحنطاط األخالقيو األخالقيةو القواعد القيمية
لكن و ارب اآلخرينهذا ال يعين عدم التفاعل مع جتو القيميةو دعم القيم األخالقيةو قامت على سند

 اخلططو الواقعي حبيث نعرف ما هو مفيد فنضع الربامجو القراءة املتأنية من أجل الفهم العميق
ما الظواهر و مواجهتهاو معرفة السموم الناجتة عن الغزوو السياسات الكفيلة بدجمه من دون إقحامو

طي املخدرات إال نتيجة طبيعية تعا و املثلية اجلنسيةو تفشي الدعارةو اجلديدة من عبادة الشيطان
لكن جيب و مع الشكر للمؤسسات اليت تقوم بضربات مفاجئة هلكذا ظواهرو للتأخر يف مواجهتها

معرفة األسباب اليت أدت إليها من أجل حماولة معاجلتها من جذورها بأساليب علمية تعتمد على 
االجتماعية يف و اسات االقتصاديةو هكذا ال ميكن لعاقل أن يسمي السي,التوعيةو التنشئة الصحيحة

 سورية حتت مسمى اقتصاد السوق االجتماعي حيث أنه يتصف من اجلانب االقتصادي باحتكار القلة
 التوقيتو ضعف يف البيانات اإلحصائية من حيث الشمولو, زيادة البريوقراطيةو الفساد ازديادو



29 
 

 كأن اجلانب االجتماعي مغيبو متدنيةجبودة و كان االهتمام باجلانب االجتماعي متناقصو, الدقةو
بالتايل و أمهلت اجلانب االجتماعيو بالتايل السياسات السابقة ابتعدت عن سياسة السوق من جهةو

  ميكن أن نصفها باقتصاد القلة الُمفرِغ اجتماعياً 

اليت و التطور االجتماعيو فهذه األمور نتج عنها شبه ايار للطبقة الوسطى أساس التوازن
 هذا حتول خطري ينبأ عن فوضىو األخالقيو حت يف الطريق إىل الزوال وفق املعيارين املايلأصب

و بالتايل البد .أخالقياًو عدم استقرار يف حال عدم إحياء هذه الطبقة وفق أسس صحيحة مالياًو
من اإلسراع يف اختاذ احللول الكفيلة باإلحاطة ذه املشاكل من اجل حلها جذرياً يف الوقت 

  :ذلك عن طريقو ملناسبا

توجيه احلياة و إلعادة الدور املهم للدولة يف قيادةو إصالح القطاع العام كركيزة مهمة لإلصالح-
فمن يفرط بالقطاع العام يفرط بكثري من مفاتيح القوة القادرة على ضبط , االجتماعيةو االقتصادية

 يهها االجتاه الصحيح يف ظل تطور األداءتوجو االجتماعيةو الفكريةو االقتصاديةو التحوالت السياسية
 متجددو بالتايل االستمرار بقطاع عام قويو اهليكليةو يف ظل التحوالت الفكريةو الوعي املؤسسايتو
بالتايل و, املستقبلو السوريني بكافة أشكاهلم وضمان احلاضرو متطور كفيل حبماية مصاحل سوريةو

 من مث العمل احلقيقيو قيقية إلصالح هذا القطاعأول ما جيب العمل عليه هو وجود النية احل
العمل على تنفيذها و الدؤوب من خالل وضع احللول الواقعية القادرة على إعادة احلياة هلذا القطاعو

التشريعات اليت تسهل عمل و إصدار القواننيو املتمثلة باإلصالح اإلداري من حيث تعيني الكفاءات
يف مراحل متقدمة ربط األجر و يسهل عملية التسويقو ت احمليطةاإلدارات مبا يتماشى مع التطورا

  .توفري التمويل الالزم لتجديد اآلالتو باإلنتاج مع التحفيز املستمر

حيث أن ال يكلف الدولة كثرياً و ألف عامل) 120(تثبيت املتعاقدين حيث يقدر عددهم بـ  -
  .ن جهة أخرىاقتصادي مو اجتماعيو ما حيققه من استقرار نفسيو من جهة

لسعر و, إعادة االهتمام بقطاع الزراعة من خالل الوصول إىل حل ملشاكل اآلبار االرتوازية  -
خاصة يف و سعر األمسدة مع االهتمام بالبنية التحتية اخلدمية لألراضي الزراعيةو املازوت

