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ملخص تنفيذي
في هذه الدراسةّ ،
تم الكشف عن العالقة بين النظام االقتصادي – االجتماعي ،وطبيعة السلطة السياسية،
من حيث تطابقهما أو تخالفهما ،في املراحل املختلفة التي مرت بها سورية ،منذ نشوئها بحدودها الحالية عام
 1920حتــى تاريخــه .يشــمل ذلــك مرحلــة االنتــداب الفرن�ســي ومــا بعــد االســتقالل والوحــدة واالنفصــال وانقــاب
البعــث عــام  ،1963ومــن ثــم مراحــل االســتبداد الثــاث ،حيــث خضعــت التنميــة االقتصاديــة لحاجــة الســلطة
املســتبدة ،فــي حيــن تــم تقييــد مجــاالت التنميــة األخــرى ،السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واإلنســانية وتأطيرهــا
بإحــكام.
وأشــيرإلــى عالقــة االقتصــاد بالسياســة فــي مختلــف مراحــل تطــور النظــام الشــمولي فــي ســورية ،لجهــة انعــكاس
األزمــات السياســية علــى الوضــع االقتصــادي ،والتحــول التدريجــي مــن «النظــام االشــتراكي» مــا قبــل العــام ،1970
ـرب مــن اللبرلــة االقتصاديــة امللبيــة ملصالــح الســلطة فــي العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة ،مــع الحفــاظ علــى
إلــى ضـ ٍ
ً
حالــة االســتبداد السيا�ســي ،ومــا نجــم عــن ذلــك مــن ارتبــاكات وأزمــات ،كانــت أســبابا بعيــدة ل ـ «االنفجــارالســوري
الكبيــر» فــي عــام .2011
كما أشيرإلى االفتراق الذي حدث في عهد االستبداد ،بين التنمية االقتصادية وباقي مجاالت التنمية السياسية
ـات رديفــة لحــزب الســلطة،
واالجتماعيــة والثقافيــة ،وســعي الســلطة للتحكــم باملجتمــع املدنــي وتأطيــره كمنظمـ ٍ
وقــد سـ ّـهل ذلــك لألجهــزة األمنيــة التحكــم فــي املجتمــع ومراقبتــه وتقييــد فعالياتــه ،وأدى إلــى حرمــان املجتمــع ككل
مــن أنشــطة املجتمــع املدنــي ذات األهميــة القصــوى مــن أجــل مراقبــة الحكومــات ومســاندتها فــي تنفيــذ البرامــج
التنمويــة.
وتــم التنبيــه إلــى أهميــة املنــاخ السيا�ســي فــي نجــاح خطــط التنميــة الشــاملة ،حيــث تســاهم اإلرادة السياســية فــي
النظــام الديمقراطــي والحكــم الرشــيد فــي تســريع إنجــازبرامــج التنميــة وتكامــل مجاالتهــا ،فيمــا تقــوم مؤسســات
الدولــة باإلش ـراف علــى عمليــة التنميــة ومراقبتهــا وإدارتهــا علــى نحـ ٍـو يســاعد فــي تحقيــق األهــداف بأقصــروقــت،
فينعكس التقدم الحاصل على حياة األفراد الذين هم صانعوالتنمية واملستفيدون منها في آن .كما أشيرإلى أن
التنميــة الشــاملة تتعــارض مــع حالــة االســتبداد ،وال يمكــن أن تكــون متكاملــة أو أن تتحــول إلــى مســتدامة فــي هــذه
الحالــة ،ويحصــل ذلــك فــي ظــل األنظمــة الديمقراطيــة فقــط.
وتــم اســتعراض بعــض التجــارب الدوليــة التــي تتشــابه ظروفهــا أو تتقاطــع مــع الحالــة الســورية ،بغيــة االســتفادة
منهــا فــي الطريــق الخاصــة التــي ستســلكها ســورية ،فــي عمليــة التنميــة الشــاملة واملســتدامة .فــي هــذا الصــدد ،تــم
التنبيه إلى أهمية العامل الذاتي والجهد السيا�سي للقادة في خروج هذه الدول من أزماتها ،ذلك بسبب االفتقار
إلى الظروف املوضوعية املساعدة عند البدء بعملية التنمية املتكاملة ،وهذا ما تحتاج إليه سورية ً
أيضا ،وما
ُيفتــرض أن يحصــل عنــد توقــف الحــرب والشــروع بحـ ّـل /مخــرج سيا�ســي ،مــا زال مــن غيــراملمكــن التكهــن بدرجــة
مالءمتــه لقيامــة ســورية مــن تحــت األنقــاض.
فــي كل األحــوال ،تبــرز أهميــة املنــاخ السيا�ســي فــي بدايــة التحــوالت املرتقبــة لتوجيــه عمليــة التنميــة الشــاملة ،التــي
مــن ضمنهــا التنميــة السياســية ،ويحقــق ذلــك ،تدر ً
يجيــا ،تكامــل مجــاالت التنميــة مــن أجــل توفيــرأفضل الظروف
لبنــاء اإلنســان املؤهــل للمشــاركة الفاعلــة فــي عمليــة التنميــة والتمتــع بنتائجهــا ،وفــي صيــرورة متكاملــة ومتقدمــة
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باستمرار .يتوقف ذلك ً
أيضا على طبيعة تطور األوضاع في سورية والحل /املخرج السيا�سي املرتقب ،املستند
بــدوره علــى توافــق دولــي ،إلــى أن يعــود القـرارسـ ً
ـوريا ،ولــو بعــد حيــن.
فــي محنــة ســورية خــال ســنوات الحــرب ،لــم تســمح الظــروف بإقامــة مشــاريع تنمويــة متوســطة وطويلــة األمــد،
واقتصراألمرعلى عمليات اإلغاثة العاجلة لتأمين االحتياجات األساسية للمهجرين واملحاصرين وذوي الدخل
املنخفــض ،وكان بوســع املشــرفين علــى برامــج اإلغاثــة القيــام ببعــض املشــاريع الخدميــة علــى املدييــن القريــب
واملتوســط ،لــوال هــدركثيــرمــن األمــوال وســيطرة قــوى األمــرالواقــع علــى حصــص كبيــرة منهــا.
وأشــير ً
أيضــا إلــى أهميــة دور املـرأة فــي عمليــة التنميــة ،وإلــى أن درجــة مشــاركتها هــي مــا يحقــق نجــاح تطبيــق وتنفيــذ
برامــج التنميــة ،فــي املجــال االجتماعــي علــى نحـ ٍـوخــاص ،وال معنــى للتنميــة ،إن لــم يكــن للمـرأة دو ٌر فيهــا وفائــدة مــن
ّ
توفرهــا ،وتنعكــس علــى حياتهــا وتحررهــا وســعادتها ،وعلــى املجتمــع ّكلــه .يســاعد ذلــك ً
أيضــا فــي إزالــة
الفــرص التــي
ّ
مزيد من العوائق االجتماعية التي تقف في وجه املرأة ،وتحد من مساهمتها في مختلف مجاالت التنمية .في هذا
الصــدد ،تــؤدي املســاواة الحقوقيــة دو ًرا ً
مهمــا فــي تشــجيع املـرأة علــى االنخـراط فــي الشــأن العــام ،والحصــول علــى

فــرص متســاوية مــع الرجــل فــي مجــاالت التنميــة كافــة.
مــن الصعــب ً
حاليــا ،تقديــرحجــم العوائــق التــي قــد تعتــرض عمليــة التنميــة ،بعــد مــا أصــاب ســورية مــن ويــات
ً
االستبداد والحرب ،ومن األكثر ً
نجاحا أن تكون التنمية ال مركزية ،وتأخذ بالحسبان ظروف السكان املختلفة،
مــا يشــجعهم علــى املســاهمة فــي وضــع خطــط التنميــة بمــا يتــاءم واحتياجاتهــم.

وفــي كل األحــوال ،يمكــن البــدء بــإدارة املتــاح مــن املــوارد املاديــة والبشــرية وتوجيههــا نحــو املشــاريع األكثــرأهميــة،
وتقديم الحوافزالتي تساعد في استقرارالسوريين في بلدهم .هنا يؤدي املناخ السيا�سي واألمني ،في ظل سيادة
ً
إيجابيــا فــي ترســيخ االســتقراروالحفــاظ عليــه.
القانــون وقيــم الحريــة والعدالــة ،دو ًرا
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ً
أول :مقدمة
التنمية ،بحسب تعريف إعالن الحق في التنمية لعام ( 1986بتصرف) هي عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية
واجتماعية وثقافية وسياسية ،بهدف تحسين رفاهية كل السكان ،بما في ذلك ضمان حقوق اإلنسان وحرياته
األساســية .وهــي مســتدامة حيــن تهــدف إلــى تحســين الحيــاة الحاضــرة مــع اإليفــاء باحتياجــات األجيــال القادمــة،
وبما يحقق التمكين واإلنصاف واالستدامة وتوسيع الخيارات املتاحة لإلنسان.1
تهدف التنمية الشاملة إلى معالجة املشاكل التي يعانيها املجتمع ،وعلى رأسها الفقروالجهل ،والسعي إلى تحقيق
أكبــرقــدرمــن العدالــة فــي توزيــع الدخــل الوطنــي ،وتأميــن فــرص العمــل ،واحتـرام حقــوق األفـراد املنصــوص عليهــا
فــي املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،كتنميــة اجتماعيــة ،فــي حيــن تهــدف التنميــة االقتصاديــة إلــى زيــادة اإلنتــاج
الوطني في مختلف املجاالت ،وتؤمن التنمية السياسية املناخ املالئم لتطويرمجاالت التنمية األخرى وتكاملها،
ومــن ضمنهــا التنميــة الثقافيــة والبيئيــة.
ُُ
وحتــى تؤتــي عمليــة التنميــة أكلهــا؛ يجــب أن تشــمل جميــع املجــاالت ،وتهــدف إلــى تأميــن حيــاة كريمــة للفــرد ،ورفــع
مســتواه املعا�شــي والصحــي والتعليمــي ،واســتخدام طاقاتــه بصــورة ُمثلــى للمســاهمة فــي تنفيــذ مختلــف برامــج
ً
التنميــة ،فتكــون التنميــة بوســاطة اإلنســان ومــن أجلــه .كمــا يجــب أال تكــون التنميــة مرحليــة ،ويجــب أن تأخــذ
ً
بالحســبان مصلحــة األجيــال القادمــة ،فتصبــح مســتدامة.
علــى مـ ّـر التاريــخ ،كانــت العالقــة جدليــة بيــن االقتصــاد والسياســة ،ومثلمــا تســتخدم الفعاليــات االقتصاديــة

