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  :املقدمة

  ):ثروة األمم(يف كتابه الشهري , )آدم مسيث(يقول الفيلسوف االقتصادي املعروف 
  ال ميكن أن يزدهر جمتمع ويسعد

  حني تكون أكثرية أعضائه فقراء وتعساء
  :)حممود عبد الفضيل(يقول الباحث الدكتور 

التوازنات إن التوازنات االجتماعية تشكل ضرورة موضوعية يف السعي احلثيث إلقامة 
  االقتصادية،

وأي خلل يف عناصر ومقومات العدالة االجتماعية يعصف بدوره بالتوازنات االقتصادية 
  .ذاا

إن اهلدف الرئيس لعملية التنمية املستدامة الناجعة هو أوالً وأخرياً املواطن، كونه بالوقت نعم، 
ذاته أداة هذه التنمية وغايتها ومنطلقها، لذلك فإن عملية التنمية االقتصادية ليست مجرد 
 زيادة وتطوير للثروات بقدر ما هي عملية تطور وتطوير اجتماعي، وبالتايل فإن قوة االقتصاد

إضافةً إىل جانبه (ومناعته ال تقاس بطاقته املادية فحسب، بل أيضاً بقوة جانبه االجتماعي 
، أي بقدرة وجناح اجلهات احلكومية على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية وتنموية )السياسي

يف تقوية يف رفع مستوى معيشة الشرائح األوسع من أعضاء اتمع ومادية من شأا أن تسهم 
خ عرى العالقة بني شرائح اتمع من جهة، وبني هذه الشرائح وخمتلف مستويات وترسي

  . السلطة السياسية واجلهات احلكومية من جهة أخرى

فإن االستثمار األهم هو االستثمار يف اإلنسان من أجل اإلنسان، الصانع احلقيقي لذا 
إىل تطوير ) دا عن جانبها املاديع(للتنمية، كما إن التنمية األهم، هي تلك التنمية اليت تؤدي 
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وعي وعقل اإلنسان وتوسيع مداركه وعلومه ومعارفه، لتحرير اتمع من آثار وتبعات 
  . وضغوطات وذيول القلق واخلوف واجلهل والتخلف والتعصب والتطرف واالحنراف

ى توجب عل) بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية( املستدامةوعليه فالتنمية 
السياسات احلكومية أن تراعي يف سلم أولوياا وضع الربامج الالزمة إلصالح وتطوير النظام 
التعليمي والصحي، وسياسة وطنية للتنظيم األسري والتطوير العمراين والتنمية احلضرية 

، وتوسيع وتطوير اخلدمات األساسية كماً ونوعاً) يف إطار التنمية اإلقليمية املتوازنة(والريفية 
مثل املياه املرتلية والكهرباء واالتصاالت واملرافق األخرى، ووضع االستراتيجيات والربامج 
الناجعة ملكافحة البطالة والفقر واالهتمام باألحياء الفقرية والسكن العشوائي والنهوض 

  .بأوضاع املرأة والطفولة والشباب وأصحاب االحتياجات اخلاصة
تائج تطبيق اخلطة اخلمسية العاشرة، إىل استمرار ومن جهة أخرى، يشري استقراء ن 

وجود العديد من التحديات ذات الطابع االجتماعي اليت من شأا أن تنعكس على بنية 
ومناعة االقتصاد السوري، ما مل تقم اجلهات احلكومية باستكمال ما بدأت به القيادة 

 23(إجيابية من خالل املراسيم السياسية العليا خالل األسابيع القليلة املاضية من خطوات 
والقرارات واإلجراءات اليت تنعكس على مستوى معيشة املواطن، واليت ) 44و 70و 24و

يتطلب استكماهلا اإلسراع باختاذ ما يلزم من استراتيجيات وخطط شاملة ومستدامة للتقليل 
ة ونسب األخص بارتفاع معدالت البطالمن هذه التحديات االجتماعية اليت تتجسد على 

  .الفقر واخللل اهليكلي يف توزيع الدخل القومي
إن عملية اإلصالح اليت انطلقت يف سورية منذ أكثر من عقدين، وعلى األخص منذ 

وهي إن كانت قد تباطأت لفترة معينة نظراً . ، مل تتوقف حىت هذه اللحظة)2000(عام 
سباب تتعلق بترتيب أولويات أو خللل يف األداء احلكومي أو أل/لظروف إقليمية أو دولية و

، كما ذكر السيد )دون تسرع(التنفيذ والتطبيق، إال أن األهم هو أا مستمرة وبسرعة 
واحلديث عن اإلصالح خالل السنوات العشر األخرية، كان قد . الرئيس يف خطابه األخري
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ومن ، )2005(جتسد يف بنود اخلطة اخلمسية التاسعة وبتوصيات املؤمتر العاشر للحزب 
خالل املرامي الكمية والنوعية للخطة اخلمسية العاشرة، ال ينفي أن ترتيب األولويات واآللية 
اليت مت فيها تنفيذ السياسات الكلية مل تكن تنسجم بشكل كاف مع واقع ومتطلبات وتاريخ 
بناء وتطور االقتصاد واتمع السوري، فانعكس ذلك على مستوى املعيشة وارتفاع معدالت 

قر والبطالة، كما انعكس تشوهاً قطاعياً هيكلياً يف بنية االقتصاد السوري، وعلى قطاعي الف
املبالغة يف التركيز على تنمية الزراعة والصناعة التحويلية على األخص، حيث ثبت أن 

وتشجيع القطاعات واألنشطة الريعية واهلامشية واملالية وأنشطة تنمية املال باملال دون أن يتم 
التركيز بالقدر نفسه على قطاعات االقتصاد السلعي احلقيقي، ليس الطريق األفضل الستدامة 

  .عملية النمو وسالمة عملية اإلصالح والتطوير

حىت يف (من جهة أخرى جند أن الفلسفة املنادية بتقليص دور الدولة، مل تعد صاحلة 
قد سقط كلياً ) مبفهوم الدولة احلارسة(الدور احليادي للدولة ، وبالتايل فإن )الدول الرأمسالية

ومل يعد باإلمكان االعتماد على مبادرات القطاع اخلاص لوحده يف قيادة عملية التنمية، 
للدولة أكثر ضرورةً من السابق، حيث إن عليها اليوم ) اإلجيايب(وأصبح الدور التدخلي 

هداف تنموية مستدامة، التصدي ملهام وضع االستراتيجيات طويلة األمد لتخطيط وحتقيق أ
من مهوم وأولويات ومهام ) بالتأكيد(وهذه املهام مبعناها البعيد والواسع والعميق ليست 

  . القطاع اخلاص

وعليه فإن التحرير املوضوعي لالقتصاد والتطبيق الناجع لنهج اقتصاد السوق 
أُطر  االجتماعي حيتاج إىل مستوى عال من الوعي االجتماعي التشاركي ويقتضي وضع

وأُسس تشريعية كافية ومتكاملة وشاملة ويتطلب تنظيمات واسعة وفاعلة ومتطورة للمجتمع 
األهلي، كما يتطلب وجود شرحية رأمسالية وطنية ملتزمة ناضجة وتتمتع خبصائص حمابية 
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للتنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة، ونعترف أن هذه الشرحية والكثري من هذه اُألطر 
  .لبات موجود يف سورية، ولكن ليس باملستوى الالزم والكايفواملتط

ويف هذا البحث سنركز على األخص على اجلانب االجتماعي لعملية التنمية، وذلـك  
من خالل استقراء وتتبع تنفيذ اخلطة اخلمسية العاشرة يف هذا اال، وبسبب تعدد وتنـاقض  