ات كذلك االهتمام بالبحوث الزراعية مبا يضمن الوصول إىل أصناف ذو املنطقة الشرقية
كذلك إعادة الدور املنوط , جودة تساعد على التوسع العامودي عن طريق زيادة اإلنتاجية

العمل على إجياد صناديق , بالدولة يف تأمني مستلزمات العمل الزراعي باملواصفات املناسبة
 تقدمي املساعداتو ,مريب الثروة احليوانية جتنبهم اخلوف من املستقبلو تقاعد للمزارعني

  .ات يف فترة إعادة االنطالق من خالل زيادة مثن احملاصيل اإلستراتيجيةاإلعانو
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 ,إعادة النظر برفع سعر الفيول حنو احملافظة على السعر احلايل أو ختفيضه بالنسبة للصناعةو  -
اليت تقل بأضعاف عن و كذلك ختفيض الرسوم املفروضة على املنتجات الصناعية احملليةو

حماولة التخفيف من العجز الكهربائي إن وجد و النظر بتعرفة الكهرباءإعادة و رسوم االسترياد
 ,م ليار دوالر 40يكلف حوايل و %30عن تقليل التقليل من الفاقد الذي يبلغ حوايل 

الصناعي اخلاص مزيد من املزايا إلعادة االعتبار للصناعة الوطنية مع بالتايل إعطاء القطاع و
 .يف القطاع اخلاص بشكل كاملو ,لكاملة للعاملني فيهاملفاوضات معه من اجل احلقوق ا

التصدي ملعظم اإلشكاالت و اإلصالح اإلداري ضرورة ملحة للقيام باإلجراءات الكفيلة بالتخفيف -
الكفاءات بدون أية و املواقع حسب املؤهالتو يتم التعيني يف الوظائف حبيث, اليت يعاين منها بلدنا

 أن يكون هناك يئةو واقعناو التشريعات تتناسب مع ظروفناو واننيو أن تكون الق,اعتبارات أخرى
كل و تدريب للكوادر القادرة على تنفيذها ألن أي قوانني ال تناسب الواقع تكون صعبة التطبيقو

 منفذ للفساد و قوانني ال يوجد الكوادر املؤهلة لتطبيقها تكون عبء على استقرار احلياة
القطاعات بدال من أن تكون و املؤشرات التنموية على أساس احملافظاتتنفيذ و العمل على ختطيط -

  . على مستوى القطر

حماولة توحيد اجلهة املسؤولة عن إصدار األرقام فأي دراسة ال تستند و االهتمام بالرقم اإلحصائي -
  . على أسس حقيقية من حيث الرقم تكون احللول غري صحيحة

الرتاهة وإنشاء فروع و لفساد كهيئة مستقلة من أخاص يشهد هلم بالكفاءةإنشاء اهليئة العليا حملاربة ا -
هلا يف احملافظات تكون على تواصل دائم مع خمتلف شرائح اتمع بأساليب االتصال اإللكتروين أو 
عن طريق صناديق منتشرة يف أرجاء احملافظات حبيث تستطيع هذه اهليئة من اإلحاطة بالفساد 

ية العودة إىل ملفات سابقة ال تتعدى بضع سنوات حسب مقتضيات األمن املستشري مع إمكان
  . التهرب الضرييبو جتارة البغاءو األسلحةو الوطين باستثناء أمور تتعلق بتهريب املخدرات

  القضائية و التنفيذيةو التشريعية: فصل السلطات  -
 خارجياًو ات احلاصلة داخلياًعرب إصدار قانون إعالن عصري يتناسب مع التطور: إصالح اإلعالم  -

  . أخذ اإلعالم دوره كسلطة رابعة بناءةو الوطينو مبا يتماشى مع حتقيق األمن الشخصيو
و ذلك بالسرعة الكلية بسبب إلغاء قانون الطوارئ حبيث أصبح القضاء املدين هو :إصالح القضاء  -

طريق توفري عدد كاف من  عن العدالة ويكون هذا اإلصالحو الركيزة األساسية يف خدمة احلق
أن يكون و دقيقةو املساعدين من كتاب اإلداريني األكفاء على أسس علمية موضوعيةو القضاة

