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سلسلة قضايا التنمية البشرية في سورية

سلســلة دوريــة محكمــة تصــدر بشــكل ربــع ســنوي مــن مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات )مــداد(، تتنــاول قضايــا 
ومشــكالت التنميــة البشــرية المختلفــة مثــل التعليم والفقر وســبل العيــش واألمن الغذائــي والحمايــة االجتماعية، 
إلــى جانــب قضايــا التشــغيل وســوق العمــل والصحــة والفئــات الهشــة، والتمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي 
والسياســي للنســاء والشــباب، فضــاًل عــن قضايــا الســكان والديمغرافيــا وهجــرة العقــول ومنــاخ االســتثمار والنمــو 

االقتصــادي المســتدام والتــوازن التنمــوي والتنميــة المحليــة.... إلــخ.
تهدف السلسلة إلى:

- تسليط الضوء على قضايا التنمية البشرية وتناول مفرداتها ومؤشراتها بشكل معمق في سورية.
- تحليل وتقييم أثر السياسات المتبعة على مؤشرات وقضايا التنمية البشرية.

- اقتراح توصيات سياساتية لتحسين مناخ العمل التنموي.
- تحفيز العمل والمشاركة المجتمعية في قضايا التنمية البشرية.

- إنتــاج معرفــة علميــة بخبــرات وطنيــة متخصصــة لتلبيــة الحاجــة المتناميــة للمعطيــات والمعلومــات المتصلــة 
بسورية.

- إقامة منصات حوار وحلقات نقاش حول أولويات التنمية البشرية ومسارات تطورها المستقبلية.
يساهم في تحرير وإعداد السلسلة نخبة من أهم خبراء وباحثي التنمية البشرية في سورية.

أطلــق مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات-مداد، العــدد األول مــن السلســلة بعنــوان »األمــن الغذائــي فــي 
ســورية«في أيــار 201٧، كمــا يأتــي هــذا العــدد وهــو الثانــي فــي السلســلة بعنــوان » تحســين ســبل المعيشــة فــي 

ــتراتيجيات«. ــل واالس ــورية : البدائ س
والتحضيرات جارية الستكمال ملفات وأعداد الحقة مثل:

- أولويات السياسة السكانية في سورية.
- هجرة العقول والنزيف التنموي للكفاءات السورية.

- بدائل محتملة لتحسين مستوى المعيشة في سورية.
وبهــذه المناســبة يســر مركــز دمشــق وهيئــة اإلشــراف علــى السلســلة تجديــد الدعــوة للباحثيــن والخبــراء 
ــات  ــذه الموضوع ــراء ه ــل بإث ــا يتص ــوار فيم ــث والح ــة والبح ــي الكتاب ــاركة ف ــوي للمش ــأن التنم ــن بالش والمهتمي

ــً... ــاهمتنا جميع ــا ومس ــى جهودن ــاج إل ــي تحت والت
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ملخص تنفيذي

      دخلــت الحــرب الســورية عامهــا الثامــن عــى وقــع  تداعيــات اقتصاديــة خطــرة، ومؤرشات معيشــية مؤملة، 

تركــت تأثــرات ومنعكســات ســلبية، طالــت مختلــف الجوانــب املتعلقــة بنوعيــة حيــاة اإلنســان يف ســورية، 

ويبقــى األبــرز يف هــذا اإلطــار هــو التبعــات االقتصاديــة، التــي بــرزت معاملهــا بصــورة واضحــة وملحوظــة يف 

االتجــاه العــام، لتطــور مــؤرشات األداء االقتصــادي عــى املســتوى الــكيل، تحديــداً لجهــة مــا يتعلــق باملســتوى 

التنمــوي، واملــؤرشات التنمويــة التــي تعكــس بصــورة مبــارشة، نوعيــة حيــاة اإلنســان يف ســورية، التــي شــهدت 

ــاً  ــش، هدف ــبل العي ــدُّ هــدف تحســن س ــنوات الحــرب. ويَُع ــاً طــوال س ــاً وملحوظ ــاً واضح ــع تراجع يف الواق

مركزيــاً، تســعى إليــه الحكومــات والــدول، يتجــاوز مــن حيــث مراميــه، حــدود أو نطــاق الجوانــب املتعلقــة 

ــكن،  ــدواء واملس ــذاء وال ــة إىل الغ ــان، كالحاج ــاة اإلنس ــارشة بحي ــورة مب ــل بص ــي تتص ــة، الت ــروط املادي بال

ليشــمل جوانــب أخــرى سياســية وثقافيــة وحقوقيــة، ترتبــط بنوعيــة حيــاة األفــراد واملجتمعــات.