ودف توخي الدقة واملوضوعية، سنستند واختالف املعطيات االحصائية حول أرقام التنفيذ، 
تقرير تتبع أداء اخلطة اخلمسية العاشرة املُعد من قبل يف التحليل بشكل أساسي إىل ما جاء يف 

  ).2010متوز  27(هيئة ختطيط الدولة، تاريخ 
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اجلانب االجتماعي القتصاد السوق يف أعمال وتوصيات املؤمتر القطـري  : املبحث األول
  ):2005حزيران ( البعث العريب االشتراكيالعاشر حلزب 

إن ما أصدره السيد الرئيس والقيادة السياسية خالل الفترة القصرية املاضية مـن تشـريعات    
تصب يف حتسني مستوى معيشة املواطن، وما جيري من مطالبات ونقاشات وحوارات واسعة 
حول قرارات وخطوات إجرائية وتشريعية أخرى الستكمال تدعيم اجلانب االجتماعي لعملية 

طوات اهلامة يف سياق حتسني املستوى املعيشي للمواطنني، وهو ما كـان  التنمية، يعد من اخل
باألساس من مهام وواجبات احلكومة السابقة اليت سبق ومت تكليفها ا منذ انتـهاء أعمـال   

وتتجسد هذه املهام والقضايا مبناقشات وتوصيات ومقـررات  . املؤمتر القطري العاشر للحزب
  : ما يلياملؤمتر واليت ميكن تلخيصها ك

يف : أنـه ) على لسان السيد املهندس ناجي عطري(ورد يف التقرير االقتصادي للمؤمتر 
مقدمة التوجهات االقتصادية لبلدنا توفري األمن واألمان واملسكن والغـذاء والعمـل لكـل    
مواطنني، وحتسني مستوى املعيشة، وأن دور احلكومة هو وضع الربامج واخلطط للوصول إىل 

وقد ركزت املداخالت املتعلقة مبناقشة التقرير االقتصادي على دعم تسويق ...  هذه األهداف
اإلنتاج الزراعي، وأمهية التركيز على الصناعات الزراعية، كما تناول الرفاق يف مداخالم يف 
اجتماعات اللجنة االقتصادية املنبثقة عن املؤمتر على مشكلة اهلدر والبريوقراطية وطالبوا بعقد 

كما ... ملناقشة واقع القطاع العام ومشكالته وكيفية تفعيله واحلد من خسائره ) ر وطينمؤمت(
وعدم وجود خطط واقعية للحد منها واالستفادة مـن قـوى   ) مشكلة البطالة(مت استعراض 
كما شدد الرفاق على دور الدولة يف مسألة الرعاية االجتماعيـة وال سـيما   ! اإلنتاج املعطلة

ومت التطرق إىل مسألة األجور وضرورة أن تكـون مناسـبة ملتطلبـات    ... للطبقات الفقرية
املعيشة، وحتدث العديد من الرفاق املتدخلني حول ضرورة تنميـة األريـاف ال سـيما يف    
احملافظات الشمالية والشمالية الشرقية بغية رفع املستوى املعيشي هلؤالء السكان واحلـد مـن   

  ! املدناهلجرة الداخلية من األرياف إىل 



7 
 

وفـق  أقر املؤمتر يف بيانه اخلتامي مبدأ اقتصاد السوق االجتماعي : ويف البيان اخلتامي للمؤمتر
مؤكداً على دور الدولة يف االقتصـاد وفـق صـيغ     انتقال تدرجيي حيمي اتمع من اهلزات

ني حتسوشدد على ... عصرية متطورة وإعادة تأهيل القطاع العام يف القطاعات االستراتيجية 
سواء من خالل حتسني الرواتب واألجور للعاملني أو تطـوير   األوضاع املعيشية للمواطنني

وأكد املؤمتر الطلب مـن احلكومـة باختـاذ    . اخلدمات االجتماعية بأساليب وصيغ مناسبة
  .اإلجراءات الالزمة حلل مشكلة البطالة وتأمني فرص عمل جديدة للشباب

ات والتوجيهات وضعت احلكومة اخلطة اخلمسية العاشـرة  وبناًء على هذه النقاشات والتوصي
، ومن أهم ما جاء يف رؤية اخلطة ملقررات املؤمتر القطـري العاشـر   )2010 – 2006(

  :وانعكاساا على االستراتيجيات واألهداف، نذكر منها ما يتعلق باجلوانب االجتماعية

ل التعلـيم والصـحة   ـ استمرار تقدمي القطاعات االجتماعية خلـدماا يف جمـا  **
  .واخلدمات العامة بأسعار رمزية ال تعكس التكلفة الفعلية للخدمة

ـ االهتمام بتطوير املناطق األقل منواً من خالل تطبيق خمططات التنمية اإلقليميـة  ** 
  .املتوازنة

ـ توسيع اإلحاطة لقانون الضمان االجتماعي ليشمل الفئات االجتماعية املختلفة ** 
  .مشية يف القطاع االقتصادي غري املنظمواملهن اهلا

  .ـ ربط السياسات االقتصادية الكلية باحلد من الفقر وبربامج توليد فرص العمل** 

  .ـ االهتمام بالفئات االجتماعية اخلاصة واألسر املعيشية اليت تعيش ظروفاً صعبة** 

  .ـ تطوير مناطق السكن العشوائي وتطبيق الربامج اإلستهدافية** 
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  : ، جيبتوجيه الدعم وحول

  .مراجعة سياسات وآليات الدعم من خالل موازنة الدولة> 

ربط الدعم باالستهداف والتصنيف واملفاضلة عن طريق حصر ورصد الفئات االجتماعية > 
  .املستحقة والتأكد من وصول الدعم إليها

مكونات برنامج إرساء مفهوم الالمركزية يف تقدمي الدعم والتوقف عن املركزية يف تصميم > 
  .الدعم

تطوير قوانني الضمان االجتماعي واحلماية االجتماعية لتفادي اآلثار االجتماعية احملتملـة  > 
  . لرفع الدعم

حسب (وباعتبار أن حزب البعث العريب االشتراكي هو احلزب القائد للدولة واتمع 
حزب كان قـد أصـبح الزم   ، فإن ما أقره وأوصى به املؤمتر العاشر لل)من الدستور 8املادة 

التنفيذ، وكان يقتضي على اجلميع، ومنهم اجلهات احلكومية تنفيـذ توجيهاتـه وتوصـياته    
إال أنه، ومع انتهاء اخلطة اخلمسية العاشرة فـإن  . ومقرراته والتقيد ا دومنا نقصان أو حتوير

ر، جاءت قاصرة وغري الواقع يشري إىل أن اخلطط واإلجراءات اليت وضعت لتنفيذ ما أقره املؤمت
هذه املقررات، ويف بعض األحيان والتفاصـيل  ) بعض(أجزاء ) بعض(مكتمل، بل حمابيةً لـ 

  :  بعيداً عن كنهه وتفاصيل ومغزى هذه املقررات، وعلى ذلك مثالني

، فقد )اقتصاد السوق االجتماعي(عندما أقر املؤمتر يف بيانه اخلتامي مبدأ : املثال األول
التطبيق  والذي حدث أنوفق انتقال تدرجيي حيمي اتمع من اهلزات، ذلك  اشترط أن يتم

متسرعاً من جهة وجمتزءاً من جهة أخرى، فتواترت التشريعات والقرارات واإلجـراءات  جاء 
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الليربايل احلر، دون أن يترافق ذلك خبطـوات   -)اقتصاد السوق(اليت سرعت من التحول إىل 
اجلانب االجتماعي القتصاد السوق، فحدثت اهلزة اتمعية الـيت  جدية حلماية اتمع وتدعم 

اشترطها وحذر منها املؤمتر العاشر للحزب، حيث تباطئ  إصدار قـانون العمـل وإنشـاء    
صندوق املعونة االجتماعية وصناديق الدعم الزراعي ودعم الصادرات على سبيل املثـال، ومل  