نفوذهــا لالســتيالء علــى املجــال السيا�ســي أو تطويعــه ،ليالئــم حاجاتهــا ومصالحهــا ،كمــا فــي جميــع األنظمــة
الرأســمالية ،الديمقراطيــة أو شــبه الديمقراطيــة ،فــإن الســلطات السياســة تعمــل بدورهــا علــى التدخــل فــي
عمــل الفعاليــات االقتصاديــة ،للحــد مــن نفوذهــا أو توجيههــا أو تنظيمهــاً ،
تبعــا لنــوع النظــام السيا�ســي ،فتكــون
ً
وضوحا في األنظمة الشمولية ،كما في سورية ،وفيها يطغى السيا�سي على
العالقة بين السياسة واالقتصاد أكثر
ّ
االقتصاديّ ،
ويجيره لخدمته أو يستولي عليه ،بينما يتم تقييد مجاالت التنمية األخرى ،للحد من دور املجتمع
املدنــي الــذي مــن املفتــرض أن يــؤدي دوره الرقابــي والداعــم ،كقــوة اقت ـراح ،ألجهــزة الدولــة ومؤسســاتها فــي ٍآن.
يفترض بالدولة الحديثة ومؤسساتها املختلفة العمل على تحقيق التنمية الشاملة التي ال تتمثل في بسط األمن
وإنشــاء البنى التحتية التقليدية وزيادة اإلنتاج الوطني وحســب ،بل في توظيف الكفاءات البشــرية للبحث عن
كمــا ً
مجــاالت تنمويــة جديــدة ،مــن شــأنها رفــع مســتوى حيــاة مواطنيهــا ً
ونوعــا .هنــا ،علــى ســبيل املثــال ،تبــرز برامــج
التعليــم الحديثــة ،التــي يمكــن أن تخلــق جيـ ًـا ً
مبدعــا فــي غضــون عقديــن مــن الزمن فقط.
وتقــوم الدولــة الحديثــة ،التــي عرفــت فــي مرحلــة مــا بدولــة الرفــاه ،علــى قاعــدة تأميــن كل الخدمــات العامــة التــي
ً
مــن شــأنها تســهيل حيــاة النــاس وضمــان صحتهــم الجســدية والنفســية وحاجاتهــم الروحيــة ،بوصفهــا حقوقــا
ثابتــة وليســت ّ
منــة ،فــي حيــن تجعــل الــدول املســتبدة مــن هــذه الخدمــات مجــرد عطايــا مــن القيــادات لرعاياهــا
«القاصريــن» ،الذيــن ُيطلــب منهــم الشــكروالخنــوع ،وكأنهــم ليســوا مــن يصنــع الحاجــات املاديــة والروحيــة التــي
ّ
يتنعــم بهــا الجميــع!
1. https://bit.ly/2Y1QBhh
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وال تكــون التنميــة شــاملة إال حيــن تتكامــل مفرداتهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة،
ويتوفرذلك في املناخ الديمقراطي الذي يمكن أن يتجاوز أزماته السياسية بأقل الخسائروبالوسائل السلمية
املتاحــة ،مــن خــال القوانيــن النافــذة والفصــل بيــن الســلطات وتنظيــم عملهــا ،فــا تحــدث تلــك االنفجــارات
االجتماعيــة الناجمــة عــن فقــدان حريــة التعبيــرعــن الـرأي ،كمــا فــي األنظمــة املســتبدة ،مــا يطيــح بالتنميــة وينشــر
ً
ً
الخـراب ،عاجــا أم آجــا ،إذ إن عــدم تكافــؤ الفــرص وإعطائهــا للمواليــن يخلــق كثيـ ًـرا مــن املظالــم التــي ال بــد أن
ينجــم عنهــا مزيــد مــن االحتقــان االجتماعــي.
تهــدف هــذه الدراســة إلــى محاولــة الكشــف عــن دور املنــاخ السيا�ســي الــذي ســاد فــي ســورية البعــث ،وتأثيــره فــي
مختلف جوانب التنمية ،واالفتراق الحاصل بين التنمية االقتصادية وباقي مجاالت التنمية ،وقد قاد ذلك إلى
سلسلة من األزمات التي انتهت بـ «االنفجارالسوري الكبير» ،وما تاله من انهيارسيا�سي واقتصادي واجتماعي،
وضــع ســورية ومقدراتهــا تحــت نفــوذ الــدول املتدخلــة .كمــا تبحــث هــذه الورقــة فــي الســبل املمكنــة لخــروج ســورية
ـامل ومســتدام.
مــن مأزقهــا الراهــن ،مــن خــال تحقيــق برامــج التنميــة املتكاملــة علــى نحـ ٍـو شـ ٍ
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ً
ثانيا :نبذة عن العالقة بين النظام االقتصادي-االجتماعي وطبيعة السلطة السياسة
مـ ّـرت علــى ســورية ،منــذ تشــكيل دويالتهــا مــن قبــل االنتــداب الفرن�ســي ( )1920وإعــادة توحيدهــا فــي دولــة واحــدة
( )1936وحصولهــا علــى االســتقالل /الجــاء ( )1946وبــدء عهــد الوحــدة ( )1958واالنفصــال ( )1961وانقــاب
البعــث ( )1963و»الحركــة التصحيحيــة» ( )1970والتوريــث ( ،)2000مــرت عليهــا ًبنــى اقتصاديــة متباينــة
تســاوقت ،علــى العمــوم ،مــع طبيعــة األنظمــة السياســية التــي حكمتهــا فــي جميــع هــذه املراحــل ،علــى نحـ ٍـو يحقــق
ً
ً
ضربــا مــن االنســجام بيــن البنيــة السياســية الفوقيــة واألســاس االقتصــادي – االجتماعــي ،ويمنحهمــا حالــة مــن
التــوازن النســبي.

بين الحربين العامليتين

عنــد تفــكك اإلمبراطوريــة العثمانيــة فــي نهايــة الحــرب العامليــة األولــى ،ونشــوء دول املشــرق ،ومنهــا بــاد الشــام،
التــي كانــت تضــم ســورية واألردن وفلســطين ولبنــان ،كان النظــام االقطاعــي  -الرأســمالي هــو النظــام االقتصــادي
الســائد فــي هــذه الــدول ،وقــد تقاســمت العائــات النافــذة منــذ العهــد العثمانــي األرا�ضــي القابلــة للزراعــة ،املرويــة
منهــا والبعليــة ،باســتثناء املناطــق الجبليــة والصحراويــة غيــرالصالحــة للزراعــة.
كان ذلــك نتيجــة لإلصالحــات التــي اعتمدتهــا الســلطة العثمانيــة بيــن عامــي  1839و ،1876ومــن ثــم فــي عهــد
الســلطان عبــد الحميــد الثانــي بيــن عامــي  1876و ،1908ومــا نجــم عنهــا مــن اخت ـراق النظــام الرأســمالي للبنــى
ُ
االقتصاديــة االقطاعيــة أو الســيرفــي محاذاتهــا ،فأقيمــت فــي هــذه املرحلــة مشــاريع مهمــة مــن قبــل رجــال اقتصــاد
2
ومــال ســوريين.
أنتــج مــا ســبق طبقــة وســطى هجينــة ،مــن ش ـرائح متعــددة ،عكســت ثقافــة ومصالــح الفعاليــات االقتصاديــة
ُ
السائدة آنذاك في مدن سورية الرئيسة ،فتشكلت الجمعيات والنوادي وأصدرت الصحف الداعية لالستقالل
ّ
عــن الســلطنة ،وهــذه الطبقــة هــي التــي تصــدت للعمــل السيا�ســي وقادتــه فــي إبــان االنتــداب الفرن�ســي ،الــذي وفــر
األســس التــي قامــت عليهــا الدولــة الســورية.
فــي بدايــات هــذه املرحلــة ،تشــكلت النخــب السياســية مــن أبنــاء العائــات اإلقطاعيــة ،ثــم ازداد دور أبنــاء الطبقــة
الوســطى /البرجوازيــة فــي نهايتهــا ،كانعــكاس لتنامــي التطــور الرأســمالي أو شــبه الرأســمالي ،ومــا يرتبــط بــه مــن
تحديثــات اجتماعيــة .دخــل أبنــاء الطبقــة الوســطى املعتــرك السيا�ســي ،كأشــخاص مســتقلين أو كمنضويــن فــي
تجمعــات وأحـزاب ،علــى رأســها الكتلــة الوطنيــة وحــزب الشــعب ،عــاوة علــى الحــزب الشــيوعي وحركــة اإلخــوان
املســلمين والحــزب الســوري القومــي االجتماعــي .وفــي أواخــر هــذه املرحلــةّ ،
عبــرت فئــات دنيــا مــن مثقفــي هــذه
الطبقــة عــن مصالــح الفئــات الشــعبية التــي لــم تكــن قــد ّ
عبــرت عــن ذاتهــا سياسـ ًـيا ،كالحــزب العربــي االشــتراكي،
بقيــادة أكــرم الحورانــي ،الــذي تحـ ّـول ً
الحقــا إلــى حــزب البعــث العربــي االشــتراكي.
 .2مــن أمثــال أحمــد عــزت العابــد ( )1924 – 1849الــذي بنــى ســكة الحجــاز وأدخــل الكهربــاء إىل دمشــق ،وحســن جبــارة ( )1966 – 1898الــذي تسـلّم
مناصــب عــدة ،منهــا مديريــة امليزانيــة وبعــض الــوزارات يف األربعينيــات ،إىل جانــب تنظيمــه العالقــات االقتصاديــة مــع لبنــان وإرشافــه عليهــا.
https://bit.ly/2KhxbMX
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في هذه املرحلة ،كان ثمة شبه تطابق بين النظم االقتصادية السائدة والبنى السياسية املعبرة عنها ،وقد أفرز
نظــام اإلنتــاج االقطاعــي – الرأســمالي ً
نخبــا سياســية عملــت فــي منــاخ سيا�ســي ديمقراطــي ،لكنهــا ديمقراطيــة ذات
بعــد سيا�ســي فقــط.

من االستقالل حتى الوحدة ()1958 – 1946

شــهدت املرحلــة التــي تلــت الجــاء انقالبــات عســكرية عــدة ،ولــم يكــن الدعــم أو التأثيــرالخارجييــن بعيديــن عنهــا
ً
للتحكــم فــي الدولــة الســورية الوليــدة ،فضــا علــى خيبــة أمــل العســكرمــن قيــادة السياســيين للجيــش ،وتحميلهــم
مســؤولية الفشــل فــي حــرب  .1948وسـ ّـجل حــزب البعــثّ ،
كمعبــر عــن الطبقــات الشــعبية والفئــات الدنيــا مــن
ً
حضورا ً
مهما في ديمقراطية منتصف الخمسينيات ،إلى جانب األحزاب والكتل التقليدية،
الطبقة املتوسطة،
وبــرز دور الجيــش ً
أيضــا فــي املجــال السيا�ســي ،ســواء داخــل األحـزاب أو خارجهــا.
ّ
لــم تتمكــن النخــب البرجوازيــة املنبثقــة عــن الرأســمال النا�شــئ أو املتبنيــة لــدوره ،3مــن التصــدي للمشــكالت
نطاق واسع ،وأهمها اإلصالح الزراعي وتنمية الريف ،من أجل االستحواذ على أسواق جديدة
االقتصادية على ٍ
علــى حســاب اإلقطــاع ،ذلــك ألن معظــم هــذه النخــب تعــود إلــى أصــول إقطاعيــة ،واقتصــرت مكننــة الزراعــة علــى
مناطــق محــددة ،كالجزيــرة الســورية.
ً
مع ذلك ،شهدت املرحلة التي تلت سقوط دكتاتورية الشيشكلي ( )1954حياة ديمقراطية كانت ت ِعد بالكثير،
وحققــت فيهــا األح ـزاب الجديــدة مزيـ ًـدا مــن النجاحــات ،لتعبيرهــا عــن مصالــح الطبقــات الشــعبية فــي املدينــة،

وخاصة في الريف .ولم يكن لهذه األحزاب ،وعلى رأسها البعث ،مثل هذا الدور ،لو كانت الرأسمالية الصاعدة
قــد نجحــت فــي حــل مشــكلة اإلصــاح الزراعــي ،فانتقلــت هــذه املهمــة إلــى القــوى الثوريــة الناشــئة التــي تمثلــت
بالناصريــة فــي عهــد الوحــدة ،وبالبعــث بعــد مرحلــة االنفصــال.
في هذه املرحلة ،لم يتأثرالوضع االقتصادي ً
كثيرا باملناخ السيا�سي املضطرب والصراع على السلطة ،واستمر
ذلك إلى أن جاءت الوحدة كإجهاض للتحوالت الديمقراطية ،بما مثلته من انتصارللقوى الثورية /الشعبوية
ً
أميركيا.4
التي حاولت االحتماء بمصرمن حلف بغداد والتهديدات التركية لسورية ( ،)1957واملدعومة

الوحدة املصرية – السورية ()1961 – 1958

بــدت الطريقــة الســريعة التــي ّتمــت فيهــا الوحــدة ،وكأنهــا تقــدم ســورية «الديمقراطيــة» 5إلــى مصـ َـر «الشــرعية
الثوريــة» ،علــى طبـ ٍـق مــن ذهــب؛ فلــم يتأخــرتطبيــق اإلصــاح الزراعــي ،ومــن ثــم تأميــم املؤسســات االقتصاديــة
الخاصة السورية في نهاية عهد الوحدة ،على غرارما كان قد حصل في مصر ،وفي أجواء الصراع بين النظامين
َ
أسس الوضع االقتصادي
الرأسمالي واالشتراكي في زمن الحرب الباردة .زعزعت هاتان الخطوتان االرتجاليتان
الســائد ،والواعــد بمقيــاس تلــك املرحلــة ،وكان ذلــك تقليـ ًـدا ملــا حصــل فــي منظومــة الــدول االشــتراكية ،بحجــة/
َ
أحدث ً
قطعا غيرمدروس ،مع عملية تطور رأس املال التجاري،
هدف تحقيق العدالة االجتماعية ،لكن ذلك
 .3لعل عبد الرحمن الشهبندر وخالد العظم كانا من أبرز ممثيل هذه الطبقة.
 .4محمد عبد املوىل ،أسباب قيام وسقوط وحدة مرص وسوريا  ،1موقع الفكر القومي العريب1429/2/24 ،هـ (https://bit.ly/2RTpGQK :)2008
 .5التحفــظ عــى كــون ســورية دميقراطيــة يف ذلــك الوقــت لــه مــا يــرره ،فهــي مجــرد دميقراطيــة وليــدة ونخبويــة قامــت عــى هيــاكل مؤسســات الدولــة
التــي بناهــا االنتــداب الفرنــي ،ومل تســتطع النخــب التــي حكمــت يف تلــك الفــرة الحفــاظ عــى الدميقراطيــة وتطويرهــا ،ورمبــا «هربــت» إىل الوحــدة
للتخلــص مــن رصاعاتهــا وعجزهــا.
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كمقدمــة محتملــة للتطــور الرأســماليّ ،
ومهــد الطريــق لنجــاح بروباغنــدا حــزب البعــث ،فــي اســتكمال اإلجـراءات
الناصريــة علــى طريقتــه ،مــا وســم حالــة االقتصــاد الســوري ســنوات طويلــة.
وكان اإلصــاح الزراعــي ،ومــن ثــم التأميــم ،األســاس االقتصــادي للحكــم الفــردي الــذي دشــنه جمــال عبــد الناصــر
فــي ســورية خــال ســنوات الوحــدة الثــاث ،التــي شــهدت بدايــة الســطوة األمنيــة لجهــازاملخابـرات ،برئاســة عبــد
الحميــد السـراج؛ اليــد الضاربــة لعبــد الناصــرفــي ســورية .فــي تلــك األثنــاء ،حــال التجييــش العاطفــي دون إعمــال
العقل واملنطق في مختلف الخطوات االقتصادية والسياسية ،وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الدخل الوطني ،في
«اإلقليــم الشــمالي»ّ ،
ومهــد لحــدوث االنفصــال.6