  .التحفيز على أساس األداء
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إعطاء جملس القضاء األعلى و, تأمني االستقاللية التامة لعمل القضاء بفصل عمله عن السلطة التنفيذية
 شكل مستمر بعد رفده باألشخاص الذين يشهد هلم بالرتاهةدوره يف تقومي العملية القضائية ب

  . الكفاءةو

 الثبوتيات مع نشر عملية توعية تبني احلقوقو تسهيل عمل احملامني من خالل املرونة يف تأمني الوثائق
, بالتايل تضليل املواطننيو الواجبات اليت تنظم عملهم مبا حيمي املواطنني من احنرافات بعضهمو
حبيث تكون النقابة هي , اية احملامي حبصانة ال ختترق إال يف حالة اخللل يف أداء الوظيفةبالتايل محو

  السبيل الوحيد لرتع احلصانة ضمن األطر الناظمة 

صنعت و احملامي ثانياًو اليت أثقلت كاهل املواطن أوالًو إعادة النظر يف الرسوم القضائية املرتفعة جداً
القضاء بسبب و الذي باألصل هناك إنعدام ثقة بني املواطنو ضاءعائق مايل للجوء املواطن للق

  . التجارب السابقة

تكاليف املعيشة من جهة أخرى ألن ذلك يؤدي إىل و األجور من جهةو ردم الفجوة بني الرواتب -
إعادة توزيع  ال بد من, االستثمارو يؤدي بالتايل إىل زيادة االستهالكو الطلبو ردم اهلوة بني العرض

سياسة متويل و األجورو ذلك بإلغاء سياسة تثبيت الرواتبو األجورو لدخل القومي ملصلحة الرواتبا
األجور بالقطاع العام مبا و كذلك جيب إصالح الرواتب, األجور عن طريق فروق األسعارو الرواتب

  د املسؤولية األجور بازدياو مبا حيفز على العمل مع مراعاة زيادة الرواتبو يتناسب مع كفاءة األداء

تشجيع و اإلعالميةو العمل على ختفيض معدل النمو السكاين من خالل برامج التوعية التربوية -
 ذلك بالتعاون بني املؤسسات التعليميةو, توفري األدوات الالزمة لذلكو برامج تنظيم األسرة

  . اإلعالمو رجال الدينو اتمع املدينو املنظماتو
ملا هلا من نتائج سلبية على حياة املواطن من  السكن العشوائيو شكلة السكنال بد من إجياد حل مل -

 التعاوينو يكون احلل عن طريق القطاع العامو على البلد لتغلغل األمراض االجتماعية املختلفةو جهة
يساعد يف حل مشكلة و أخرياً اخلاص بالشكل الذي يضمن مصلحة السكان األصليني من جهةو

 الدولةو حبيث تكون اآلثار النامجة عن حله ذات فائدة على اجلميع املالكني, رىالسكن من جهة أخ
 . املواطنني من خالل ختفيض أسعار العقاراتو

إصالح التعليم بالشكل الذي ميكنه من ممارسة دوره يف ختريج املوارد البشرية الكفؤة القادرة   -
عرب الوصول إىل , مستدميو شكل دائماالجتماعية بو على السري بعملية التنمية االقتصادية
التعليم العايل كل و اعتمادها من قبل وزارة التربيةو مواصفات معينة حتقق الغاية املطلوبة
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اخلاصة حبيث و حسب خصوصيته كمقياس جلودة األداء تلتزم به املؤسسات التعليمية العامة
ختص و طة ذات كفاءة عاليةحتقق هذه املواصفات النتائج املرجوة من التعليم مبخرجات منضب

املادية الالزمة للسري و تامني املتطلبات املاليةو املدرس واجلهاز اإلداريو هذه املعايري التلميذ
  , ذه املعايري

جيب أن ال يكون إشراك القطاع اخلاص بالتعليم على و زيادة املوازنة اخلاصة للتعليم بكافة مراحله –
ال على حساب املؤسسات التعليمية العامة اليت تعد امللجأ و جهة حساب جودة العملية التعليمية من

كذلك عرب إجراءات و ,للطبقات الفقرية من اجل استمرار دميقراطية التعليمو لذوي الدخل احملدود
 التعليم ما قبل اجلامعي و تتناول كل من التعليم اجلامعي