ور التشريعات واختاذ اإلجراءات اليت صـكت  خترج إىل النور إال بعد بضعة سنوات من صد
أركان السوق احلر وتسرعت يف حترير التجارة الداخلية ورفعـت احلـدود أمـام تـدفق     
املستوردات اليت استباحت السوق الداخلية وأضعفت الصناعة احمللية والقطاعـات اإلنتاجيـة   

  .السلعية األخرى

أن احلكومـة قامـت   ) 23هـا ص بتقرير(تدعي هيئة ختطيط الدولة : املثال الثاين
التحرير التدرجيي ألسعار املشتقات والغاز وصـوالً إىل  بتخفيض دعم احملروقات من 

التوازن بني أسعار التكلفة واملبيع يف السوق الداخلية، فقد مت تعديل أسعار عدد مـن  
) .... مازوت، برتين، غاز مسال، اسـطوانات غـاز، إسـفلت   (املشتقات النفطية 

   .مع قرار املؤمتر القطري للحزب بضرورة إعادة الدعم وإيصاله ملستحقيهانسجاماً 

واحلقيقة هي أن توصيات املؤمتر برفع الدعم ارتبطت بالعديد من املعايري واحملددات والشروط 
اليت من شأا ضبط هذه املسألة من خالل ضرورة استهداف الفئات االجتماعيـة املسـتحقة   

إليها، وتوجب تطوير قـوانني الضـمان االجتمـاعي واحلمايـة     والتأكد من وصول الدعم 
بينما ما حدث يف الواقـع هـو أن   . االجتماعية لتفادي اآلثار االجتماعية احملتملة لرفع الدعم

  :اجلهات احلكومية

  



10 
 

  !تطوير قوانني الضمان االجتماعي واحلماية االجتماعية) أو قبل/و(رفعت الدعم دون ** 

فحـدث  )! دفعة واحـدة (دود يف رفع أسعار املازوت بعدة أضعاف بالغت إىل أقصى احل** 
  ! نتيجة ذلك ارتدادات سلبية يف كافة مفاصل االقتصاد واتمع

رفعت الدعم عن املازوت وحوامل الطاقة، دون أن تكون قد اختذت اإلجراءات الكافيـة  ** 
، بـل االقتصـاد   اليت من شأا ختفيف الصدمة اليت مل ز صلب اتمع السوري فحسـب 

السوري حبد ذاته، وحىت أن اخلطوات اليت مت اختاذها لتخفيف هذه الصدمة جاءت متـأخرة  
مما قلل كثرياً من الغاية االجتماعية املرجوة منها، وخلق آثاراً اقتصادية سلبية ! لبضعة سنوات

  . ما زال ليس سهالً جتاوزها
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  :القتصاد السوق يف اخلطة اخلمسية العاشرةاجلانب االجتماعي : املبحث الثاين
إضافةًَ (حول تتبع أداء اخلطة اخلمسية العاشرة، أا ) هيئة ختطيط الدولة(ورد يف تقرير 

احلماية (و) سوق العمل(اهتماماً كبرياً بسياسات : قد أولت) إىل األهداف واملرامي املعروفة
حتسني املستوى (جعلت اخلطة هدف وحسب التقرير فقد ) ... خفض الفقر(و) االجتماعية

واحلد ) توزيع الدخل بشكل عادل(من أهم أولوياا، من خالل السعي إىل حتقيق ) املعاشي
وفيما يتعلق بأهم هذه ). حتسني املستوى التعليمي والصحي واخلدمي(و) الفقر والبطالة(من 

  :املؤشرات، يشري تقرير هيئة ختطيط الدولة إىل ما يلي

مل يتمكن االقتصاد من خلق العدد املطلوب من فرص العمل، وبقيت بطالة : ـ البطالة 1
  :الشباب والنساء مرتفعة، ويف الريف أعلى من املدينة، فكانت معدالت البطالة كما يلي

  معدل البطالة املخطط  (%)معدل البطالة الفعلي   العام

2006  8,2  11,6  
2007  8,4  9,6  
2008  10,9  8  
2009  8,1  8  

 337(حوايل ) 2009 – 2006(أن االقتصاد السوري حقق خالل الفترة ) وذكر التقرير(
مومسي، (من العمالة السورية غري منظمة %) 30(، علماً أن فرصة عمل مستقرة ودائمة) ألف

  ).مؤقت، متقطع

) البطالة الزراعية(واجلدير بالذكر يف هذا السياق هو األمهية واحلساسية اليت تتصف ا 
تفاقمت خالل السنوات األخـرية،  ) ألسباب ومصاعب خمتلفة(على وجه اخلصوص، واليت 
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، اضطرت أعـداد  )بسبب تراجعها(حيث ونظراً لضيق سبل كسب الرزق يف إطار الزراعة 
للهجرة باجتاه املدن الكبرية، ما يعين تشتت جزء هام من العمالـة   كبرية من العمال الزراعيني

الزراعية وإىل إحداث الضغوط اخلدمية واملعيشية والبيئية اإلضافية على املناطق اليت حيلّون فيها، 
وخباصة باملساحات واملساكن والكهرباء واملاء املرتيل والصرف الصحي، ويقدر حجم العمالة 

ألف عامـل  ) 600(حبوايل ) 2009و 2001(مناطقها بني العامني  الزراعية اليت هجرت
  .زراعي

) 2009 – 2001(فقد اخنفضت نسبة العاملني يف القطاع الزراعي خالل الفترة 
، وكان هذا العدد عام )ألف 814(، ويشكلون حالياً ما يعادل %)15,2(إىل %) 28(من 

 – 16(يسهم باملتوسط يف ، علماً أن القطاع الزراعي )ألف 951(حوايل ) 2006(
عدا عن دوره االقتصادية من خالل مسامهته يف تقوية ورفد (من إمجايل الصادرات %) 22

  ). الصناعة التحويلية، وخاصة الغذائية والنسيجية باملدخالت الالزمة إلنتاجه

إن ما جيعل مشكلة البطالة من املسائل املعقدة، هو أن حلها يتطلب برامج استراتيجية 
لة وطويلة األمد، كوا مستمرة ومتفاقمة يف الوقت الذي مل نلمـس فيـه حـىت اآلن    شام

) استثنائية(أو للتخفيف منها، وبالتايل فهي تتطلب /استراتيجيات مضمونة أو منظورة حللها و
  .غري تقليدية، ال نعتقد أن متضمنة يف اخلطط احلالية

ختفيض عدد : العاشرة قد سعت إىل ورد يف تقرير اهليئة أن اخلطة اخلمسية: ـ الفقر 2
اية اخلطة، يف حني بلغ هذا %) 8,7(إىل %) 11,4(السكان حتت خط الفقر األدىن من 

وفيما خيص هدف احلكومة بزيادة متتع الفقراء %). 12,3(نسبة ) 2009(املعدل اية عام 
توسع يف تأسيس ووصوهلم إىل برامج احلماية االجتماعية من خالل توسيع عملية تشميلهم وال

وينضوي حتت هذا العنوان مساعدة القرى املتضررة من (شبكات األمان االجتماعي املالئمة 
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ال يزال هدف اخلطة اخلمسية يف عدد القرى املستهدفة بعيد : ، فقد أفاد التقرير أنه)اجلفاف
ن قرية فقرية فقط، يف حني أ) 265(مت استهداف ) 2008(املنال، خصوصاً وأنه حىت عام 

كما أشار التقرير إىل تراجع معدل منو األجور ! قرية) 750(هدف املشروع استهداف 
  .احلقيقية عن املخطط، وبالتايل عدم استفادة الفقراء من النمو بالشكل املطلوب