      ويف الواقــع إن عمليــة تحســن ســبل املعيشــة واالرتقــاء بنوعيــة حيــاة النــاس، تخضــع لتأثــر مجموعــة 

كبــرة مــن املحــددات والعوامــل، إذ يعــد االســتقرار الســيايس محــدداً نوعيــاً، يؤثــر إىل حــدٍّ كبــر يف القــدرة 

ــتقرار  ــح لالس ــر الواض ــر، والتأث ــدور الكب ــراً لل ــك نظ ــة، ذل ــتوى املعيش ــن مس ــة لتحس ــات املطلوب واإلمكان

ــة، و  ــة اإلنتاجي ــداً لجهــة مــا يتعلــق بالقــدرة عــى اســتقرار العملي الســيايس يف االســتقرار االقتصــادي، تحدي

ســعر الــرف ومختلــف العوامــل التــي تتعلــق بالتــوازن االقتصــادي عــى املســتوين الــكيل والجــزيئ. ويبقــى 

ــات ،  ــتوى التريع ــى مس ــوب ع ــتقرار املطل ــدود االس ــاوز ح ــذي يتج ــادي ال ــتقرار االقتص ــو االس ــرز ه األب

ليتضمــن اســتقرار التوجــه العــام يف السياســات االقتصاديــة، بــكل مكوناتهــا النقديــة واملاليــة، وسياســات اإلنتاج 

ــر  ــدور الكب ــك ال ــن كل ذل ــي. م ــامل الخارج ــع الع ــات م ــويق والعالق ــل، والتس ــراض والتموي ــعر واإلق والتس

الــذي يضطلــع بــه التطــور العلمــي، والتقــدم التقنــي والتكنولوجــي، الــذي يعــد مــن املحــددات األساســية، 

التــي تؤثــر بصــورة مبــارشة يف إمكانــات النهــوض بالواقــع املعيــي، إذ يلعــب دوراً كبــراً يف رفــع القــدرة عــى 

االســتغالل األمثــل لإلمكانــات واملــوارد املاديــة والبريــة املتاحــة، مبــا يســاعد يف تعظيــم املــردود االقتصــادي ، 

األمــر الــذي ســينعكس بصــورة إيجابيــة عــى مســتوى اإلنتاجيــة، وبالتــايل عــى مســتوى القــدرة  عــى تحســن 

ســبل العيــش.   

    تعيــش ســورية منــذ عــام 2011،  يف ظــل تداعيــات حــرب نوعيــة، كان لهــا دور كبــر يف تدمــر الكثــر مــن 

ــة )اإلنتاجيــة والخدميــة(، ترافقــت مــع  فــرض سلســلة واســعة مــن العقوبــات  البنــى واملقــدرات االقتصادي

االقتصاديــة، كان لهــا يف الواقــع تداعيــات ســلبية كبــرة، أســهمت بقــوة يف تعقيــد املســألة االقتصاديــة 

واالجتامعيــة يف ســورية،  تحديــداً لجهــة مــا يتعلــق بالقــدرة عــى تحســن نوعيــة الحيــاة، وتوفــر رشوط الحــد 

األدىن املطلوبــة للتمكــن االقتصــادي، بالنســبة لإلنســان الســوري.  

    يف ضــوء ذلــك شــهد الوضــع املعيــي والتنمــوي بصــورة عامــة، للســكان يف ســورية تدهــوراً كبــراً، طــوال 

ــف  ــال أداء مختل ــذي ط ــر، ال ــاض الكب ــراء االنخف ــنوات 2012- 2014، ج ــداً يف الس ــرب، تحدي ــنوات الح س

ــدرة  ــاد يف الق ــع الح ــراء الرتاج ــب، وج ــن جان ــذا م ــذاء ه ــاج الغ ــة بإنت ــة، ذات الصل ــات االقتصادي القطاع

الرائيــة للدخــول والعوائــد، نتيجــة ارتفــاع املســتوى العــام لألســعار، أو فقــدان فــرص العمــل ومصــادر الدخــل 

مــن جانــٍب آخــر.