مرحلة االنفصال ()1963 – 1961

َ
بعــد االنقــاب العســكري الــذي أطــاح الوحــدة املصريــة – الســورية؛ ألغــى االنفصاليــون قانــون اإلصــاح الزراعــي
وإجـراءات التأميــم ،واســتبدلوها بقانــون جديــد يعـ ّـوض علــى املتضرريــن .كمــا اسـ ُـتعيدت الحيــاة الديمقراطيــة
مــن خــال إجـراء االنتخابــات النيابيــة والرئاســية ( ،)1961وعــادت ســورية إلــى عالقاتهــا الطبيعيــة مــع جيرانهــا،
ً
ـرب مــن االلت ـزام بالقضيــة
وصــاراســمها الجمهوريــة العربيــة الســورية ،عوضــا عــن الجمهوريــة الســورية ،كضـ ٍ
القوميــة العربيــة.
ً
لم تكن فترة االنفصال الوجيزة ،باملناخ السيا�سي املضطرب الذي ساد فيها ،كافية لتمكين التوجه االقتصادي
الجديــد ،واســتعادة الديمقراطيــة والتطــور الرأســمالي الــذي ظـ ّـل يعانــي بيــن فكــي القــوى التقليديــة اإلقطاعيــة
والقــوى الشــعبية الناشــئة ،الناصريــة والبعثيــة ،وأدى ذلــك إلــى حــدوث ارتبــاك فــي أوســاط النخــب الحاكمــة
املمثلــة لتطــور رأس املــال ،وسـ ّـهل االنقضــاض علــى الســلطة مــن قبــل انقالبيــي عــام .1963

من انقالب البعث إلى انقالب األسد األب ()1970 – 1963

عمــل انقــاب البعــث علــى العــودة باالقتصــاد إلــى مــا انتهــى إليــه األمــرفــي آخــرأيــام الوحــدة ،واســتكمال مــا كان
قــد بــدأه الرئيــس جمــال عبــد الناصــر ،واتخــذ إجـراءات تعســفية بحــق رجــاالت واقتصاديــي مرحلــة االنفصــال،
«مــا أدى إلــى هــروب البقيــة الباقيــة مــن رجــال األعمــال الســوريين االقتصادييــن البارزيــن ،وكانــت وجهتهــم ،علــى
األغلــب ،إلــى لبنــان ،فنقلــوا إليــه مــا تبقــى مــن أموالهــم ،وأسســوا مــا بــات ُيعــرفً ،
الحقــا ،بوســط بيــروت التجــاري،
باإلضافــة إلــى مســاهمتهم البــارزة فــي تأســيس البنــوك اللبنانيــة ،والكثيــرمنهــا مــا يـزال مسـ ً
ـتمرا حتــى اليــوم».7
ترافقــت عمليــات الســيطرة علــى االقتصــاد واســتبعاد كــوادره وتنميطــه اشــتر ً
اكيا ،باحتــكاراملجــال السيا�ســي مــن
ً
قبــل العســكر ،ومهــدت الســتبداد ســيدوم طويــا.

مرحلة حكم األسد األب ()2000 – 1970

استشــعرتجــاردمشــق بعــض الحريــة فــي بدايــة عهــد حافــظ األســد؛ فرفعــوا الفتتهــم الشــهيرة فــي األســواق« :طلبنــا
مــن هللا املــدد ،فأرســل لنــا حافــظ األســد» ،تعبيـ ًـرا ّ
عمــا كان يعنيــه لهــم الرئيــس الجديــد مــن انفتــاح اقتصــادي،
يعيــد لهــم بعــض مــا خســروه قبــل عــام  .1970وبالفعــل ،علــى الرغــم مــن بقــاء االقتصــاد فــي قبضــة الســلطة ،فقــد
6. https://bit.ly/2xJ5CJX
7. https://bit.ly/2yrGlny
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تم دعم األنشطة الحرفية ،وتشجيع الفعاليات االقتصادية الخاصة ،إلى جانب بناء شركات ضخمة مملوكة
للدولة ،في النصف الثاني من الســبعينيات على وجه الخصوص .وبعد أزمة منتصف الثمانينياتُّ ،اتخذت
إج ـراءات لتنشــيط اإلنتــاج الزراعــي ( ،)1986وصــدر القانــون رقــم  ،10املعــروف بقانــون تشــجيع االســتثمار
( .)1991ترافقــت تلــك اإلج ـراءات االقتصاديــة بتحديثــات سياســية شــكلية ،تمثلــت بإنشــاء «الجبهــة الوطنيــة
التقدميــة» (.)1972
فــي هــذه املرحلــة ،حصــل نــوع مــن االفت ـراق بيــن التحــرر االقتصــادي النســبي ،وبيــن إغــاق املجــال السيا�ســي –
االجتماعي ،وتم وضعه تحت رقابة مشددة من قبل األجهزة األمنية ،على طريق تثبيت دعائم النظام الشمولي -
القمعي .وهدفت اإلجراءات املشارإليها إلى تمكين النظام الشمولي ،من خالل إعادة توزيع األدوار ،بحيث يكون
املســتثمرون (الســنة خاصــة) شــركاء وواجهــة لتغطيــة اســتيالء املقربيــن مــن الســلطة علــى معظــم مقــدرات البلــد
االقتصاديــة ،فــي لعبــة اســترضائية اعتمدهــا حافــظ األســد منــذ انقــاب  ،1970وقــام وريثــه بتحديثهــا ملصلحــة
املقربيــن مــن الســلطة ،تحــت عنــوان التوجــه الليبرالــي املزعــوم فــي االقتصــاد.

من التوريث إلى الثورة ()2011 – 2000

انحســرت فعاليــات ربيــع دمشــق ( )2001 – 2000فــي أقـ ّـل مــن عاميــن مــن العهــد الجديــد ،ثــم أعيـ َـد توزيــع
الثــروة ملصلحــة املقربيــن مــن النظــام ،مــن خــال مــا ُســمي «لبرلــة االقتصــاد» ( )2005واإليحــاء بإشــاعة التحــرر
ـرب مــن تقليــد ل ـ «اشــتراكية الســوق» الصينيــة ،أو مــا سـ ّـموه «اقتصــاد الســوق االجتماعــي»،
االقتصــادي ،كضـ ٍ
مــع اإلبقــاء علــى احتــكارالسياســة ،ولــم يكــن ذلــك لينجــح بســبب غيــاب قضـ ٍـاء مســتقل ووجــود الفســاد البنيــوي،
كجــزء ال يتج ـزأ مــن طبيعــة النظــام.
ولتحقيــق الهــدف أعــاه ،تــم اســتخدام بعــض الرمــوز االقتصاديــة كواجهــات ،واإليحــاء بــأن ثمــة صر ً
اعــا بيــن

توجهيــن اقتصادييــن .وهكــذا ،بيــن محاولــة عصــام الزعيــم 8للموازنــة بيــن اقتصــاد الســوق الحــروالقطــاع العــام،
وميل عبد هللا الدردري 9للم�ضي ُق ً
فئات كثيرة مرتبطة بمؤسسات الدولة،
دما في التحرر االقتصادي ،تم إفقار ٍ
ومن الحرفيين الذين كانوا قد استكانوا إلجراءات حماية الدولة ،ولم يطوروا أنشطتهم لتنافس السلع األجنبية
التــي تدفقــت إلــى األســواق (الصينيــة والتركيــة علــى نحـ ٍـو خــاص) .كان قــد تــم توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة بيــن
سورية وتركيا عام  ،2004ودخلت حيزالتطبيق في عام  ،2007في وقت شهدت فيه العالقات بين املؤسستين
الرئاســيتين الســورية والتركيــة شــهر عسـ ٍـل ،10لــم يلبــث أن قطعــه انفجــار االحتقــان االجتماعــي والسيا�ســي فــي
ســورية عــام  ،2011بتأثيــرثــورات الربيــع العربــي.

وهكــذا اختــل التوافــق النســبي الحاصــل بيــن النظــام االقتصــادي وطبيعــة الســلطة السياســية القمعيــة بعــد
عمليــة التوريــث ،وترافقــت اإلجـراءات االقتصاديــة الرأســمالية ،بمــا تحمــل مــن تقاســم للثــروة بيــن رجــال أعمــال
طموحيــن وأصحــاب الســلطة الذيــن يمنحــون االمتيــازات إلــى رأس املــال أو يســحبونها ً
تبعــا ملؤشــري الــوالء
 .8مؤسس مرشوع مكافحة البطالة ،وزير الدولة للتخطيط عام  ،2000ثم وزير الصناعة بني عامي  2001و.2003
 .9رئيــس هيئــة تخطيــط الدولــة بــن عامــي  2003و ،2005ونائــب رئيــس مجلــس الــوزراء بــن عامــي  2006و .2011عمــل عــى تحويــل االقتصــاد الســوري
مــن اقتصــاد اشـرايك إىل اقتصــاد رأســايل يســتجيب لــروط البنــك الــدويل ومنظمــة التجــارة العامليــة ،وعمــل عــى فتــح االســترياد ورفــع الدعــم الحكومــي
عــى نحــو تدريجــي وإنشــاء بورصــة لــأوراق املاليــة وفتــح البنــوك ورشكات التأمــن والجامعــات الخاصــة وغــر ذلــكhttps://bit.ly/2VG6XJq .
 .10للمزيد عن العالقات الرتكية السورية يف تلك املرحلة ميكن العودة إىل كتاب
محمد طالب حميد ،السياسة الخارجية الرتكية وأثرها عىل األمن العريب( ،املنهل ،نسخة إلكرتونية ،)2016 ،ص .97 – 92
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والخضــوع ،ترافقــت بانزيــاح مركــز الســلطة مــن الحــرس القديــم (األيديولوجــي  -البعثــي) إلــى الحــرس الجديــد
(االقتصادي  -املافيوي) ،لكن مع بقاء حالة االستبداد السيا�سي على حالها .ثم أفضت اإلجراءات االقتصادية
املتســارعة وغيــراملدروســة إلــى حــدوث بعــض التملمــل ،فــي صفــوف الفئــات الشــعبية والعامليــن بالقطــاع العــام
الحكومــي ،ومهــدت للتحــوالت الدراماتيكيــة فــي نهايــة هــذه املرحلــة.