نتيجة وسبب للكثري مـن املشـاكل   ) مبفهومه التقليدي وغري التقليدي(يعد الفقر و
ة الفقر ال تتوقف فقط عند حمدداته ومؤشراته الكمية، بـل  ، ومشكلاالقتصادية واالجتماعية

فالفقر لـيس جمـرد   . تتركز أكثر يف مفهومه وطبيعته وأبعاده االجتماعية والتنموية املستدامة
فجـوة يف الكـم أو نقـص يف    ) جمرد(أو نقص يف االستهالك، وال هو /ضعف يف الدخل و

ر إليه وتتعامل معه املؤسسات الدولية واجلهات كما تعرفه وتنظ(االحتياجات املادية واخلدمية 
فعندما يتسع . ، بل هو ظاهرة مركبة ال ميكن اختزاهلا يف هذا البعد املُبسط)احلكومية والرمسية

الفقر ليصبح ظاهرة، فهو يتجاوز مبنعكساته السلبية األبعاد الفردية واألسـرية ويتحـول إىل   
ت تربوية وأخالقية وثقافية، فيصيب جزء هام من مسألة اجتماعية ذات أبعاد سياسية وخلفيا

باجلهل واإلحباط واالحنراف والعقـم الفكـري   ) وعلى امتداد أجيال الحقة(طاقات اتمع 
ممن يقل دخلهم عن دوالر واحد (فالفقراء ليسوا فقط من يعانون من الفقر املادي . واإلنتاجي

كمـا  ) دوالر دويل 2,7(اليومي عـن  ، وليسوا فقط ممن يقل دخلهم )أو دوالرين يف اليوم
من حيث اآلثار (، بل إن الفقراء )خط الفقر األخالقي(عندما أراد حتديد ) بيتر إدوارد(اقترح 

هم أيضـــاً مجيع من تعتريهم نوازع الفقر النفسـي أو األديب أو  ) السلبية لظاهرة الفقر
لعـدم العدالـة أو   (الرضـى  اإلحساس بعدم ) مبربر أو بدون مربر(األخالقي، ممن يتملكهم 

حبد ذاته ليس هو املشكلة األهم، بل ) املادي(، لذا فإن الفقر )النتشار الفساد على سبيل املثال
  .بتأثريه وتأثره باملتغريات واملؤشرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتنموية األخرى
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من %) 6(حوايل ) 2009(بلغ اإلنفاق احلكومي على الصحة يف عام : ـ الصحة  3
إمجايل اإلنفاق احلكومي، وقد اخنفضت خمصصات وزارة الصحة من إمجايل املوازنة العامة 

، وقد )2010(عام %) 4,83(إىل ) 2009(عام %) 4,89(للدولة بشكل طفيف من 
، )$ 82-79(لسنوات األخرية بلغ نصيب الفرد من إمجايل اإلنفاق على الصحة خالل ا

وفيما يتعلق بنسبة تنفيذ . وهي نسبة منخفضة ومن أقل مستويات اإلنفاق يف املنطقة العربية
ونسبة تنفيذ اإلنفاق اجلاري %) 10(مل تبلغ سوى ) 2010(املشاريع االستثمارية عام 

  . فقط%) 46(

ليل التنمية البشرية قد وقد أفاد التقرير الصادر عن هيئة ختطيط الدولة بأن مؤشرات د
اإلنفاق على الصحة، إال أنه ) الزيادة املطلقة يف (، ولكن على الرغم من ...حتسنت عموماً 

كنسبة من الناتج، كما مل يباشر باإلنفاق على املشاريع ذات األولوية األوىل مثل ) اخنفض(
  ).مانشبكات األ(و) الضمان الصحي(و) الصندوق الوطين لتمويل الصحة(إنشاء 

فإن ما حتقق يف واقع القطاع الصحي كان أقل بكثري من ): حسب التقرير(وباحملصلة 
طموح أهداف اخلطة وخصوصاً من حيث النوعية، ويف جمال البيئة التشريعية والتوزيع املتوازن 

فهناك تراجع يف مؤشرات اإلصابات باألمراض املزمنة والسارية، وما زال . للخدمات الصحية
من نقص كمي ونوعي وضعف يف تدريب الكوادر ) بشكل عام(لصحي يعاين القطاع ا

الصحية وسوء توزيعها، مع القصور الواضح يف االستجابة لالحتياجات الصحية املتغرية 
  . للسكان، والقصور يف توزيع اخلدمات الصحية بشكل متوازن بني املناطق املختلفة

حيث (طور غالبية املؤشرات التعليمية على الرغم من ت): حسب التقرير: (ـ التعليم 4
، إال أن نسبة )، وهو أقل من املخطط%2,7اخنفض معدل التسرب من التعليم األساسي إىل 

وفيما يتعلق مبعدالت االلتحاق بالتعليم . االلتحاق بالتعليم الثانوي مل حتقق التحسن املطلوب
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، ولكنه أدىن من %)22إىل % 17من (فقد شهدت تطوراً ملحوظاً ) العام واخلاص(العايل 
، وعموماً ال يزال قطاع التعليم يواجه العديد من التحديات، أمهها القصور ...املخطط بقليل

يف تلبية الطلب على التعليم العايل واخنفاض جودة واعتمادية خمرجات التعليم، ال سيما التعليم 
إىل أن املشاريع ) رحسب التقري(العايل وضعف الطلب على البحث العلمي، مع اإلشارة 

مل تكن كافية للمحافظة على ) ومنها الصحة والتعليم(املنفذة يف جمال التنمية البشرية 
املكتسبات املاضية بسبب منوها مبعدل أقل من معدل النمو السكاين وتركيبه العمري 

  .واجلنسي

القـدر  ما زال يعاين من مشكلة النوع ب) كما األمر يف القطاع الصحي(فقطاع التعليم 
الذي يعاين فيه من الكم، إضافة إىل مشكالت أخرى تتمثل يف االرتفاع الكبري بنسبة التسرب 

، كما يعاين هذا القطاع )وعلى األخص لدى اإلناث(يف مؤسسات التعليم املهين، ويف الريف 
ها، من اخنفاض يف الكفاءة االقتصادية وتدين اإلنتاجية الفعلية للقوى العاملة فيه وضعف تأهيل

وكذلك من ضعف الربط بني التعليم ما قبل اجلامعي والتعليم اجلامعي، وما بـني خمرجـات   
التعليم اجلامعي واملتوسط وحاجات سوق العمل، فما زال التعليم األساسي والثانوي يعانيـان  
من ارتفاع يف نسبة التسرب، ويعود ذلك إىل الفقر والعمل املبكر عند األطفال وإىل مجلة من 

  .باب املالية والفنية التعليمية واخللفيات الدينية واالجتماعية والثقافيةاألس

وعن واقع التعليم العايل، فعلى الرغم من التطور الذي شهده خالل السنوات األخـرية،  
بسياسات القبول ما زال حيكمها عدم تكافؤ الفرص بـني طلبـة الريـف    إال أنه فيما يتعلق 

واملدن، وهي متحيزة لصاحل أبناء املدن الذين حيصلون على تعليم جيد وبنية حتتيـة جيـدة،   
على دفع تكاليف الدروس اخلصوصية الالزمة للنجـاح بالشـهادة   ) عند اللزوم(والقادرين 

ي احلكومي، فهي باجتاه التقلص النسيب مـع توسـع   وعن سياسة االستيعاب اجلامع. الثانوية
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إىل تقليص فرص دخول أبنـاء  ) نسبياً(الطاقة االستيعابية يف اجلامعات اخلاصة، وهذا ما أدى 
أبناء الشـرائح امليسـورة إىل   ) بالوقت ذاته(الشرائح الفقرية إىل اجلامعات احلكومية، ودفع 