  : يف التعليم ما قبل اجلامعي

املدرسني بالشكل الذي جيعلهم قادرين على إيصال املعلومة بالشكل و االهتمام بتأهيل املعلمني -
إضافة إىل تنمية القدرات , اليت حتتاج إىل قدرات كبريةو خاصة يف ظل املناهج اجلديدةو املناسب
  .مبا جيعل اجلو الدراسي جواً مرحياًو, الفكرية للتالميذو اإلبداعية

فرض احلالة االنضباطية للطالب من خال ل و ,القي للطالبالتقييم املستمر للجانب األخو املتابعة -
العقاب مبا يتماشى مع احلقوق اإلنسانية فمن اجل بضعة كوادر ال يستطيعون تنفيذ و قانون الثواب

  . سياسات عقابية بشكل صحيح نضحي بأجيال

  . لتالميذاملدرسني على احملافظات بالشكل الذي يتناسب مع أعداد او مراعاة توزيع املعلمني -

ربط املؤسسات التعليمية بسوق العمل عن طريق إعداد املناهج مبا يتناسب مع متطلبات سوق  -
  .تكون متهيد للدراسة اجلامعيةو ,االجتماعيةو املتغريات االقتصاديةو العمل

البد , صاديةاملهين ملا هلذا النوع من التعليم من أمهية يف احلياة االقتو ضرورة االهتمام بالتعليم الفين  -
أجهزة و أبنيةو املساعدة يف العملية التعليمية من مقاعدو األدوات األساسيةو االهتمام بالعدد من

مراقبة و املراقبة املستمرة لسري العملية التعليميةو ضرورة املتابعة. مكاتبو خمابرو, حاسوب
  املخرجات من اجل السيطرة على الثغرات يف ا لوقت املناسب

ضرورة الوصول إىل معايري سورية جلودة اخلدمات التعليمية تؤمن العالقة  ليم العايلبالنسبة للتع
جيب أن تضمن هذه و,  منضبطةو الطالب مبا يضمن خمرجات تعليمية سليمةو السليمة بني الكوادر

لتزام ا, تطور املناهج, نوعية األسئلة, املعايري تقييم مستمر للعملية التعليمية من ناحية أسلوب التعليم
 متابعة تامة لتقييم العملية التعليمية من قبل الطالب, باحلضور وااللتزام بالساعات املكتبية الطالب
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رفع سويتها من خالل و جيب إعطاء أمهية للدراسات العلياو ,مفاجئو مراقبني بشكل دوريو
عملية التعليمية رفد ال, اللجان املشكلة للتقييمو تصحيح سري هذه العملية من خالل مراحل التحصيل

ربط التعليم بسوق العمل عن , العقلية االقصائيةو بالكوادر على أسس الكفاءة بعيداً عن احملسوبية
املؤسسات و اخلاصو زيادة االهتمام بالتعاون بني مؤسسات القطاع العامو طريق املناهج املناسبة

لمؤسسات اليت تتعاون مع التعليمية حيث ميكن تشجيع هذا التعاون عن طريق تكرمي حفل سنوي ل
 معيدينو مدرسنيو أن يطال التحفيز مجيع العاملني يف العملية التدريسية من دكاترة, اجلامعات

أن و موظفني إداريني بنسب عادلة ملا للتحفيز من أمهية على سري العملية التعليميةو قائمني باألعمالو
 .بتقييم الكوادرو يرتبط التحفيز باإلنتاجية

املتوسطة و تشجيع املشاريع الصغرية –. زيادة املخصصات املالية لهو هتمام بالبحث العلميزيادة اال 
  . العمل على تأسيس مؤسسة لضمان القروضو, ذلك بتيسري اإلقراضو ,ع

من الناتج احمللي و زيادة خمصصات الصحة كنسبة من موازنة الدولة: إصالح قطاع الصحة–  -
 ,االجتماعيةو قاة على عاتق اخلدمات الصحية يف التنمية االقتصاديةاإلمجايل لألمهية الكربى املل

متوازن بني احملافظات السورية من حيث و العمل على توزيع اخلدمات الصحية بشكل عادلو
 اإلداريةو تدريب الكوادر الطبيةو كذلك العمل على إعادة تأهيل, من حيث النوعو الكم