مرحلة ما بعد الثورة

نحوكبير ،وقد
انحسرالدور التنموي والخدمي للدولة بحدة بعد الثورة ،وتراجعت املؤشرات االقتصادية على ٍ
جــاء فــي كتــاب حقائــق العالــم لوكالــة املخابـرات األميركيــة ( )2019أن االقتصــاد الســوري فقــد  % 70مــن حجمــه
بيــن عامــي  2011و2017؛ بســبب العقوبــات الدوليــة والدمــارالناتــج عــن الحــرب .11هكــذا ،ومــع تحــول الثــورة إلــى
حــرب أو حــروب ،ســاد اقتصــاد الحــرب املتمثــل فــي تجــارة الســاح واملخــدرات والنهــب والتعفيــش وفــرض اإلتــاوات
علــى الحواجــز ،وتقاســمت املجموعــات املســلحة وميليشــيات النظــام نهــب ممتلــكات املواطنيــن ،وأجهــزت علــى
مؤسســات الدولــة فــي أماكــن ســيطرتها.
فــي هــذه األثنــاء ،ومنــذ عــام  ،2012ســاعد تدفــق املعونــات اإلنســانية املتنوعــة ،التــي قدمتهــا الــدول املانحــة عــن
طريــق املنظمــات الدوليــة ،فــي تأميــن الغــذاء واالحتياجــات ملعظــم الســكان ،علــى الرغــم مــن ســطو امليليشــيات
املؤيدة واملعارضة على كثيرمن هذه املعونات .حتى بعد استعادة النظام ملناطق واسعة من سورية ،بمساعدة
ً
حلفائه ،ظلت التنمية شبه متوقفة؛ بسبب استمرارالحرب أول ،وشح املوارد وانهيارالعملة املحلية واستمرار
الصـراع وغيــاب الحــل السيا�ســي الدائــم واملالئــمً ،
ثانيــا.

11. https://bit.ly/2wSFLPg
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ً
ثالثا :االقتصاد والسياسة بين االستقرارواألزمات
فــي خضــم الصـراع لالســتحواذ علــى ســلطة االســتبداد الوليــدة ،تتابعــت عمليــات اإلقصــاء السيا�ســي بيــن عامــي
 1963و ،1970ولــم يكــن ثمــة كثيــرمــن الوقــت لوضــع خطـ ٍـط طويلــة األمــد ،واقتصــراألمــرعلــى العــودة إلــى تفعيــل
قوانيــن وإجـراءات التأميــم واإلصــاح الزراعــي التــي ُ
اعتمــدت فــي مرحلــة الوحــدة املصريــة – الســورية ،كمفردتيــن
رئيستين من مفردات «التوجه االشتراكي» ،ولكن البعث زاد على ذلك بـ «مصادرة أمالك املسؤولين الذين ّأيدوا
االنفصال وشاركوا في الحكومات التي تلته ،بذريعة أنهم عمالء لالستعمارواإلمبريالية ،وأعداء لألمةالعربية».12
وبسبب تحكم العسكرواالضطرابات السياسية املتالحقة؛ لم تستطع الحكومات الثماني التي تشكلت في تلك
الفتــرة مــن حكــم البعــث تحقيــق أي فــرق ُيذكــرفــي الناتــج االقتصــادي ،لكنهــا مهــدت الســبيل القتصــاد النهــب،
بعدمــا حيــدت الفعاليــات االقتصاديــة واضطهدتهــا ونفتهــا ،أو هربــت تلــك الفعاليــات بمــا اســتطاعت حملــه إلــى
الخــارج.
تغيــراألمــربعــد عــام  ،1970وتــم تعزيــزالســلطة الجديــدة وإقصــاء املنافســين ،ثــم تكرســت هيمنــة حــزب البعــث
دسـ ً
ـتوريا ،مــن خــال مــا نصــت عليــه املــادة الثامنــة مــن دســتور عــام  .1973وكان عــام  1972قــد شــهد تشــكيل
«الجبهــة الوطنيــة التقدميــة» مــن بعــض األحـزاب القوميــة والشــيوعية ،بقيــادة حــزب البعــث ،مــع حرمــان هــذه
األحـزاب مــن العمــل فــي صفــوف الجيــش والطلبــةُ ،
وعـ ّـد مــن لــم يقبلــوا بذلــك التحالــف معاديــن ملســيرة «التقــدم
ّ
واالشــتراكية» وتمــت مالحقتهــم ،أحز ًابــا وأفـر ًادا ،وزجهــم فــي الســجون ،أقلــه.
اءات اقتصاديــة تمثلــت بإعطــاء مســاحة متزايــدة الســتثمارات
ترافقــت إجـراءات تثبيــت أركان الحكــم ،مــع إجـر ٍ
القطــاع الخــاص ،وتــم إحــداث القطــاع املشــترك فــي الثمانينيــات ،بـ ً
ـدءا مــن القطــاع الزراعــي ،13ليشــمل مجــاالت
عديدة ً
الحقا .كما تم بناء املدن الصناعية وتأجيرها للمستثمرين ،وقد أف�ضى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع
الصناعــي فــي الدخــل الوطنــي إلــى جانــب الزراعــة ،عــاوة علــى حصــة الثــروات الباطنيــة ،كالنفــط والفوســفات.
اتجهــت تلــك اإلجـراءات نحــو تلزيــم القطــاع العــام لرجــال األعمــال الذيــن يــدورون فــي فلــك النظــام ،فصــارهــؤالء
مســاهمين رئيســيين فــي املجــال االقتصــادي ،وفــي عمليــة لــم تتوقــف حتــى أصبحــت هــي املهيمنــة علــى مفاصــل
االقتصــاد الوطنــي ،بعــد العــام .2000
وهكــذا ،تحــول االقتصــاد الســوري بعــد عــام  1970مــن اقتصــاد قطــاع عــام بنســبة كبيــرة ،حيــث لــم تتعـ َّـد نســبة
مســاهمة القطــاع الخــاص  % 25مــن الدخــل الوطنــي ،إلــى اقتصــاد مختلــط علــى نحـ ٍـو تدريجــي ،حتــى وصلــت
ً
تماشيا مع التحول االنفتاحي في
مساهمة القطاع الخاص في نهاية الثمانينيات إلى ثلثي الدخل الوطني ،14وذلك
العهــد األســدي األول (.)2000 – 1970
ًّ
مكبــا بمزيــد مــن القيــود ،وعلــى رأســها الفســاد اإلداري واإلجـراءات البيروقراطيــة ،فقــد
ومــع أن االقتصــاد بقــي
تحققت قفزة مهمة في التسعينيات أوصلت «متوسط معدل نموالناتج اإلجمالي إلى  % 5.8للفترة بين عامي205
و ،2007فــي حيــن وصلــت مســاهمة القطــاع الخــاص إلــى  % 65عــام  ،15»2007مــع أن ذلــك يعــودً ،
أساســا ،إلــى

 .13املرسوم الترشيعي رقم  10لعام .1986
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12. https://bit.ly/2XLmn1M
14. https://bit.ly/2zgOXhj
15. https://bit.ly/2zgDu1g
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مساهمة الفعاليات االقتصادية الخاصة ،كالبنوك وشركات التأمين ،وال يعود لتنمية إنتاجية حقيقية ،ور ّبما
كانــت املغــاالة فــي األرقــام الــواردة أعــاه تهــدف ً
أيضــا إلــى تشــجيع االســتثمار.
فــي كل األحــوال ،عكــس االقتصــاد الســوري ،وال يـزال ،مــا تريــده الســلطة لــدوام بقائهــا ،فلــم تســتفد مــن نصائــح
االقتصادييــن ،ولــم تفعــل شـ ًـيئا إلصــاح القطــاع العــام واالرتقــاء بالصناعــة وتصنيــع الزراعــة لتنافــس دول
.16
الجــوار ،واعتمــدت ،بدرجــة كبيــرة ،علــى تصديــر املــواد الخــام كالنفــط والفوســفات
ومــع ذلــك ،لــم يلبــث أن ظهــرالتصــدع الداخلــي مــن خــال طموحــات قائــد «سـرايا الدفــاع» ،وانفــات عناصرهــا
بال ضابط ،وبدء االغتياالت التي قام بها «اإلخوان املسلمون» ،ولم تلبث هاتان املشكلتان أن تحولتا إلى أزمتين
سياسيتين كبيرتين في النصف األول من الثمانينيات .واستغل النظام الصراع مع اإلخوان ُليطبق الخناق على
آخر َّ
متنفس للمجتمع املدني السوري ،من خالل السيطرة على النقابات املهنية عام .1980
وتفاقمــت األوضــاع مــن جـراء تراجــع حجــم املســاعدات الخليجيــة التــي كانــت قــد تدفقــت علــى ســورية بعــد حــرب
تشرين األول /أكتوبر ،1973من جراء هبوط أسعارالنفط ،عالوة على تدهور سعرصرف الليرة والجفاف،17
وأف�ضــى ذلــك إلــى ظهــور أزمــة اقتصاديــة عميقــة ،انعكســت تر ً
اجعــا فــي املؤش ـرات االقتصاديــة ودخــل الفــرد،
ً
ً
وتباطؤا في عمل كثيرمن الشــركات اإلنشــائية في القطاع العام ،املدني والعســكري ،التي كانت قد أحدثت نقلة
مهمــة فــي ســورية علــى مســتوى البنيــة التحتيــة فــي تلــك املرحلــة.
لكــن ،مــن جديــد ،أعــادت بعــض اإلجـراءات الحكوميــة التشــجيعية 18الحيويــة لالقتصــاد الســوري ،الــذي أظهــر
ً
بعضــا مــن مؤشـرات التعافــي فــي التســعينيات ،مــن دون تغييــريذكــرفــي حالــة الركــود السيا�ســي الــذي اســتمرطــوال
هــذا العقــد ،باســتثناء إطــاق سـراح دفعــات مــن الســجناء السياســيين.
في هذه األثناء ،بقي القطاع الحكومي هواملسيطرفي االقتصاد ،كحاجة إلى السلطة املستبدة من أجل التحكم
في ماليين العاملين املرتبطين بمؤسسات الدولة التي تهيمن عليها األجهزة األمنية وتراقب العاملين فيها ،فتحرم
مــن يعــارض «ولـ ّـي نعمتهــا» مــن رزقــه ،ذلــك مــن خــال إدخــال بعــض البنــود التــي تكــرس هيمنــة األجهــزة األمنيــة فــي
ً
القوانيــن العامــة ،19فضــا علــى اســتمرارالعمــل بقانــون الطــوارئ 20منــذ عــام  .1963كمــا ظـ ّـل اإلفســاد املنهجــي
عيــن أفـراده ً
مــن أهــم الوســائل التــي اتبعتهــا الســلطة للســيطرة علــى الجهــازاإلداري الــذي ُي ّ
وفقــا ملواالتهــم ،ومــن
ً
ثــم ضمــان التزامهــم الصمــت بعــد إدخالهــم ضمــن منظومــة الفســادً ،
طوعــا أو كراهيــة ،فتطبــق بحقهــم القوانيــن
فقــط فــي حــال فكــرأحدهــم فــي الخــروج عــن عصــا الطاعــة.

نقل عن موقعhttps://bit.ly/2ywPQ4J :
 .16د .نبيل سكر ،إصالح القطاع الخاص أم خصخصته ،مجلة أبيض وأسود 18 ،حزيران /يونيو ً ،2007
17. https://bit.ly/3anxRen

 .18مرسوم االستثامر الزراعي لعام  1986وقانون االستثامر رقم  10لعام .1991
 .19عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،جــاء يف البنــد  1مــن املــادة  137مــن قانــون العاملــن املوحــد لعــام  ،2004أنــه «يجــوز بقـرار مــن رئيــس مجلس الــوزراء،
بنــاء عــى اقـراح لجنــة مؤلفــة مــن وزيــر العــدل ووزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل ورئيــس الجهــاز املركــزي للرقابــة والتفتيــش ،رصف العامــل مــن
الخدمــة وتصفــى حقــوق العامــل املــروف مــن الخدمــة وف ًقــا للقوانــن النافــذة» .األســباب هنــا أمنيــة بالطبــع ،ومــا تشــكيل هــذه اللجنــة إال لــذر الرمــاد
يف العيــون ،ويتــم األمــر بأوامــر األجهــزة األمنيــة ،التــي تطــال الجميــع ،حتــى رئيــس مجلــس الــوزراءhttps://bit.ly/2VlqoZa .
 .20تــم إلغــاء قانــون الطــوارئ ومحكمــة أمــن الدولــة وإصــدار مرســوم تنظيــم التظاهــر يف ثالثــة مراســيم جمهوريــة ،بتاريــخ  21نيســان /أبريــل عــام
https://bit.ly/2zjlJyt .2011
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فــي الفتــرة األســدية الثانيــة ( ،)2011 - 2000قبيــل انــدالع الثــورة ،لــم تكــن األزمــة االقتصاديــة التــي أحدثتهــا
سياسات «اللبرلة» االقتصادية والظروف املناخية الطارئةّ 21
لتغيرمن اتجاه إطباق السلطة على املجتمع ،لو
لم تحدث تحوالت عميقة تمثلت باندالع ثورات الربيع العربي في أكثرمن بلد ،والفو�ضى التي تلتها بسبب القمع
ومختلــف التدخــات الخارجيــة.
وبالرغــم مــن مــروراالقتصــاد الســوري بأزمــات قويــة عــدة ،فــإن ذلــك لــم يكــن ً
كافيــا إلحــداث خلــل عميــق فــي بنيــة
الســلطة ،نظـ ًـرا لتغييــب أي معارضــة يمكــن أن تهــدد حكمهــا ،والحجــرعلــى السياســة الــذي لــم يســتثن أي لــون
أو اتجــاه .واسـ ّ
ـتمد النظــام قوتــه ً
أيضــا مــن دوره الوظيفــي ،ك ـ «بيضــة القبــان» فــي املنطقــة ،وقــد بنــى عالقاتــه
الخارجيــة علــى نحــو متــوازن ،فــوق الطاولــة وتحتهــا .تبـ ّـدى ذلــك ً
أيضــا بعــد الثــورة ،إذ اجتمعــت عوامــل عــدة ،ال
ٍ
يتســع املجــال لتعدادهــا هنــا ،الســتمرارالنظــام حتــى هــذا الوقــت ،علــى الرغــم مــن دمــارســورية بصــورة ال تقــارن
سوى بما حصل لبعض البلدان في الحرب العاملية الثانية ،وحدوث االنهياراالقتصادي شبه الشامل ،ووصول
نســبة الســوريين تحــت خــط الفقــرإلــى مــا يقــارب .% 90
ال يمكــن لدولــة أن تســتمرمــن دون اقتصــاد علــى درجــة مــن القــوة ،كركــن أســاس مــن أركانهــا ،وقــد تــم توظيــف
االقتصــاد فــي النظــام الشــمولي الســوري ليخــدم بقــاء الســلطة ،ولتحويــل النظــرعمــا تفعلــه مــن حجـ ٍـب ملجــاالت
التنميــة األخــرى ،السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة ،فــي الطريــق الثابتــة نحــو الهاويــة.