 .أحضان التعليم العايل اخلاص

  : ألمن االقتصادي واالجتماعي والغذائيـ الزراعة وا 5

أن قطاع الزراعة هو أحد أهم املصادر لتوليد الدخل القـومي  تقر اجلهات احلكومية 
وحتقيق األمن الغذائي وتوفري فرص العمل وتوفري مستلزمات قطـاع الصـناعة التحويليـة    

ت، لذا فإن من أهـم  والغذائية، ويسهم يف استقرار سكان الريف وتوفري التوازن بني احملافظا
وباستقراء الواقع جند أن القطـاع  . أهداف اخلطة الزراعية احلد من الفقر بتنمية ريفية شاملة

سـنوياً،  %) 2,8(منا خالل السنوات اخلمس املاضية مبعدل منو وسطي قـدره  : الزراعي قد
ائية والعلفية ، مع تراجع يف إنتاج أهم احملاصيل الغذ%)3,5(بينما كان خمططاً أن ينمو مبعدل 

إىل ) 2010(أشارت بيانات النصف األول من عـام   ):وحبسب تقرير اهليئة(. واالستراتيجية
تراجع إنتاج بعض احملاصيل كالقمح والشعري، بعد أن كان أداء القطاع الزراعي قد حتسن عام 

عـام  %) 10,15(وبعد أن كان قطاع الزراعة قد حقق معـدل منـو قـدره    ). 2009(
، فـاخنفض  )2008 – 2007(أنه عاد لينمو مبعدالت سالبة خالل العامني  ، إال)2006(

إنتاج القطن خالل الفترة نفسها، يف الوقت الذي مل تتحقـق يف زيـادة إنتـاج الشـوندر     
السكري، مقابل ازدياد إنتاج بعض األنواع األخرى مثل البطاطا واحلمضيات علـى سـبيل   

  . املثال
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) 2006(عـام  ) مليون طـن  5,5(إنتاج القمح من تراجع وبالنسبة للقمح، فقد 
مما اضطر احلكومة إىل استرياد كميات كـبرية  ) 2010(عام ) مليون طن 2,2(ليصل إىل 

كما اخنفـض  ). 2010و 2009و 2008(خالل األعوام ) مليون طن 2(منه تصل إىل 
عـام  ) ألـف طـن   34,1(إىل ) 2006(عام ) ألف طن 180,7(إنتاج والعدس من 

 261,1(إىل ) 2006(عام ) ألف طن 1202,4(وتراجع إنتاج الشعري من ) 2008(
  ).2008(عام ) ألف طن

نقصاً يف أهم املواد الغذائية الرئيسية مت ) خالل السنوات املاضية(وهذا ما شكّل 
، )مثل السكر، الزيوت، اللحوم محراء، مشتقات احلليب(تعويضه عن طريق االسترياد، 

  .    عالف كالشعري والذرة الصفراءومعظم االحتياجات من األ

) 2008(لذا اخنفضت نسبة مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
، وذلك بسبب تراجع اإلنتاج احمللي )2005(عام %) 23(مقارنةً مع %) 19,7(إىل 

 مقداره مبتوسط منو سليب) 2008(و) 2004(اإلمجايل الزراعي باألسعار الثابتة بني عامي 
، مما أدى إىل اخنفاض نصيب الفرد السوري من قيمة اإلنتاج الزراعي من %)1,5- (
، علماً أن القطاع )2008(عام ) ل س 17894(إىل ) 2005(عام ) ل س 20841(

من اليد العاملة وشكلت صادراته خالل السنوات األخرية %) 16(الزراعي يشغل حوايل 
  .   قطرمن إمجايل صادرات ال%) 18(حوايل 

أهم مؤشرات إن ما ورد أعاله يتعلق بالدرجة األوىل باألمن الغذائي، الذي هو من 
األمن الوطين والقومي واالستقالل االقتصادي واالجتماعي والسياسي، ومن جهة أخرى يعد 

أو العجز الغذائي من أهم مؤشرات قوة أو ضعف اجلانب االجتماعي لعملية /معدل االكتفاء و
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ن املتضرر األكرب من نقص الغذاء هي الطبقات الفقرية والضعيفة، األوسع واألعرض التنمية، أل
  . يف أي جمتمع

قطاع الزراعة الذي كان من أكثر القطاعات تراجعاً خالل اخلطة أما عن تراجع 
فيعود إىل العديد من األسباب، ومنها أن ) حسب تقرير هيئة ختطيط الدولة(اخلمسية العاشرة 

يع اليت أوردا اخلطة بقيت إما يف طور الدراسة أو يف طور البحث عن التمويل، معظم املشار
أمهها [وقد تأثرت الزراعة البعلية باجلفاف والزراعة املروية بارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج 

ارتفاع أسعار املازوت بأكثر من ثالثة أضعاف وأسعار السماد إىل الضعف على األقل نتيجة 
، وترافق ذلك بتأخر صندوق الدعم الزراعي، كما تأثرت الثروة احليوانية ]هحترير أسعار

إىل تراجع املساحات وهذا ما أدى ... بتضرر املراعي الناجم عن ارتفاع أسعار األعالف
األراضي املزروعة نتيجة إحجام عدد كبري من الفالحني عن زراعة أرضهم وهجرة عدد كبري 

  . ن الكبرية لكسب الرزقمن العمالة الزراعية إىل املد

  :ـ املؤشرات األخرى ذات اجلانب االجتماعي 6

بلغ متوسط حصة الفرد من النـاتج يف  : متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايلأ ـ  
، )2008(عـن عـام   %) 3,4(، بزيادة قدرها )ألف ل س 70,7(حوايل ) 2009(عام 

%). 4(خالل سنوات اخلطـة بنسـبة    ولكن هذه الزيادة كانت أقل مما خطط له كوسطي
ويشري التقرير إىل تبعات النمو السكاين الكبري ويحمله أسباب إفشال مـا حتققـه اجلهـود    

! وينادي بوضع برامج فعالة وحازمة لكبح مجاح النمو السكاين يف األعوام القادمة.. التنموية
خالقـة تتطلـب وضـع     طاقة بشرية) من جهة(وبدورنا نشري إىل أن الزيادة السكانية هي 

مـن جهـة   (االستراتيجيات واخلطط الفعالة لتوظيفها واستخدمها يف العملية التنموية، وهي 
  .تتحول إىل عبئ معيق للتنمية عندما تغيب أو تفشل هذه االستراتيجيات واخلطط) أخرى
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دف اخلطة العاشرة ضمان حق كل أسرة مبسكن مناسب وتعزيـز  : ب ـ قطاع اإلسكان 
تطوير البيئة القانونية واملالية ) حسب تقرير اهليئة(جتماعي لقضية السكن، لذا فقد مت البعد اال

املسامهة بفعالية بنشاط اإلسكان، وذلك بصدور قـانون   للقطاع اخلاصواإلدارية اليت تتيح 
أيضاً حسـب  (إال أن الواقع يشري ). 2008(لعام ) 15(التطوير واالستثمار العقاري رقم 

عدم تنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلسكان بالشـكل األمثـل، تـأخر صـدور     : إىل) التقرير
املخططات التنظيمية، قصور القوانني والتشريعات الضابطة للسكن عن مواكبة التطورات اليت 
طرأت على احلاجة، عدم دخول القوانني الفاعلة حيز التنفيذ، عدم تأمني أراضي مهيأة للبنـاء  

السـكن  / السكن العمايل/ لتنفيذ مشاريع السكن الشبايب[اإلسكانية والالزمة لتنفيذ اخلطط 
، ويف حال تأمينها تكون مع إشغاالت على معظم األراضي، توسع ..]البديل للمنذرين باهلدم