ــات  ــه تحدي ــم، تواج ــش الكري ــول إىل العي ــبل الوص ــامن س ــة، وض ــتوى املعيش ــن مس ــة تحس      إن عملي

نوعيــة؛ كاالنخفــاض الشــديد يف معــدل النمــو االقتصــادي؛ ضعــف اإلداء وانخفــاض مســتوى اإلنتاجيــة؛ 

ــر  ــايل الكب ــة؛ والعجــز امل ــة االجتامعي ــاب العدال ــي، وغي ــع الدخــل الوطن ــر يف توزي ــالل الفاضــح والكب االخت

وارتفــاع نســب املديونيــة الداخليــة والخارجيــة جــراء الرتاجــع الكبــر يف قــدرة الدولــة عــى تحصيــل املــوارد 

املاليــة واإليــرادات الطبيعيــة؛ والتخلــف التاريخــي يف منظومــة عالقــات اإلنتــاج التقنيــة مــن تخطيــط 

يعد االستقرار 
السياسي 

محددًا نوعيً، 
يؤثر إلى حدٍّ 

كبير في القدرة 
واإلمكانات 

المطلوبة 
لتحسين 
مستوى 

المعيشة
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ــي  ــوى التقن ــة؛ وضعــف املحت ــم ومتابع ــم وتقوي ــم وإرشاف وتقيي وتنظي

ــي  ــة الت ــة الدولي ــات االقتصادي والتكنولوجــي لالقتصــاد الســوري؛ العقوب

ــة ومواردهــا  ــر مــن مقــدرات الدول ــر يف اســتنزاف الكث ــا دور كب كان له

يف صفقــات الســوق الســوداء واألســواق غــر النظاميــة؛ اســتفحال ظاهــرة 

جــراء  الســورية  االقتصاديــة  واإلمكانــات  املــوارد  اســتنزاف  الفســاد؛ 

ــزوح  ــر والن ــات التهج ــن عملي ــة ع ــكالت الناجم ــرب؛ املش ــتمرار الح اس

ــار النفــط والغــاز خــارج  والهجــرة الداخليــة والخارجيــة؛ بقــاء معظــم أب

نطــاق ســيطرة الدولــة الســورية؛ هجــرة الكفــاءات واألدمغــة؛ وانخفــاض 

ــورية. ــرة الس ــعر رصف الل س

العيــش، ورفــع مســتوى فــرص       تنطلــق عمليــة تحســن ســبل 

التمكــن االقتصــادي واملعيــي يف ســورية، يف مســارين: األول: مســار 

ــة  ــذي يتضمــن تشــجيع الصناعــات الحرفي األجــل القصــر واملتوســط،  ال

ــز ورشــات  ــر وتحفي ــة يف الصغ واملشــاريع املتوســطة والصغــرة واملتناهي

العمــل املهنيــة والحرفيــة، وتنشــيط وتحفيــز املــدارس املهنيــة والحرفيــة 

والصناعيــة، والبــدء بتطبيــق سياســة ماليــة ونقديــة توســعية، مدروســة، 

وبجرعــات محــدودة وتجريبيــة، يك تبقــى الحكومــة قــادرة عــى اســتيعاب 

ــورة  ــز بص ــك إىل رضورة الرتكي ــن كل ذل ــة، م ــوق املحتمل ــآت الس مفاج

مكثفــة عــى عمليــة تطويــر القطــاع الزراعــي وتنشــيطه، وتقييد االســتراد، 

ــادرة  ــي، ومص ــي والصناع ــيل الزراع ــاج املح ــة اإلنت ــاعد يف حامي ــا يس مب

الدولــة للــروات واألمــوال التــي تشــكلت بصــورة مشــبوهة، وتنفيــذ حملة 

ــاد،  ــى الفس ــرب بن ــة، ل ــتمرة ومتواصل ــورة مس ــة، بص ــة ومكثف ممنهج

وتفكيــك شــبكاته والقضــاء عــى تحالفاتــه، وتحريــر الســوق وكــر حالــة 

ــم،  ــدالت التضخ ــاع مع ــة دون ارتف ــعار والحيلول ــط األس ــكار، وضب االحت

وزيــادة الرواتــب واألجــور. والثــاين مســار األجــل الطويــل: الــذي يتضمــن 

تنفيــذ بدائــل سياســات وخيــارات تســاعد يف تحســن مســتوى املعيشــة، 

ــاج  ــز اإلنت ــاطة تحفي ــرض، بوس ــيط الع ــب إدارة وتنش ــى جوان ــز ع ترك

الوطنــي وتحديــداً اإلنتــاج الزراعــي والصناعــات الزراعيــة؛ إعــادة النظــر 

ــة  ــق بأولوي ــا يتعل ــة م ــداً لجه ــا، تحدي ــة ورهاناته ــرتاتيجيات التنمي باس