 .21كان الجفــاف ،الــذي رضب منطقــة الجزيــرة (ســلة ســورية الغذائيــة) يف النصــف الثــاين مــن العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعرشيــن ،قــد دفــع
بع ـرات آالف األرس للهجــرة إىل ضواحــي املــدن الســورية األخــرى ،وفقــد أكــر مــن مليــون نســمة مــوارد رزقهــمhttps://bit.ly/2VpNLAW .
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ر ً
ابعا :تالزم مجاالت التنمية وافتراقها
عندما سيطرانقالبيو البعث على املجال السيا�سي للمجتمع ( ،)1963عادوا الستلهام مرحلة الوحدة (-1958
 ،)1961فعملــوا علــى إخضــاع مختلــف الجوانــب التنمويــة ،للمجــال السيا�ســي؛ أي تحــول السيا�ســي إلــى محـ ّـدد
لطبيعــة ودرجــة واتجــاه مجــاالت التنميــة األخــرى لتخــدم اســتمرار«القيــادة الثوريــة» ،ولــم تعــن التنمية املتكاملة
وال املستدامة لهم ً
شيئا ،في تقليد ملا كان ً
متبعا في دول املنظومة االشتراكية ،الذي َع ّد ُ
نظام البعث نفسه ً
جزءا
ً
منهــاّ ،
مد ً
عيــا ،أو محــاول ،تحقيــق درجــات أعلــى مــن النمــو االقتصــادي للفئــات الشــعبية والجماهيــر الكادحــة،
بمصطلحــات تلــك الفتــرة ،ومــن خــال اعتمــاد التخطيــط االقتصــادي علــى نمــط الخطــط الخمســية.
وهكــذا ،بــدأ إلحــاق جميــع الفعاليــات املدنيــة واألهليــة بحــزب الســلطة ،واعتبارهــا منظمــات رديفــة .حصــل ذلــك
ً
وتعــزز علــى نحـ ٍـو تدريجــي ،وذلــك اســتجابة الحتياجــات الســلطة ومخاوفهــا ،وفــي االتجــاه الــذي يكـ ّـرس شــموليتها
أكثــرفأكثــر .فــي هــذا املنــاخ ،لــم ُ
تعــد السياســة فــي خدمــة التنميــة الشــاملة ،إنمــا صــارت وســيلة فعالــة لتقييدهــا،
حتــى فــي االقتصــاد الــذي تــم التحكــم فــي مفاصلــه وعســكرة بعــض قطاعاتــه.22
بالطبع ،ال يمكن أن تتحقق أي درجة من العدالة ،من دون تنمية اجتماعية تتمثل بوجود الحريات املنصوص
عليها في املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،وأهمها التعبيرعن الرأي ،من أجل عكس الواقع االجتماعي
ً
علــى حقيقتــه ،وليــس كمــا تريــد لــه الســلطة أن يكــون ،فضــا علــى ضــرورة أن يقــوم املجتمــع املدنــي بــدوره الفاعــل
كطرف أساس في دعم الخطط التنموية ومساءلة ّ
القيمين عليها.
إن تجــارب إخضــاع التطــور االقتصــادي ليخــدم النظــام السيا�ســي ،إلــى جانــب حجــب التنميــة السياســية
ً
واالجتماعية والثقافية أوتقييدها بحدود ضيقة ،كانت كارثية على الدوام في مختلف أنماط األنظمة الشمولية،
وتوقــف ذلــك علــى درجــة تحكــم املجــال السيا�ســي فــي مجــاالت التنميــة األخــرى؛ ســواء أكان يخضعهــا بصــورة تامــة
(النظــام الشــيوعي الســوفيتي) أم يقيدهــا بدرجــات مختلفــة (النظــام البعثــي الســوري) .فــي كل األحــوال ،تحـ ّـول
َّ
ـكيالت سياســية واجتماعيــة وثقافيــة ،وقــد سـ ّـهل ذلــك ضبطهــم
األفـراد إلــى مجــرد رعايــا وأتبــاع مؤطريــن فــي تشـ ٍ
ّ
وتحكــم األجهــزة األمنيــة فيهــم ،لكــن التنميــة االقتصاديــة ال تتعــارض مــع االســتبداد ً
دومــا ،وفــي بعــض األنظمــة
االســتبدادية الوطنيــة ،كالصيــن ،تقــوم الدولــة بتوجيــه النمــو االقتصــادي لتحقيــق مؤش ـرات عاليــة ،فــي حيــن
تقــوم أنظمــة اســتبدادية أخــرى ،كالنظــام الســوري ،باســتخدام التنميــة االقتصاديــة مــن أجــل تدعيــم ســلطتها
وإرضــاء مواليهــا ،عــاوة علــى تحجيــم مجــاالت التنميــة األخــرى ،كونهــا ال تتــاءم مــع ديمومتهــا.
والســترضاء الطبقــات الشــعبية؛ عمــد النظــام إلــى مجموعــة مــن السياســات التــي تحظــى بالقبــول العــام ،ومنهــا:
«إتاحــة التعليــم العالــي املجانــي ،والوظائــف الحكوميــة للطبقــة املتوســطة بأجــرمقبــول؛ توفيــراألمــن الوظيفــي
للعمــال الصناعييــن؛ توزيــع األرض للفالحيــن؛ الغــذاء املدعــوم للجماهيــرالحضريــة؛ والتنقــل التصاعــدي الكبيــر
لســكان الريف من مختلف الطوائف .وقد أدت هذه السياســات واالســتراتيجيات إلى تحقيق النظام درجة من
االستتباب على املستوى الداخلي ،مثلما استطاع تحقيق نجاحات موازية على الصعيدين الخارجي والقومي».23
 .22عــى ســبيل املثــال ،كانــت تابعيــة الــركات الكبــرة للدولــة إىل الجيــش ،مــع أن معظــم أعاملهــا كانــت يف القطــاع املــدين ،ومتــت إدارتهــا كثكنــات
عســكرية مــن خــال ضابــط أمــن الرشكــة ،مثــل مؤسســتي اإلســكان العســكري واإلنشــاءات العســكرية وغريهــا.
 .23طارق ناصيف ،العالقة الجدلية بني الطائفية والحوكمة يف سورية ،مركز حرمون للدراسات ،ص .8
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ً
خامسا :دور املناخ السيا�سي في تجارب تنموية ملهمة
مــع أن تجربــة كل بلــد تنطلــق مــن خصوصياتــه التــي ال يمكــن أن تتكــرر فــي بلــد آخــر ،فإنــه يمكــن اســتلهام تجــارب
تنمويــة ،أو عناصــرمحــددة منهــا ،لبلــدان تتشــابه ظروفهــا أو تتقاطــع مــع ظــروف ســورية ،فــي محاولــة ملعرفــة مــا
كمسرع ّ
ّ
وموجه للتنمية
الذي يمكن االستفادة منها في تنمية سورية املستقبل ،وبخاصة دور العامل السيا�سي
الشــاملة واملتكاملــة.
ً
ـجعة لكيفيــة «انتشــال» بلــد مــن ّ
لجــة الفقــروالتخلــف ،إلــى دولــة تطمــح
فــي هــذا اإلطــار ،تبــدو تجربــة روانــدا مشـ
إلــى تحقيــق مزيــد مــن االحتياجــات التنمويــة لشــعبها ،علــى الصعــد كافــة .وللوهلــة األولــى ،يصعــب تصديــق أن بلداً
ً
أفريقيــا ،تعــرض ملذبحــة أهليــة عرقيــة ( )1994قامــت بهــا قبيلــة «الهوتــو» ضــد قبيلــة «التوت�ســي» ،وراح ضحيتهــا
ات مهمــة فــي مؤش ـرات
 800ألــف شــخص فــي غضــون ثالثــة أشــهر ،يمكــن أن ينهــض مــن جديــد ،ويحقــق إنجــاز ٍ
ّ
قائد يتفهم ويدرك حاجات شــعبه في
التنمية الشــاملة .وال ريب في أن للعامل السيا�ســي الذاتي ،املتمثل بوجود ٍ
لحظــة تاريخيــة معينــة ،دو ًرا ً
مهمــا فــي تحقيــق نهضــة روانــدا ،وهــو الرئيــس (بــول كاغامــي) مــن قبيلــة «التوت�ســي»
ذاتهــا التــي تعرضــت للمذبحــة.
ً
إنها بمنزلة يقظة تاريخية ّ
جبت ما قبلها ،في لحظة إحباط شديدة دفعت إلى التفكيرفي �شيء آخر ،يكون
مختلفا
ّ
ً
ومحفـ ًـزا للطاقــات أو ً
موجهــا لهــا ،ومــن أجــل ذلــك ،تــم إجـراء املصالحــة وتقويــة الجيــش وتحقيــق األمــن
ومناقضــا
بقيادة وزيرالدفاع بين عامي  1994و( 2000الرئيس الحالي) .وفي عام  ،2000تم وضع الخطوط التنموية التي
ً
موجها نحو الخدمات ً
ً
وقائما على املعرفة ،بهدف معالجة الفقروتنمية
اقتصادا
أضافت إلى االقتصاد الزراعي
الريــف .وخــال  20ســنة تحقــق نمــو اقتصــادي ي ـراوح بيــن  7و ،% 8نتيجــة إلحــداث تشــريعات مرنــة وتطبيــق
قيــم الشــفافية واملحاســبة والترشــيد والتعدديــة االقتصاديــة ،وكان لذلــك أثــر كبيــر فــي اجتــذاب االســتثمارات
الخارجيــة .كمــا تحققــت تنميــة اجتماعيــة مهمــة علــى صعيــد التعليــم وتمكيــن املـرأة .24
هدفت تلك اإلجراءات إلى تحويل رواندا (يبلغ عدد سكانها  11.5مليون 25ويعيش أكثرمن  % 80منهم في الريف
معتمديــن علــى الزراعــة التــي تســاهم فــي  % 33مــن الناتــج الوطنــي اإلجمالــي )26مــن بلــد زراعــي ،إلــى بلــد يقــوم علــى
اقتصــاد املعرفــة ،وإنقــاص نســبة الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــرإلــى أقــل مــن  .% 30مــن أجــل ذلــك ،وفــرت
ً
روانــدا بيئــة مناســبة ومســهلة لالســتثمار(يحتــاج املســتثمرإلــى  6ســاعات ليســجل اســتثماره ،و 48ســاعة لبــدء
ً
العمــل) ،وانتقلــت مــن املركــزً 41
أفريقيــا فــي مجــال
عامليــا عــام  ،2017إلــى املركــز 29عــام  ،201927وهــي الرائــدة
الثــورة الرقميــة .كمــا خــرج أكثــرمــن مليــون مواطــن مــن تحــت خــط الفقــر ،بيــن عامــي  2005و.282011
ُت ّ
مول مشاريع األعمال في رواندا من مؤسسات مالية عديدة ،على رأسها البنك الدولي الذي ينسق األعمال مع