مساحات السكن العشوائي حول املدن الرئيسية يف سورية على الرغم من صدور عدة قوانني 
  .طاع اخلاص املنظم يف العمليات اإلسكانيةلتشديد العقوبات، عدم تفعيل دور الق

وتعد مؤشرات هذا القطاع لدى املؤسسات : ج ـ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
نوعية احلياة ومستوى التمدن والنجاح يف حتقيق (الدولية من أهم املؤشرات االجتماعية لقياس 

حسب (نوات السابقة وكان قد خطط هلذا القطاع خالل الس). أهداف التنمية املستدامة
  .ليقدم اخلدمات اليت تليب احتياجات املواطن، وكان على رأس األولويات) التقرير

من %) 99(جتسدت املرامي الكمية للخطة بتأمني مياه صاحلة للشرب لـ : مياه الشرب
ـ تأمني املياه ل) يف الواقع(من سكان املناطق الريفية، بينما مت %) 93(سكان املناطق املدنية و

علماً . فقط من سكان املناطق الريفية%) 85(فقط من سكان املناطق املدنية ولـ %) 97(
يف %) 27(يف املناطق املدنية وإىل %) 22(أن اخلطة هدفت إىل ختفيض الفاقد املائي إىل 

يف املناطق %) 22(املناطق الريفية، بينما مت كما هدفت اخلطة إىل ختفيض الفاقد املائي إىل 
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يف املناطق الريفية، بينما مل تتمكن اجلهات املختصة من ختفيض الفاقد إال %) 27(وإىل املدنية 
  .على التوايل%) 36و%) 29(

من سكان %) 98(هدفت اخلطة إىل تأمني شبكات صرف صحي لـ : الصرف الصحي
 فقط من%) 92(من سكان املناطق الريفية، بينما مت تأمني املياه لـ %) 65(املناطق املدنية و

وبالنسبة حملطات معاجلة . فقط من سكان املناطق الريفية%) 67(سكان املناطق املدنية ولـ 
من سكان املناطق %) 85(الصرف الصحي كان من املخطط تأمني حمطات ليستفيد منها 

%) 65) (حىت اية اخلطة(من سكان املناطق الريفية، بينما ما مت تنفيذه %) 15(املدنية و
  . يلعلى التوا%) 13(و

  

  

  

  

  

  

  

 .  
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اعتمدت احلكومة سياسة حرق املراحل يف عملية حتويل االقتصاد إىل لقد  :االستنتاجات
كان الذي احترق ليس املراحل، بل ... ونتيجة التسرع هذا ) اقتصاد السوق االجتماعي(

وبالتايل حدث )! من املواطنني(حرق جزءاً كبرياً من مصاحل الشرحية األعرض من اجلمهور 
أما ! .... التضخم ورت ذلك برفع الدعم بشكل مباشر وغري مباشر/ عدالة التوزيع عدم(

فلم ) اليت وعدت ا احلكومة خالل اخلطة العاشرة(عن إقامة شبكات احلماية االجتماعية 
احلامل االجتماعي لعملية (تدهور القطاع العام .... يلمسها أحد بعد رغم انتهاء وقت اخلطة 

  .ة إمهال وعدم معاجلة واقعهنتيج) التنمية

  ):ورد يف تقرير هيئة ختطيط الدولة(ـ  1

عدم التمكن (أ ـ عدم التمكن من معاجلة ملف اإلصالح اإلداري وإصالح القضاء وبالتايل 
حماربة الفساد واحلد من آثاره السلبية على النمو، والذي تبني بأن الفساد هو العائق ) من

  .قراطيةاألول لالستثمار يليه البريو

على دعم املؤسسات ) خالل الفترة املاضية(ب ـ مت التركيز يف اإلصالحات املنفذة  
واالستثمارات الكبرية وإعطاء املؤسسات املتوسطة والصغرية قدراً أقل من املطلوب من الرعاية 

  .واالهتمام

ؤسساته ج ـ اإلخفاق يف ترسيخ القناعة بأمهية اتمع األهلي، ويف وضرورة تفعيل عمل م
  .         لتساهم يف مواجهة ومعاجلة الكثري من الظواهر واملشاكل االقتصادية واالجتماعية

أن مشكلة الفقر تبقى من أهم التحديات اليت واجهتها اخلطة اخلمسية ) استنتج التقرير(د ـ 
  . العاشرة وتواجهها اخلطة احلالية
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على نوعية وجودة التعليم، حيث ) كيزالتر(بـ ) طالب التقرير يف املرحلة القادمة(هـ ـ 
يشري تقرير التنافسية الوطين إىل ضعف كفاية تعليم اليد العاملة، وما زال أمامنا حتديات 

  !  تتعلق بتحسني نوعية اليد العاملة من ناحية التعليم والتدريب والتأهيل(!!!!) جديدة 

من ) يبقى(، إال أنه )صعام وخا(و ـ رغم حتقق أرقام االستثمار املطلوبة يف اخلطة 
مراجعة كفاءة هذا اإلنفاق ودراسة أثره على النمو والتشغيل والبطالة، ] يبقى ملن[الضروري 

  .وبالتايل العوائد االجتماعية اليت جيب أن يتم احلصول عليها

أن التحديات والظروف غري املؤاتية اليت رافقت تنفيذ اخلطة تتجسد يف : ز ـ أورد التقرير
املتمثلة ) الظروف املناخية السيئة(و) أسعار املواد الغذائية واملشتقات النفطية املستوردةارتفاع (

، إضافةً إىل الظروف )األزمة املالية العاملية وتبعاا(و) تراجع اإلنتاج الزراعي(باجلفاف و
والضغوط السياسية الصعبة، وبالتايل ال تعترف اجلهات احلكومية أن هناك أي تقصري أو 

  .راف يف تنفيذ اخلطط واملرامي الكمية والنوعية للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف القطراحن

اقتصر عمل الربنامج الوطين لتنمية املنطقة : ح ـ يف جمال حتقيق أهداف التنمية املتوازنة، فقد
وحتويل بعض ) كاجلفاف(الشرقية على معاجلة املواضيع الطارئة اليت حتدث يف املنطقة 

  ..)! إعانات الس املدن(انات ملعاجلة مواضيع معينة جمتزأة تركز على خلل معني اإلع

الذي نفذ بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة : ط ـ فيما يتعلق مبشروع تنمية املنطقة الشرقية
، فهد ركز على دراسات نظرية لتطوير االستثمار واملوارد املائية )2007(اإلمنائي املنتهي عام 

ومل تتم االستفادة من الدراسات املقدمة لتطوير ... جيع التجارة وبناء القدرات احمللية وتش
  !هذه ااالت
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أنه رغم بدء االهتمام احلقيقي باملنطقة الشرقية من خالل ): حسب التقرير(لذا، ميكن القول 
قق استثمارات عامة كبرية وحماوالت جلذب االستثمارات اخلاصة، إال أن اخلطة مل تح

األهداف األساسية يف معاجلة اخللل بني مؤشرات التنمية يف املنطقة الشرقية مقارنةً مع 
  .  املتوسطات على املستوى الوطين

ليس صحيحاً أن تدخل الدولة يناقض اقتصاد السوق، فقد أثبتت جتارب ناجحة   ـ 2
للعديد من الدول أن تدخل الدولة بدرجة أقل يف حماالت معينة وتدخلها بدرجة أكرب يف 

على أن يتم ذلك يف إطار  !جماالت أخرى، مها أضمن طريق حنو حتقيق تنمية مستدامة وشاملة
إمكانياا، والقدرة على ضبط اآلثار السلبية لسلوك الوحدات املوائمة بني دور الدولة و

   .االقتصادية اخلاصة يف السوق عرب التشريعات واآلليات املناسبة

ليس قدرياً ينبغي االنصياع له  اعوملة االقتصاد قد أصبحت واقعاً ملموساً، إال أإن  ـ 3
املنفعل وبني االنفتاح السليب  االنصياععلى عالته، حيث هناك فرق بني االندماج العضوي و