العمل و, الصحيةو التطورات املتالحقة يف ااالت الطبية العمل املستمر على مواكبةو املساعدةو
تعترب و على املراقبة املستمرة للخدمات الصحية من خالل معايري معينة تفرض من قبل الوزارة

, كاعتمادية السورية للخدمات الصحية من أجل احملافظة على سوية اخلدمات املقدمة للمواطنني
ال و تفرغ األطباء يف القطاع العام مبا ال يؤثر على سوية عملهمالعمل على إقرار قانون ل البد من

كذلك العمل على إصدار قانون للضمان و, جيعلهم يفكرون باألعباء املالية للحياة املعيشية
أن يكون هناك دور للمؤسسات و, الصحي خيفف من معاناة املواطنني يف تأمني اخلدمات الصحية

فق آلية واضحة حبيث تنعكس العائدات على الكوادر و انونالصحية العامة يف تنفيذ هذا الق
يف حال عدم إدخال و, على اخلدمات الصحية املقدمة من جهة أخرىو الطبية من جهةو اإلدارية

اليت و املنشآت العامة يفضل إشراك مؤسسات تأمني صحية خاصة بسبب العقلية احلالية السائدة
التكافل بني املريض و حساب املؤسسة العامة بالتضامن حتول هذا التأمني إىل أبواب ارتزاق على

وميكن لإلصالح الصحي أن يأخذ طريقه الصحيح ويغري الواقع  الكوادر الطبيةو أو املتمارض
الصحي بشكل إجيايب وميكن أن يعطي النتائج املرجوة، لكن العملية جيب أن تبدأ من األسفل حنو 

يف الدفع الرمزي مقابل  الل مسامهة املواطن املقتدراألعلى يف سلم الرعاية الصحية، أي من خ
اخلدمات العالجية ، على إن تعود هذه األموال بشكل حوافز للعاملني بكافة اختصاصام مع 
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اإلسعافية جماناً، وإعفاء الفئات الفقرية غري و تقدمي حزمة خدمات الرعاية الصحية األساسية
العمل على ضبط أسعار اخلدمات الطبية يف و جودةالقادرة على الدفع حسب خريطة الفقر املو

  . القطاع اخلاص
الدعائم اليت جيب االعتماد عليها يف ظل متطلبات و التأهيل من أهم الركائزو يعترب التدريب  -

 تستطيع التعامل مع التكنولوجياو مؤهلةو املتغريات العاملية اليت تتطلب موارد بشرية مدربة
حبيث ختصص , ية التقنية األمر الذي يتطلب إيالء هذا القطاع أمهية كبريةالعالو التقنية اجلديدةو

 التأهيل من املوازنة العامة للدولة مع متابعة إلنفاقها بصورة جيدةو موازنة مرتفعه للتدريب
اإلنتاجية مع تعميم هذه التجربة على مجيع و االهتمام مبركز تطوير اإلدارةو, منتجةو علميةو

ميكن تشجيع القطاع اخلاص , التأهيلو ية بافتتاح مراكز متخصصة يف التدريباحملافظات السور
  . على االستثمار يف هذا اال

منظمات رمسية من أجل النهوض و من نقابات مهنية اهليئات املدنيةو تفعيل دور املنظمات  -
عدم اقتصار و, استمرارية منوهو الرياضي كأساس لنهوض اتمعو الثقايفو بالواقع االجتماعي

 دورها على الشاهد الذي يوافق بعد رفض علين ألن أي قرار يتخذ بوجودها مسؤولة عنه
  . تتحمل النتائج النامجة عنهو

تكامل دورها مع و إعادة االعتبار ملؤسسة األسرة اليت تشكل اللبنة األساسية للمجتمع  -
خالقية املؤدية إىل االنضباط الدينية لتشكيل الركيزة األو اإلعالميةو املؤسسات التعليمية

 . االجتماعي مبا ينعكس على االنضباط االجتماعي بشكل عام يف اتمع
صناديق  العمل على إنشاءو, دخل ثابتو تأمني عوامل االستقرار للمواطن من سكن الئق  -

التخفيف من األمراض االجتماعية اخلطرية النامجة عن و اجتماعية مؤقتة قادرة على اإلحاطة
العمل على تفعيل دور املؤسسات القادرة على مواجهة هذه و, البطالةو ظاهريت الفقر