مجموعات تطويررواندية.29

 .25إحصاءات األمم املتحدة .2016
 .26بلغ الناتج الوطني اإلجاميل  8.5بليون دوالر يف عام .2016
 .27تقرير مامرسة األعامل لعام Doing Business Report
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24. https://bit.ly/3cwev8s

28. https://bit.ly/2Y1UVgv
29. https://bit.ly/3evVwg9
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وتوفــرالشــركات ذات الصلــة الحلــول التقنيــة للمجتمعــات الفقيــرة ،وتؤمــن اتصــاالت اإلنترنــت وغيرهــا للمناطــق
ُ
الريفيــة كافــة .مــن الناحيــة السياســية ،تــدارروانــدا مــن قبــل حكومــة شــاملة تتبنــى األفـراد املميزيــن والتكنوقـراط
والسياســيين مــن األح ـزاب املعارضــة فــي الحكــم ،ويتــم تحديــد درجــة إنجــاز األهــداف بطرائــق قابلــة للقيــاس.30
بعــد اســتيالء «الجبهــة الوطنيــة الروانديــة» ،بقيــادة الرئيــس الحالــي ،علــى العاصمــة عقــب مجــازر  ،1994قامــت
بتشــكيل «املفوضيــة الوطنيــة للوحــدة واملصالحــة» ،التــي أحيــت تقاليــد قبليــة فــي املصالحــات الجماعيــة (غــاكاكا
 .)Gacacaوجــرت املحاكمــات فــي اجتماعــات عامــة فــي األريــاف ،وتمــت إدانــة املجرميــن ومعاقبتهــمُ ،
وعـ ّـوض ذوو
الضحايــا بأشــكال مختلفــة ،إلــى جانــب تشــجيع املغفــرة والصفــح .كمــا جــرت محاكمــات أخــرى مــن قبــل املحكمــة
الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا ،التــي شــكلتها األمــم املتحــدة.31
نشــير هنــا ً
أيضــا إلــى املحاكمــات املشــابهة التــي حدثــت فــي جنــوب أفريقيــا ،مــن خــال تشــكيل «لجنــة الحقيقــة
واملصالحــة» عــام  ،1995بعــد عــام مــن تولــي نلســون مانديــا رئاســة الدولــة ،وعقــب عقــود مــن سياســة التمييــز
العنصــري .عملــت هــذه اللجنــة ،التــي تمتعــت بصالحيــات واضحــة ،علــى تحديــد االنتهاكات والبحث عن الحقيقة
من خالل التعاون مع السكان املتضررين وجمع الجناة مع ضحاياهم ،وكانت العدالة مقدمة للعفوواملصالحة
والتســامح.32
وإذا كانــت تجربــة روانــدا التنمويــة مثـ ًـال ً
جذابــا ،لألخــذ بهــا فــي ســورية املســتقبل؛ فــإن جوانــب محــددة مــن تجــارب
بلدان أخرى يمكن أن ُتستلهم ً
أيضا .ففي ماليزيا ،كان للعامل السيا�سي (رئيس الوزراء مهاتيرمحمد) دور مهم

فــي نهضــة هــذا البلــد فــي ظــل ظــروف موضوعيــة صعبــة ،لتتحــول ماليزيــا -خــال عــدة عقــود -مــن بلــد يعيش شــعبها
حيــاة شــبه بدائيــة ،إلــى دولــة صناعيــة عصريــة .هنــا تبــرز تجربــة االســتثمارفــي التعليــم وتشــجيع البحــث واالبتــكار
وتأمين البنى التحتية ذات الصلة ،ومن ضمنها إيفاد املتفوقين للدراسة في أفضل الجامعات اليابانية .كما تم
تجــاوز االنقســامات والتباينــات العرقيــة لصالــح االنتمــاء الوطنــي واإلخــاص لقيــم العمــل والعلــم.
ولعــب العامــل الذاتــي املتمثــل بشــخصية مصطفــى كمــال أتاتــورك دو ًرا ً
مهمــا فــي نهضــة تركيــا الحديثــة ،منــذ عــام

 .1923وعندمــا نتحــدث عــن دور القائــد ،فإننــا نتحــدث عــن دور سيا�ســي ذاتــي وإرادي فــي ظــل ظــروف موضوعيــة
معقــدة؛ كيــف ال وتركيــا كانــت محتلــة مــن قبــل خمــس دول (روســيا وأرمينيــا واليونــان وبريطانيــا وفرنســا) .تقــدم
التجربــة التركيــة ،كدولــة مجــاورة ذات طابــع إســامي وبنظــام علمانــي ،الكثيــرمــن الــدروس لســورية املســتقلة
وذات السيادة في املستقبل ،ومنها أن النظام الديمقراطي ُي ّ
عد املناخ املناسب لألحزاب الدينية ،لتطرح برامجها
وتثبت ذاتهاً ،
بعيدا عن تكرارالالزمة القديمة حول أن «اإلسالم هو الحل» ،واستغالل الديمقراطية للوصول
إلــى الســلطة ،ثــم التمتــرس فيهــا.
ومع تباين الظروف املوضوعية ،لبعض البلدان التي ّ
تعرضت لدماركبيرفي الحرب العاملية الثانية ،فإن تجربة
أملانيــا الناجحــة تبــدو ملهمــة فــي أكثــر مــن مجــال ،ومــن تلــك املجــاالت دو ُر امل ـرأة فــي نهضــة هــذا البلــد ووصولــه
إلــى موقــع الصــدارة بيــن البلــدان األوروبيــة .كمــا أفضــت املزيــد مــن اإلج ـراءات اإلصالحيــة فــي اليابــان ،بخاصــة
بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة ،إلــى تحريــك القــوى العاملــة مــن الريــف إلــى املــدن ،مــن أجــل املســاهمة فــي النهضــة
الصناعيــة فــي هــذا البلــد.
30. https://bit.ly/2VWFbJ1
31. https://bit.ly/2KgSmik
32. https://bit.ly/2Kls8LG
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ً
تعـ ّـد خطــة مارشــال التــي قدمــت مــن خاللهــا الواليــات املتحــدة أمــوال ســخية ( 120مليــاردوالرباألســعارالحاليــة)
مــن أكبــرخطــط التمويــل التــي ســاعدت أوروبــا فــي الوقــوف علــى قدميهــا ،بعــد الدمــارالــذي خلفتــه الحــرب العامليــة
الثانيــة ،وتركــت هــذه الخطــة لألوروبييــن الحريــة فــي صــرف هــذه األمــوال بحســب األولويــات التــي يرتؤونهــا  .33مــع
ً
متواضعــا مــن أجــل عمليــة إعــادة إعمــارســورية ،التــي تقــدرتكاليفهــا بأكثــرمــن 500
ذلــك ،يبــدو مثــل هــذا املبلــغ
مليــاردوالرحتــى اآلن ،علــى املســتوى االقتصــادي فقــط.
ّ
وحتــى لــو توافــرت هــذه األمــوال ،أو جلهــا ،عــن طريــق مؤتمـرات دوليــة للتمويــل ،وهــذا مــا يـزال فــي بــاب التمنيــات،
فــإن وضــع ســورية تحــت احتــاالت عــدة وتقســيمها إلــى مناطــق نفــوذ يزيــد مــن مصاعــب عمليــة التنميــة ،مــا لــم
ـرس الحــل السيا�ســي علــى اإلق ـراربوحــدة ســورية ،أر ً
ضــا وشـ ً
يـ ُ
ـعبا ،وبالتالــي وجــود حكومــة مركزيــة ســورية ذات
صدقيــة يقــع علــى عاتقهــا إدارة عمليــة التنميــة الشــاملة واملســتدامة والالمركزيــة.

بين اإلغاثة والتنمية  

طوال سنوات الحرب ،اهتم العالم بموضوع اإلغاثة كإجراء عاجل ومؤقت يهدف إلى تلبية االحتياجات امللحة
املتعلقــة بالغــذاء واإليــواء ،ولــم توضــع خطــط تنمويــة علــى املدييــن القريــب واملتوســط فــي املناطــق املنكوبــة .فــي
الواقــع ،لــم تكــن إدارة هــذه املســاعدات واملنــح علــى النحــواألمثــل ،ولــم تأخــذ ً
دائمــا باألولويــات ،وهــدرت كثيـ ًـرا من
األموال بسبب عدم وجود آليات مراقبة فاعلة تضمن الشفافية واملحاسبة ،كما سطت امليليشيات املتحاربة
على كثيرمن املساعدات .ومع أن املناخ السيا�سي الذي تسوده الفو�ضى لم يساعد على ذلك في معظم الحاالت،
فلــم يكــن مــن الصعــب وضــع أســس ملشــا يع بنــى تحتيــة يمكــن البنــاء عليهــا وتطويرها ً
الحقا.
ر
وبالرغم من محاوالت النظام في سنوات الحرب ترميم االقتصاد السوري والعودة إلى ما كان عليه قبل ،2011
فإن ذلك بقي في إطارالتمنيات ،ولم يسمح املناخ الحالي غيراآلمن باجتذاب رؤوس األموال الخارجية ،أو إدارة
ً
داخليــا ،فــي ظــروف الحــرب وســيطرة امليليشــيات وانتشــارالحواجــزوانهيــارالليــرة وتف�شــي الفســاد
املــوارد املتاحــة
واملحســوبيات .واألهم هو اســتمرارغياب الحل /املخرج السيا�ســي ،فهو الوحيد الذي يفتح اآلفاق ويعيد الثقة
ويحــرك عجلــة التنميــة ،واالقتصاد ّ
أســها.
وبحســب مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط ،ونظـ ًـرا ل ـ «الظــروف األمنيــة واالقتصاديــة الســائدة ،ســتكون إعــادة
االســتثمارفــي ســورية محــدودة ،وقــد تترتــب عليهــا تأثيـرات متفاوتــة» .34فقــط ،عنــد توقــف املعــارك وحصــول حــل
سيا�ســي مــا ،يمكــن أن تبــدأ مشــاريع التنميــة الشــاملة ،وبمــا يتــاءم مــع حاجــات مختلــف املناطــق الســورية .كمــا
سيســاعد ذلــك فــي تدفــق االســتثمارات وانتظــام عمليــة التمويــل ومراقبــة الجهــات املانحــة أو الجهــات التــي تنــوب
عنهــا لســير تنفيــذ املشــاريع ،بخاصــة حيــن ال تكــون الســلطات املركزيــة الوليــدة قــادرة علــى القيــام بمهامهــا كمــا
يجــب ،فــي مختلــف املناطــق.
 .33ســلطان بــركات وغســان الكحلــوت ،دروس مســتفادة مــن تجــارب اإلنعــاش مــا بعــد النزاعــات املســلحة :نحــو عمــل عــريب موحــد( ،سياســات عربيــة،
العــدد  ،30كانــون الثــاين /ينايــر) ،ص.29 .
 .34كاثرين ناظمي وألكسندر دسينا ،لن تسري األعامل كاملعتاد يف سورية ،مركز كارنيغي للرشق األوسطhttps://bit.ly/2VmlB9E .2019 /6/20 ،
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ومــن غيــراملضمــون أن يبقــى االهتمــام الدولــي بســورية علــى حالــه ،ولــو أن املســألة الســورية ســتبقى هــي األعقــد
علــى مــا يبــدو فــي أوقــات الســلم ،كمــا فــي زمــن الحــرب ،ويتوقــف ذلــك علــى اعتبــارات كثيــرة ،منهــا وجــود أولويــات
تتعلق بأزمات أخرى .في كل األحوال ،ال بد من تسريع عملية االستتباب السيا�سي ،من أجل تأمين املناخ املالئم
إلنجــازمهـ ّ
ً
إيجابيــا علــى تنفيــذ املشــاريع التنمويــة .وفــي هــذا الصــدد ،يعـ ُّـد توفيــر
ـام املرحلــة االنتقاليــة ،مــا ينعكــس
نــواة صلبــة لجيــش وقــوى أمنيــة وطنيــة أمـ ًـرا بالــغ األهميــة لحفــظ األمــن وتوفيــرالشــروط املالئمــة ليمــارس النــاس
حياتهــم الطبيعيــةّ ،
ويعبــرون عــن رأيهــم بــا خــوف ،وذلــك إلــى جانــب جســم قضائــي قــادرعلــى التعامــل مــع قضايــا
الفساد والجريمة املنظمة ،من أجل الحد من الهدروالحيلولة دون عرقلة تنفيذ الخطط التنموية ،والحد من
تكاليفهــا وأعبائهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن التنميــة االقتصاديــة تكــون ذات أولويــة فــي املرحلــة األولــى ،فــا يجــوز تأجيــل جهــود التنميــة
الشــاملة ،السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،تحــت أي حجــة ،ويضمــن ذلــك تطويــرالكــوادرالبشــرية
وإعــادة زرع القيــم اإلنســانية واالجتماعيــة اإليجابيــة ،ومنهــا الشــعور باالنتمــاء الوطنــي وحـ ّـب العمــل والتضامــن
ً
والتكافــل االجتماعييــن؛ أي تكريــس قيــم معاكســة ملــا زرعــه االســتبداد مــن تفرقــة وإحبــاط ،فضــا علــى نتائــج
الحــرب القاســية واملأســوية .كمــا أن التقــدم فــي أي جانــب مــن جوانــب التنميــة ســينعكس علــى مجــاالت التنميــة
األخــرى ،ويســاهم فــي تكاملهــا فــي نهايــة املطــاف.