اإلجيايب الفاعل الذي تتطلبه العوملة والتعايش مع اآلخر، ولكنه االنفتاح املنسجم بالوقت ذاته 
  .  مع املصلحة الوطنية ومع مصلحة الشرائح اتمعية األعرض على وجه اخلصوص

، جيب )عبد اهللاحسب الدكتور إمساعيل صربي (لكي تكون التنمية طيبة وليست خبيثة  ـ 4
أن تحدث تغيرياً إرادياً يف مقومات اتمع، وأن تكون مستقلةً تسعى لتحرير اتمع من 
التبعية واالستغالل وما يرتبط ما من فقر وجهل ومرض وغريها، وإىل حتقيق الوفاء 

ى باالحتياجات األساسية للمواطن من أجل احلد من التفاوت يف اتمع، وهي اليت تقوم عل
أوسع مشاركة شعبية يف إقرار وتنفيذ خطط التنمية املستدامة، وحتافظ على اهلوية وحتفظ 

  .التراث، وهي اليت يكون مدخلها اإلنسان الصانع احلقيقي للتنمية
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يف إطار حتقيق أهداف التنمية املستدامة، فإن تويل عملية التنمية ودفعها وحل قضايا  ـ 5
الجتماعية والبيئية، ال يقع على كاهل احلكومات فقط، بل ومشكالت اتمع االقتصادية وا

من فعاليات اقتصادية (جيب أن يتم ذلك يف إطار تشاركي يساهم به أعضاء اتمع اآلخرين 
من خالل القيام بواجبهم التنموي االقتصادي واالجتماعي وبتحمل ) ومنظمات أهلية

كان على القطاع اخلاص أن يتوىل اجلانب  إذا: وبالتايل. مسؤوليام الوطنية يف هذا اإلطار
) بالوقت ذاته(يف عملية التنمية االقتصادية، فإن عليه أيضاً أن يتحمل ) واألهم(األكرب 

 .تكاليف تدعيم اجلانب االجتماعي هلذه التنمية) وبالقدر نفسه(و

مبعزل عـن   ال ميكن أن يتم) املقترنة إىل حد بعيد مبشكلة البطالة(إن حل مشكلة الفقر  ـ  6
حل مشاكل االقتصاد واتمع ككل يف إطار عملية إصالح شاملة كاملة متكاملة، ويف ظـل  

   .الستثمارية واملالية واالجتماعيةحزمة منسجمة من االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات ا

إن اتساع حلقات الفقر وارتفاع نسبة البطالة، وخباصة يف مناطق املخالفات والسكن  ـ 7
عشوائي وأحزمة الفقر والقرى البعيدة واملناطق الزراعية والنائية، جيعل من شرائح الفقراء ال

يغلب عليها الشعور باإلحباط واإلقصاء االجتماعي  العمل مبثابة أشخاصوالعاطلني عن 
واإلحساس باالضطهاد والظلم والقهر، مما خيلق لديها نوع النقمة املكبوتة القابلة للتطرف 

السلوكي، وبالتايل فهي تشكل يف بيئتها خماطر اقتصادية واجتماعية وأمنية، كاجلرمية  واالحندار
  . واالحندار اخللقي واجلهل والتخلف واملشاكل االجتماعية والنفسية األخرى

، وإذا كانت مجيـع  )معدل جيد(، وهو %)5,4(إذا كان معدل النمو يف اخلطة هو  ـ  8
، وإذا كانـت  )عدا مؤشرات القطاع الزراعي(املؤشرات املادية اليت نفذا اخلطة املادية جيدة 
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حسـب  (معظم املؤشرات االجتماعية ومجيع مؤشرات التنمية البشرية مقبولة، فكيف ميكن 
  ؟ )البطالة(و) الفقر(يتحسن مؤشري أال ) املنطق االقتصادي

ارتفاع معدل النمو : خالصة التحديات اليت تواجه عملية التنمية املستدامة يف سورية ـ 9
مشكالت التلوث / ارتفاع نسبة البطالة/ السكاين يف ظل ضعف معدالت النمو االقتصادي

التضخم واخللل يف / لارتفاع معدالت الفقر يف ظل عدم عدالة توزيع الدخ/ البيئي املتزايدة
التبعية / ضعف التنمية البشرية/ خلل األنظمة الضريبية/ الفساد اإلداري/ سياسات األجور

اخنفاض مستوى الرعاية الصحية وضعف يف مشولية ونوعية / واخللل يف األمن الغذائي واملائي
البشرية  اخنفاض اإلنتاجية/ التحدي املعريف والتكنولوجي وضعف البحث العلمي/ التعليم

  اخل..واملادية وضعف التنافسية 
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  :اتـــــــــاملقترح

تحقيق األمن الغذائي والتوازن اإلنتاجي الكفيل بإشباع احلاجات اختاذ كل ما يلزم ل ـ أوالً
املادية للمجتمع بأقويائه وضعفائه، من خالل التركيز على قطاعات اإلنتاج املادي والسلعي، 

إضافةً إىل (وبالتايل , ]بارك اهللا بقوم يأكلون مما يزرعون ويلبسون مما يصنعون[لترسيخ مقولة 
تفعيل الدور االقتصادي واالجتماعي لقطاع الصناعة التحويلية ) خرىاالهتمام بالقطاعات األ

تطبيق ، ويعاين وسيعاين على املدى املتوسط من تبعات )بطيء النمو(و) ضعيفاً(الذي ما زال 
وصفات الصندوق والبنك  الدوليني يف االنفتاح واالندماج وحترير التجارة اخلارجية، وكذلك 

   .للقطاع الزراعي) االقتصادي واالجتماعي والدميوغرايف(االستراتيجي دعم وتفعيل الدور 

ـ  باجتاه أكثر عدالـة  , )املُحابية ألصحاب رأس املال(إعادة النظر بالسياسات الضريبية   ثانياً 
تعديل العالقة بـني  كما جيب  ).األقدر يدفع أكثر(للفقراء وأصحاب الدخل احملدود، حبيث 

ق عدالة أفضل لتوزيع الدخل القومي عن طريق رفع نسبة عوائد عنصر األجور واألرباح لتحقي
بدالً من متوسط النسب احلالية , من الناتج احمللي اإلمجايل%) 50(العمل وكتلة األجور إىل 

  %).70(، علماً أن هذه النسبة تبلغ يف الواليات املتحدة األمريكية %)30(البالغة حوايل 

ولكن يف اإلطار الذي يعزز الدور السياسي , تفعيل التشاركية مع القطاع اخلاص  ثالثاً ـ
وذلك حلماية الطبقات والشرائح الضعيفة وضمان , واالقتصادي واالجتماعي والرقايب للدولة

  . ترسيخ اجلانب االجتماعي القتصاد السوق

اإلنسان كفرد وكجزء ال  تفعيل خطط واستراتيجيات التنمية البشرية واالستثمار يف  رابعاً ـ
ألن هذا االستثمار ال يعطي قيمة  ،يتجزأ من اتمع، ألنه االستثمار األهم على اإلطالق

مضافة أكرب للعمل االقتصادي فحسب، بل يرفع من سوية الوعي االجتماعي والثقايف 
ثنية ويضيق الفجوات والتشوهات واالحنرافات الذهنية القبلية واإل, والفكري واألخالقي
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والعشائرية والطائفية، وحيد بالتايل من التطرف والتعصب والعقلية الفردية، ويرسخ من جهة 
  !أخرى اللحمة الوطنية، الشرط الضروري الستدامة منعة ومناعة االقتصاد واتمع