 . التشردو عمالة األطفالو الكحولو املخدراتو التسولو األمراض كالدعارة
مع النقص املستمر يف املوارد ال بد لكل و زيادة متطلبات احلياةو يف ظل التطورات العاملية  -

ميقة للوصول إىل منتجات ذات مواصفات متميزة يف أي جمال عو دولة من دراسات متأنية
حتقيق ميزات و هذه املواصفات اليت تساعد على تسويق املنتجع خدمي -صناعي –زراعي 

تؤدي إىل نتائج تنموية متنوعة و تؤدي إىل قيم مضافة تستطيع زيادة الناتج القومي من جهة
اخلدمات السياحية اليت أصبحوا كذلك اال هتمام بقطاع اخلدمات كو, من جهة أخرى

 يطلقون عليها صناعة السياحة ملا حتقق من نتائج إجيابية يف حال استثمرت بالشكل الصحيح
منها سورية من و خاصة يف الدول اليت تتمتع مبزايا تتفوق ا على الدول األخرىو املناسبو

 مع االهتمام بالتدريب لكن, فوقيةو بنية حتتيةو مواقع دينيةو آثارو مناظر طبيعيةو مناخ
كذلك إعادة و قلة خربةو التأهيل للكوادر السياحية يف خمتلف جماالته حيث نعاين من نقصو
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خاصة و تشجيع السياحة الداخليةو النظر بسعر اخلدمات السياحية مقارنة مع الدول ااورة
 . الشعبية

املسؤولني فيها حيث أن و دنيةاملؤسسات املو العمل على ردم فجوة انعدام الثقة بني املواطن  -
املسؤولني ملا حتمل املواطن من انعكاسات سلبية و هناك أزمة ثقة نشأت بني أغلب الشعب

عن طريق اخلطاب الفوقي الذي و نامجة عن طريق فرض أغلب السياسات بطريقة الصدمة
بالتايل البد و اكان يتميز به اغلبهم باإلضافة إىل فقدان الثقة باألرقام اليت كانوا يفتخرون 

التواصل و من حماولة ردم الفجوة عن طريق إجراءات ملموسة تعتمد على اللقاءات الشعبية
 .الوعود اخلياليةو التخفيف من التصرحياتو الشخصي أو اإلعالمي

ملصلحة من كانت هذه السياسات ال يهمنا اآلن سوى شيء واحد القادم و و أخرياً لصاحل من
يف متناول اليد فيجب على و احللول موجودةو وى الداخلي أو اخلارجيصعب سواء على املست

الفاسدين ملا له من و الكوادر املوجودة العمل وفق ج اقتصادي اجتماعي مبتدئني مبحاربة الفساد
بالتايل البد من كسب الوقت من و,  على املواطنو انعكاسات على خمتلف جوانب التنميةو خماطر

االعتراف به و معرفة اخللل الذي حصلو الة الواقعية يف كافة ااالتخالل بيانات تشخص احل
إىل و الصالبة لسورية من مجيع النواحيو من أجل وضع اخلطط اإلنقاذية الكفيلة بإعادة القوة

التشريعات مبا يتماشى مع متطلبات الواقع و حتديث القواننيو االنطالقة الصحيحة حنو تطوير
عن الضعف أمام النماذج الغربية و عن القوالب اجلاهزةو داعات الفكريةالسوري بعيداً عن اإلب

لو أا تفيد جمتمعاتنا ملا أصبحت و, لكن ال تتماشى مع جمتمعناو اليت ميكن أن تناسب جمتمعاا
الذي كان اهلدف الرئيسي من فرضها و لصندوق النقد الدويلو الوصفات اجلاهزة للبنك الدويل

إرجاع عجلة التنمية و منع استمرارية التنمية على قواعد صلبةو البناء التنمويعلى البلدان دمي 
إرضاء لغرور االمربيالية الغربية املتمثل بتبعية و ربطاً بركااو مسافات كثرية منعاً من استقالليتها

ىل بالتايل جيب أن يكون اهلدف الوصول إو ,السلبو بلداننا الدائمة هلم من أجل استمرارية النهب
احملاسبة بشكل و املتابعة املستمرةو يتم ذلك عرب املراقبةو دولة القانون حيث اجلميع حتت القانون

  .فوري

  بركاتهو رمحة اهللاو السالم عليكمو

  سنان علي ديب. د   

 