املناخ السيا�سي وبرامج التنمية في سورية املستقبل

إن ألــف بــاء املنــاخ السيا�ســي هــي الحريــات السياســية بمفرداتهــا األشــهر ،وهــي حريــة التعبيــرعــن الـرأي والتنظيــم
واملشــاركة واالنتخــاب ،التــي يتــم تضمينهــا وضمــان ممارســتها فــي الدســتور والقوانيــن واللوائــح التنفيذيــة ذات
الصلة ،وهذا ما يفتح الباب أمام الفرد /املواطن ليمارس حرياته ويطور معارفه ويطالب بحقوقه االجتماعية
واالقتصاديــة واملدنيــة ،فالحريــة السياســية هــي «أداة وضمانــة وهــدف للتنميــة اإلنســانية التــي تشــتمل علــى
الحريــات السياســية واملدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتتصــل بمــا يتوفــرللنــاس مــن فــرص لتقريــرمــن ينبغــي
أن يحكــم ووفــق أي مبــادئ ،وتشــمل ً
أيضــا القــدرة علــى مراقبــة الســلطات ونقدهــا ،والتمتــع بحريــة التعبيــر
السيا�ســي ووجــود صحافــة حــرة» .35وال تكــون الحريــات السياســية إال فــي ظــل النظــام الديمقراطــي األكفــأ واألكثــر
مالئمــة لتحقيــق مختلــف جوانــب التنميــة ،ومــن ضمنهــا التنميــة السياســية.
في تعريف البنك الدولي ،يعني الحكم الرشيد أن تديرالسلطة موارد الدولة بفعالية لتحقيق التنمية ،36والذي
يتضمــن مشــاركة هيئــات املجتمــع املدنــي ،وبالتالــي وجــود قــدر مــن الحكــم الديمقراطــي .ومــن منظــور التنميــة
البشــرية ،يعنــي الحكــم الرشــيد العمــل علــى توفيــرالرفاهيــة وتعزيــزالحريــات والقــدرات وصيانــة حقــوق الفئــات
االجتماعيــة األفقــرواألضعــف ،وإرســاء حالــة مــن التــوازن بيــن الحاكــم واملحكــوم ،علــى قاعــدة ســيادة القانــون
واملســاءلة واملشــاركة والشــفافية.
مــع ذلــك ،ثمــة أنظمــة يســودها منــاخ دكتاتــوري وحققــت مســتويات مهمــة مــن التنميــة االقتصاديــة فــي البدايــة،
قبــل أن تتحــول تدر ً
يجيــا إلــى أنظمــة ديمقراطيــة ،كمــا فــي بعــض دول جنــوب شــرق آســيا .لكــن مثــل هــذه التنميــة
تفتقــرإلــى مفاهيــم العدالــة االجتماعيــة ،ويغيــب عنهــا املفهــوم األوســع للتنميــة اإلنســانية املســتدامة ،وهــو مــا
35. https://bit.ly/3eBJIJf
36. https://bit.ly/2VoaNIo
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تحققه الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان وضمان املشاركة في اتخاذ القرارات والعدالة في التوزيع وتكافؤ
الفرص.37
كما تتعزز التنمية بمشاركة املرأة ،ومن ضمن الحقوق التي يجب منحها للمرأة على طريق مساواتها مع الرجل،
تبــرز الحقــوق السياســية التــي ً
غالبــا مــا يتــم حجبهــا بذرائــع مختلفــة .كمــا أن تمكيــن امل ـرأة والعمــل علــى ضمــان
ممارســتها لحقوقهــا ووعيهــا لهــا ،يتســاوق مــع تمكيــن فئــة الشــباب ككل ،وبالتالــي رفــد املجتمــع بطاقــات متجــددة
تســاهم فــي عمليــة البنــاء وال تكــون ً
عبئــا عليهــا .وقــد اســتنتجت كريســتين الجــارد أن امل ـرأة «إذا تســاوت بالرجــل
مــن حيــث التوظيــف؛ فســتصبح االقتصــادات أكثــرصالبــة ،ويحقــق النمــو االقتصــادي معــدالت أعلــى» ،وتشــير
تقديـرات الباحثــة إلــى أن «ســد فجــوة عــدم املســاواة فــي التوظيــف بيــن الجنســين ،فــي النصــف األدنــى مــن البلــدان
التــي تغطيهــا عينــة أبحاثنــا ،يمكــن أن يرفــع إجمالــي الناتــج املحلــي بمتوســط  35فــي املئــة ،منهــا  7ـ ـ  8نقــاط مئويــة
تمثــل زيــادة فــي اإلنتاجيــة بفضــل التنــوع بيــن الجنســين».38

أولويات التنمية

مــن املفتــرض أن تكــون التنميــة السياســية فــي ســورية هــي نقطــة البدايــة ،بغيــة القطــع مــع مختلــف أشــكال
االســتبداد الدينيــة والدنيويــة ،فترافــق مرحلــة االنتقــال مــن االســتبداد إلــى الديمقراطيــة ،مهمــا كانــت العقبــات
املتأتيــة مــن التعقيــدات املتراكمــة للمســألة الســورية ،مــن دون أن تنفصــل عــن باقــي مجــاالت التنميــة .ففــي ظــل
املنــاخ الــذي ُيحدثــه التغييــرالسيا�ســي ُوتعــززه التنميــة السياســية لألفـراد واملجتمــع ،ومــن ضمــن ذلــك الحصــول
علــى الحريــات السياســية وظهــور مجتمــع مدنــي فاعــل؛ يمكــن أن تتســارع مختلــف مجــاالت التنميــة األخــرى .وإذا
كانــت التنميــة االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة تتوقــف علــى اإلرادة السياســية للنظــام الجديــد؛ فــإن التنميــة
االقتصاديــة لــن تبــدأ مــن العــدم ،وثمــة مــوارد بشــرية وماديــة ،ولــومحــدودة ،يمكــن البــدء فــي تأهيلهــا واســتثمارها.
وفي مواجهة هذا التراكب التاريخي لالستبداد في سورية ،ال بد من العمل على تفكيك حلقاته ،من خالل الدفع
َ
العمل على أكثر
بحرية التعبيرإلى أق�صى حد ممكن ،وبخاصة بالنسبة إلى النساء والشباب ،ويوجب هذا األمر
مــن مســتوى توعــوي وقانونــي .ويكمــن التحــدي فــي مــدى تقبــل الواقــع االجتماعــي للتغييــروكيفيــة إدراك النــاس
ُّ
ملصالحهم والوسائل التي يمكن أن تتبع والسرعة التي ستسيربها عملية التنمية الشاملة .في ذلك ،يمكن البدء
بإجـراءات خدميــة ملموســة تســتند إلــى مبــادرات النــاس وتحقــق مصالحهــم ،ويشــاركون فيهــا علــى نحــو مباشــر،
فيتعلمــون كيفيــة تجــاوز العقبــات واحتـرام الـرأي اآلخــروالتوافــق علــى املصالــح.

الطريق السورية لتحقيق التنمية املتكاملة

مهمــا يكــن ،فســيكون لســورية طريقــة تعافيهــا الخاصــة ،حتــى فــي نمــط التنميــة الــذي يالئمهــا ،ويتوقــف ذلــك علــى
طبيعــة ســيناريو تطــور األوضــاع والحــل /املخــرج السيا�ســي املرتقــب ،39ومــدى اســتقاللية القـرارالســوري بعيـ ًـدا
عن استمرارتدخل الدول ذات النفوذ ،بخاصة روسيا وتركيا .لقد صارمن املعلوم أن درجة وطبيعة التوافق

 .37أحمد ماهر ،هل ميكن تحقيق التنمية مع االستبداد؟ موقع العريب الجديد 17 ،ترشين الثاين /نوفمرب https://bit.ly/34PwX9r .2017
 .38كريستني الجارد ،متكني املرأة رضوري لالقتصاد والشعوب ،االقتصادية السعوديةhttps://bit.ly/2XS0mhM .2018/5/18 ،
 .39سيناريوهات تطور األوضاع يف سورية ،مركز حرمون للدراسات املعارصة ،وحدة الدراسات 28 ،كانون األول /ديسمرب https://bit.ly/3eB9BJc .2019
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األميركي – الرو�ســي ســتحدد إلى ّ
حد بعيد ماهية الحل ،وأفضل الحلول من أجل بناء ســورية على أســس صلبة
هــو التوافــق املبنــي علــى تدخــل أمير ـكـي فاعــل للضغــط علــى الــروس الذيــن ســيضغطون بدورهــم علــى النظــام،
ُويفتــرض أن يمهــد ذلــك إلحيــاء القـرارالســوري املســتقل فــي نهايــة املطــاف .فــي مثــل هــذا الســيناريو فقــط ،يمكــن
الحديــث عــن تنميــة شــاملة فــي ســورية املســتقبل.
يمكــن أن تأخــذ ســورية مــن روانــدا تجربتهــا فــي الخــروج مــن حــرب أهليــة ،وكيفيــة تطبيــق العدالــة االنتقاليــة
وطبيعــة املصالحــات التــي أفضــت إلــى حالــة االســتتباب الوطنيــة .كمــا تلفــت التجربــة الروانديــة األنظــار إليهــا
بسبب تقاطعها مع الحالة السورية في ما يتعلق بعدد الضحايا الكبير ،لكن رواندا لم يكن لديها ذلك الحجم
الواسع من الدماراملادي ،ولم تحدث فيها كل هذه التدخالت والتجاذبات الخارجية .وثمة عامل ما زال ً
غائبا في
سورية ،وهو اإلرادة السياسية التي ساعدت رواندا في تخطي كثيرمن العقبات ،وساهمت في نجاح التنمية في
هــذا البلــد األفريقــي الفقيــر .فــاإلرادة السياســية يمكــن أن تحــول اإلحبــاط الســوري الحالــي إلــى اســتنهاض عظيــم،
عنــد توفــر نخبــة /قيــادة وطنيــة شــديدة اإلخــاص ،وذلــك بعــد أن خبــر الســوريون مختلــف أشــكال االســتبداد
وبدائلــه املحبطــة والفاشــلة.
ويمكــن االســتفادة مــن تجربتــي التنميــة فــي تركيــا وماليزيــا ،كبلديــن بأغلبيــة إســامية ،كمــا هــي الحــال فــي ســورية.
ومــن ناحيــة حجــم الدمــار وشــموليته وكيفيــة التعامــل معــه ،ثمــة مثــاال أملانيــا واليابــان ،بعــد الحــرب العامليــة
الثانيــة ،حيــث يمكــن أن نأخــذ مــن أملانيــا تجربتهــا فــي التعليــم وبنــاء اإلنســان املعتــزبوطنيــه واملحتــرم لقيــم العمــل
والجــودة والســام ،فــي حيــن يقــدم اليابانيــون در ًســا فــي القــدرة علــى «هضــم املؤثـرات الثقافيــة الغربيــة وتمثلهــا فــي
نســيج جديــد مــن الثقافــة الوطنيــة لخدمــة مشــروع النهضــة» .40كمــا تعـ ّـد تجربــة اليابــان فــي التنظيــم املؤسســاتي
ً
غنيــة ،كعامــل مــن عوامــل تحفيــزالنمــو.41
وبالرغــم مــن ســنوات الحــرب وضحاياهــا ،مــا زالــت ســورية تمتلــك املــوارد البشــرية التــي يمكــن تأهيلهــا وزجهــا
فــي عمليــة التنميــة الشــاملة ً
عوضــا عــن الحــرب ،وتعـ ّـد املخيمــات فــي ســورية والبلــدان املجــاورة خز ًانــا ً
مهمــا لليــد
العاملــة .كمــا يمكــن االســتفادة مــن املهاجريــن الســوريين ،ســواء بعودتهــم أو بتقديــم خبراتهــم فــي شــتى مجــاالت
التنميــة التــي اطلعــوا عليهــا فــي البلــدان الغربيــة.
وللمـرأة الســورية دور كبيــرفــي كثيــرمــن مجــاالت التنميــة االجتماعيــة ،علــى وجــه الخصــوص ،وهــي التــي ضيقــت
عليها الحرب والعادات والتقاليد .ويمكن القول إن نســبة مســاهمة املرأة ســتحدد ،إلى حد بعيد ،مصيرعملية
التنمية ككل ،وســتمثل قيمة إضافية النتشــال املجتمع من ذكوريته الخام ،ما ينعكس ً
إيجابا على وضع املرأة
واملجتمــع علــى حـ ّـد ســواء.
تقــود الدولــة عمليــة التنميــة الشــاملة واملتكاملــة ،ممثلــة باألجهــزة الرقابيــة والتنظيميــة ،وتقــوم بمراقبــة عمــل
املؤسســات التنمويــة واإلشـراف عليهــا وتوجيههــا مــن خــال خطــط طويلــة األمــد ،وبمســاعدة منظمــات املجتمــع
ً
املدنيّ .
ويعد دور الدولة ً
أمرا بالغ األهمية في وضع السياسات وتنظيم املنافسة وحماية حقوق العاملين ،فضل
على تطويرهذه املؤسسات ورفع مستوى كوادرها باستمرار ،من أجل خدمة مشاريع التنمية املستدامة .كما
يمتــد هــذا الــدور الرقابــي للدولــة إلــى أنشــطة وفعاليــات القطــاع الخــاص املســاهم فــي تنفيــذ البرامــج التنمويــة.
 .40رؤوف عباس حامد ،النهضة اليابانية الحديثة ،موقع الدكتور عبد الرؤوف عباس ،ص https://bit.ly/2wWxoSU .88