ـ  الذي ال حيمي العامـل مـن التسـريح    ) 17(ضرورة تعديل قانون العمل رقم   خامساً 
  .فقرة تنص على منح العامل تعويضاته يف حال فصله من العمل التعسفي، وإضافة

وهذا من شأنه أن (رفع معدالت النمو احلقيقي أي رفع مستوى عائدية التوظيفات  ـسادساً  
  :، وهذا يتطلب)يقلل البطالة ويزيد التراكم الرأمسايل

األوليـة ونصـف   املواد ) أو معظم(بتصنيع مجيع ) ما أمكن(زيادة القيمة املضافة # 
 ،خدميـة  –صـناعية   –زراعية صناعية معات ويف هذا اإلطار جيب التوجه إىل جم! املصنعة

من حيث القدر علـى  تنسجم مع طبيعة االقتصاد السوري من حيث املدخالت واحلاجات و
  .اء الذايتاالكتفومعايري القدرة التنافسية خلق 

جـر  ، مثل مشروع الدولةوتديرها تقودها ) أو/و(متلكها القيام مبشاريع عمالقة # 
، وهنـا جيـب التركيـز علـى     تحلية مياه البحر، أقترح البدء بالتفكري مبشاريع لمياه دجلة

ميزات الباديـة   لزراعة والسياحة على سبيل املثال،امثل (مشروعات لسورية فيها ميزة مطلقة 
  )!والسواحل الغاباتو

تنموية اقتصادية وضع خارطة ل) قيقيباملفهوم احل(قليمي تطبيق مبادئ التخطيط اإل# 
وليس جمرد توزيع مشروعات على احملافظات وتسـمية ذلـك    ،استثمارية حقيقيةاجتماعية 

   .أو األقل منواً/وأو االستثمار يف املناطق النامية /التنمية املتوازنة و
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  : اخلامتــــة

ـ  اجلانب االجتمـاعي وحيـاة   متس عدة تشريعات املاضية صدر خالل الفترة القريبة  أوالً 
  :املواطن، منها

  ).الذي مل يلمس املواطن نتائجه بشكل ملموس(قانون محاية املستهلك، **// 

الذي أثار إشكاليات يف االحتكار أكثـر ممـا   (قانون تشجيع املنافسة ومنع االحتكار، **// 
  ).    ممنعه

السيد الرئيس والقيـادة السياسـية    إال أن ما صدر خالل األسابيع القليلة املاضية، مببادرة من
العليا، أصاب بشكل حاسم مفاصل الدعم االجتماعي للشرائح األضـعف مـن املـواطنني،    

  :وجتسد ذلك يف

الذي أجاز للجهات العامة تنظيم عقود ) 6/10/2010(تاريخ ) 65(املرسوم رقم **// 
  . تأمنيالتأمني الصحي للعاملني يف القطاع اإلداري مع املؤسسة العامة لل

ألـف أسـرة   ) 415(الذي استفادت منه حوايل  إحداث صندوق املعونة االجتماعية**// 
) رغم بعـض التحفظـات  .. (فقرية، وقد بالفعل توزيع الدفعة األوىل من املعونة منذ شهرين 

  .   على آلية التنفيذ والتوزيع

  

) ل س 1500(ل س، إىل  630حول رفع تعويض التدفئـة حبـدود   ) 12(املرسوم **// 
  .شهرياً
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، القاضي بتخفيض رسم اإلنفاق االستهالكي على الزيوت )23(املرسوم رقم **// 
  اخل... والسمون النباتية واحليوانية والنب والسكر 

لدين تخفيض نسبة رسم التأمني االختياري واإلجباري على االقاضي ب )24(املرسوم **// 
   اخل.. والرهون بكافة أنواعها

والنب والشاي احلليب  تخفيض الرسوم اجلمركية علىب املتعلق )70(رقم  املرسوم**// 
  .واألرز واملوز

القاضي ) 27/2/2011(تاريخ ) 641رقم (قرار من وزارة االقتصاد والتجارة **// 
بتعديل نسب أرباح مستوردي ومنتجي وجتار اجلملة للمواد الغذائية الضرورية، ابتداءاً من 

  .2011) أول آذار(

ـ ثاني  من إجنازات إصالحية تنموية اجتماعيـة اختاذه خالل األسابيع القليلة املاضية إن ما مت  اً 
ال يقل يف مفعوله ودالالته عما مت ، )مببادرة شخصية من قبل السيد الرئيس والقيادة السياسية(

  :ليمبا يوجتسد سنوات ماضية، عدة من قبل احلكومة خالل وإجنازه اختاذه 

 ، حول إعفاء من الغرامـات للمتـأخرين  )2011(م لعا) 6(التشريعي رقم ـ املرسوم /ـ
  .املترتب عليهم للمؤسسة العامة االتصاالتتسديد 

 – 20(القاضي بزيادة الرواتـب واألجـور بنسـب    ) 44(ـ املرسوم التشريعي رقم /ـ
30.(%  

 املتضمن تأسيس شركة سورية) 2/4/2011(تاريخ ) 45(ـ املرسوم التشريعي رقم /ـ
  .للتأمني الصحي
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القاضي بتشـميل متقاعـدي الدولـة    ) 2011(لعام ) 46(ـ املرسوم التشريعي رقم /ـ
  .والقطاع العام واملنظمات الشعبية بالتأمني الصحي

، خبصوص إعفاء الفالحني من الغرامات املترتبـة  )2011(لعام ) 47(ـ املرسوم رقم /ـ
  .عليهم من رسوم الري الري

االستمرار يف ترسـيخ وتـدعيم   حتدياً كبرياً أمام احلكومة القادمة يتجسد بلذا نرى أنه هناك 
واملتعلـق بترسـيخ    )خالل األسابيع القلية املاضية(وتطوير هذا التوجه اإلجيايب الذي جتسد 

  .اجلانب االجتماعي لعملية التنمية

  :)من وردعلى طبق ( اإلنتاجي والتجاريإىل اجلهات احلكومية وقطاع األعمال  ـثالثاً 

, تكلفة إنتاجية تؤثر على سعر السـلعة أو اخلدمـة  : الرواتب واألجور هي من جهةأ ـ إن  
ولكنها من اجلهة األخرى قوة شرائية داعمة للطلب الكلي وبالتايل فهي مسـاندة لتحريـك   

  .العجلة االستثمارية واإلنتاجية لالقتصاد

فهذا ليس من مصـلحة  , عن العمل عندما تتوسع شرائح الفقراء والضعفاء والعاطلنيب ـ  
وبالتايل فـإن  , فهؤالء هم زبائنه ويشكلون معظم الطلب يف األسواق احمللية, قطاع األعمال

أي , أي بطء يف عجلة اإلنتاج, يعين مجود وركود وكساد , ضعف الطلب يف السوق احمللية
يف ) أو انعـدام (فاض أي اخن, ضعف يف االستثمار وعطالة جزئية يف استغالل الطاقة اإلنتاجية

ومزيداً من الفقر ومن ضعف الطلب ومن بطء يف العجلة , وبالتايل مزيداً من البطالة, األرباح
وكذا األمر يف حال سوء توزيع الثروة وعدم العدالة يف توزيع الدخل , اإلنتاجية واالستثمارية

  .القومي
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زيادة األجور ، وخاصةً حتسني مستوى املعيشة للشرائح األعرض من املواطننيلذا فإن   
وإعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة وحتسني مستوى معيشة الطبقات الضعيفة، يصـب  

وجيعل عملية التنمية أكثر ! يف مصلحة مجيع أفراد ومكونات اتمع) وبال شك(أوالً وأخرياً 
  !فاعلية واستدامة

     12/04/2011دمشق 

  

  جامعة دمشق –كلية االقتصاد  /عابد فضلية. د                       

        