41. https://bit.ly/2ytNYtP
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وثمة ً
ً
اجتماعيا ،كالفقراء وذوي االحتياجات الخاصة
أيضا دور الدولة الحمائي ،الذي يهتم بالفئات الضعيفة
ً
والعجزة واألطفال والنساء ،ويؤمن لهم حياة كريمة.
وتعتمــد الخطــط الحكوميــة التنمويــة علــى اإلدارة ،كعلـ ٍـم يحــدد الخطــوات التنفيذيــة للوصــول إلــى الهــدف
ً
ويستشــرف آفــاق املســتقبل ،فضــا علــى تنســيق األعمــال وابتــكارالحلــول وتعميــم التجــارب الناجحــة .مــع ذلــك،
ً
كثيرا ما تم وصم اإلدارة بالبيروقراطية ،وبأنها تعمل على إعاقة األعمال وإبطاء اإلجراءات ،لكن يحدث ذلك في
األشكال املتخلفة لإلدارة ،حيث تضعف املبادرة وتضيع املسؤولية ويحدث التنافس على املناصب الحكومية
واملصالــح الذاتيــة ،التــي ال تأخــذ بالحســبان املصلحــة العامــة عنــد إنجــازبرامــج التنميــة الحكوميــة .42
ولقيــام اإلدارات بعملهــا علــى أكمــل وجــهُ ،يفتــرض أن يكــون الفســاد فــي حــده األدنــى ،وبوســع ســلطة القانــون أن

تعالجه حين يتف�شى ،فال يتم إنفاق األموال على البرامج التي يحصل من خاللها الفاسدون على العموالت ،إنما
علــى تلــك التــي تكــون ذات جــدوى اقتصاديــة أكبــر .وهــو مــا يميــزالتنميــة فــي دولــة القانــون التــي تســودها الشــفافية
واملحاســبة والعدالــة ،بخــاف األنظمــة القائمــة علــى اإلفســاد والتخويــف ،والتــي تهيمــن فيهــا األجهــزة األمنيــة علــى
ـض النظــرً ،
القضــاء وتدفعــه إلــى تطبيــق القوانيــن أو غـ ّ
تبعــا ملصلحــة مشــغليها فــي قمــة هــرم الســلطة ،ولنــا فــي
ممارســات األجهــزة األمنيــة للنظــام الســوري أوضــح مثــال.

42. https://bit.ly/2RPl11Z
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ً
سابعا :استنتاجات
نقيض ملناخ الحرب ،وكوادرجديدة
مناخ سيا�سي
ٍ
تحتاج التنمية الشاملة واملتكاملة واملستدامة في سورية إلى ٍ
ونظيفــة غيــرتلــك التــي ســاهمت فــي دمــارســورية ووصولهــا إلــى الحــال التــي آلــت إليهــا .لكــن ســورية مــا زالــت تفتقــر
بالفعل إلى شــخصية /شــخصيات وطنية كاريزمية ،يمكن للشــعب االلتفاف حولها للتعافي من املأســاة وامل�ضي
فــي طريــق التنميــة ،كمــا فــي معظــم الــدول التــي مــرت فــي أوضــاع مشــابهة .ربمــا يحــدث ذلــك بعــد توقــف الحــرب
وبدء عملية التحول الديمقراطية ،ما يفسح املجال لشخصيات البناء أن تفرض نفسها في الظروف السلمية
الجديــدة .قــد ال تكــون هــذه الشــخصية /الشــخصيات سياســية ،إنمــا اقتصاديــة أو اجتماعيــة ً
أيضــا ،فاملهــم أن
يكــون بوســعها تقديــم رؤى مقنعــة وواضحــة للخــروج مــن املأســاة .ويعـ ُّـد هــذا العامــل الذاتــي فائــق األهميــة فــي
املراحــل االنتقاليــة للتعويــض عــن عــدم وجــود مؤسســات سياســية فاعلــة ،ومــن أجــل بنائهــا ً
أيضــا.
ومــن الصعــب تقديــردرجــة نجــاح برامــج التنميــة املرتقبــة وتأميــن املــوارد ،بعــد مــا أصــاب املجتمــع الســوري مــن
ويــات ،ســواء فــي ســنوات الحــرب أو فــي أثنــاء العيــش تحــت نيــراالســتبداد قبلهــا .ومــع ذلــك ،يمكــن البــدء بــإدارة
املتــاح مــن املــوارد املاديــة والبشــرية ،وتوجيههــا نحــو املشــاريع األكثــرأهميــة وضــرورة ،وتقديــم الحوافــزالتــي تجعــل
السـ ّ
ـوري يفكــرفــي بنــاء وطنــه ال فــي الهجــرة منــه إلــى غيــررجعــة .وهنــا يــؤدي املنــاخ السيا�ســي واألمنــي املالئــم ،الــذي
ً
إيجابيــا فــي ترســيخ االســتقرار ،وذلــك بعــد إج ـراء
يشــمل ســيادة القانــون وتحقيــق العدالــة وقيــم الحريــة ،دو ًرا
املصالحــات الحقيقيــة التــي تتلــو تحقيــق العدالــة االنتقاليــة ومحاكمــة املجرميــن.
ويتوقف كثيرمن اإلنجازات على الطريقة التي ســتتم من خاللها هيكلة الجيش واألجهزة األمنية ،ويشــمل ذلك
إعــادة تأهيــل املنتســبين إلــى هذيــن القطاعيــن ،واســتبعاد مــن ال يصلــح لالنضــواء فــي جيــش وطنــي ،لســبب وجيــه.
كمــا أن محاكمــة مجرمــي الحــرب ستســاهم فــي تلطيــف املنــاخ السيا�ســي وإعــادة األمــل لــذوي الضحايــا فــي املرحلــة
االنتقاليــة.
وال يمكــن تحقيــق درجــة مهمــة مــن التنميــة املتكاملــة واملســتدامة ،مــن دون التوعيــة فــي مــا يتعلــق بتحديــد النســل
ّ
أو تطبيــق برامــج محــددة بهــذا الخصــوص ،وإذا كان مالتــوس قــد ركــزعلــى متواليــة تزايــد الســكان وخطرهــا ،فإنــه
لــم يــدرك أهميــة العوامــل األخــرى فــي الحـ ّـد مــن هــذه املشــكلة ،كالتقــدم التكنولوجــي والنمــو االقتصــادي ،وخابــت
آماله في حدوث «االنفجارالسكاني» .مع ذلك ،فإن الوصول إلى حالة االستبدال السكاني (تساوي عدد املواليد
مــع عــدد الوفيــات) فــي منطقتنــا مــا ال بعيــد املنــال ،وال تشــكل الزيــادة الســكانية ً
عبئــا كبيـ ًـرا علــى تنميــة ســورية فــي
ز
ّ
املســتقبل وحســب ،بــل إنهــا تحـ ّـد كذلــك مــن مشــاركة املـرأة فــي برامــج التنميــة ،وفــي هــذا الصــدد ،يعــد تعليــم املـرأة
وتوعيتها من أهم عوامل ضبط النســل.43
ُ
ال تبنــى معاييــرالقــوة الحقيقيــة إال بالتنميــة املتكاملــة التــي علــى رأســها التنميــة االقتصاديــة ،ومــن ثــم تكــون القــوة
العســكرية تحصيــل حاصــل .خيــرمثــال علــى ذلــك هــو االتحــاد الســوفيتي واملصيــرالــذي آل إليــه ،بالرغــم ممــا كان
يمتلكــه مــن أســلحة ،وهــي الطريــق ذاتهــا التــي تســيرعليهــا إيـران ً
حاليــا ،فقــوة الدولــة تنبــع مــن قــوة املجتمــع وحريــة
أفـراده ،وغيــرذلــك يكــون مثــل قفــزة فــي الفـراغ.44
 .43جاستني فوكس ،الزيادة السكانية وتحديات النمو االقتصادي ،صحيفة االتحاد 16 ،أيار /مايو https://bit.ly/3eDnK8A .2019
 .44عزمي عاشور ،ملاذا منوذج الدولة التنموية أبقى من منوذجها العسكري؟ موقع مصر العربية (بتصرّ ف)https://bit.ly/3apLGZT .
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ومــن ألــف بــاء التنميــة ،أن تؤهــل الدولــة األجيــال الجديــدة عــن طريــق مناهــج تعليميــة حديثــة ،وأن يكــون بوســع
الجميع الحصول على املعرفة النظرية والعملية في املدارس الحكومية ،بغض النظرعن املســتوى املادي ،وأال
يكــون ثمــة فــرق فــي مســتوى التعليــم بيــن املــدارس العامــة والخاصــة قــدراإلمــكان ،فحــق اإلنســان فــي التعلــم حــق
ّ
أي كان إلى املعلومات أو اكتساب املهارات ،ومن ثم توزيع األفراد على
مطلق ،وحتى ال يحول الفقردون وصول ٍ
مجــاالت التنميــة املناســبة ملؤهالتهــم وقدراتهــم.
وللتنميــة دور مهــم فــي اســتقرارالــدول والوقايــة مــن النزاعــات الداخليــة ،والحــد مــن التطــرف ومــا قــد يجــره مــن
ممارســات إرهابيــة ،وذلــك مــن خــال تحقيــق تكافــؤ الفــرص ومعالجــة الفقــر ،فــا يمكــن لإلنســان أن يرتقــي مــن
دون تحقيــق حـ ّـد أدنــى مــن الحيــاة املاديــة الكريمــة ،ومــن دون تمكيــن املـرأة لــن تتحقــق قيمــة اجتماعيــة مضافــة
وملموســة.
لكن العبرة ليست بوجود املوارد فقط ،بل بالقدرة على إدارتها وتوظيفها للصالح العام وملصلحة الفئات األكثر
ً
عوزا ،بحيث يشعركل إنسان بأن التنمية ستنعكس على رفاهيته بامللموس .كما أن االستمرارفي تأهيل الفرد،
صانــع التنميــة واملســتفيد منهــا ،وتأميــن الظــروف املناســبة لإلبــداع واالبتــكار ،هــو مــا يجعــل التنميــة مســتدامة
وتعبــرمــن جيــل إلــى جيــل.
مــع ذلــك ،حتــى لــو انتهــت الحــرب وأبــرم عقــد سيا�ســي جديــد ،فــإن ســورية تحتــاج إلــى معجــزة للخــروج مــن هــذا
الوضــع الكارثــي ،واإلرادة السياســية يمكــن أن تقــدم الكثيــرللوصــول إلــى املنــاخ املالئــم لعمليــة بنــاء ســورية مــن
جديــد ،ومــن خــال تكامــل مجــاالت التنميــة واملســاهمة الفعالــة لألجيــال الجديــدة فــي إدارة وتنفيــذ مشــاريعها.
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