قطاعــات األمــن االقتصــادي )الزراعــي والصناعــي والتقنــي(؛ مــن كل ذلــك 

إىل إعــادة النظــر يف جغرافيــا التنميــة واإلمنــاء ، والتوزيــع العــادل للمــوارد 

واإلمكانــات بــن مختلــف املناطــق واألقاليــم التنمويــة؛ وإعــادة النظــر يف 

كان للعقوبات االقتصادية الدولية 
تداعيات سلبية كبيرة على مستوى 

المعيشة، وعلى تعقيد المسألة 
االجتماعية واالقتصادية في 

سورية.

اســرتاتيجيات الرتبيــة والتعليــم؛ والرتكيــز عــى مســألة توطــن الكفــاءات 

وتحفيزهــا والحــد مــن هجرتهــا، ذلــك بوســاطة: زيــادة مســتوى األجــور 

ــة  ــاءات العلمي ــرات والكف ــات للخ ــتوى التعويض ــع مس ــات ورف واملرتب

وأعضــاء الهيئــات التدريســية، وابتــكار سياســات خالقــة لتوطــن التقانــة 

ــق  ــة الالزمــة، وخل ــات والحواضــن التكنولوجي ــق البيئ ــا وخل والتكنولوجي

بيئــة اقتصاديــة محوكمــة تســاعد يف تعزيــز أســس ومتطلبــات الشــفافية، 

املطلوبــة لتحســن بيئــة األعــامل ومنــاخ االســتثامر، وتحســن أداء الســوق، 

ــة. وإعــداد سياســة ســكانية متوازن

ــة الســورية،  ــي تواجــه الدول ــات واملعوقــات الت      ال شــك يف أنَّ التحدي

هــي تحديــات كبــرة، إال أن إمكانــات الدولــة الســورية وقدراتهــا، أصبحت 

مقبولــة يف الوقــت الراهــن، إذ تحســنت القــدرات السياســية واالقتصاديــة 

والعســكرية بصــورة ملحوظــة، يف الســنتن األخرتــن مــن ســنوات الحــرب. 

فقــد اســرتدت الدولــة الســورية مســاحات هامــة مــن األرايض الزراعيــة، 

ــاط  ــة النش ــدأت عجل ــاز، وب ــط والغ ــول النف ــض حق ــرتدت  بع ــام اس ك

الصناعــي بالعمــل، واســتعاد الكثــر مــن املناطــق الصناعيــة واملــدن 

نشــاطها ودورهــا،  ويبقــى األبــرز واألهــم هــو: أن الدولــة حققــت نجاحــاً 

كبــراً يف تعزيــز ثقــة املواطــن الســوري بقدرتهــا عــى الصمــود، ومواجهــة 

ــة،  ــة والخارجي ــة الداخلي ــز الثق ــن تعزي ــا م ــة إىل متكنه ــاب، إضاف اإلره

بقدرتهــا عــى صياغــة التفاهــامت، وبنــاء التحالفــات الداخليــة والخارجية، 

ــق  ــن طري ــة ع ــبل املعيش ــن س ــوض وتحس ــات النه ــي أن إمكان ــا يعن م

ــة  ــت قامئ ــر أصبح ــل القص ــل يف األج ــراءات والبدائ ــق اإلج ــدء بتطبي الب

ومتوافــرة بحــدود معينــة، لكنهــا تحتــاج إىل توافــر رشوط موضوعيــة منها؛ 

االســتثامر املكثــف يف الثقــة املوجــودة لــدى املواطــن الســوري؛ اســتبعاد 

الكــوادر والقيــادات الفاســدة، التــي متســك ببعــض املواقــع، والتــي تجــد 

ــاءات  ــامد عــى كف ــة والحــرب فرصــة لالســتثامر واإلتجــار؛ االعت يف األزم

ــة  ــة املادي ــوارد االقتصادي ــل للم ــتغالل األمث ــن؛ االس ــة حقيقي ــال دول رج

والبريــة؛ تعزيــز الطابــع أو الديناميــة التنافســية للســوق الســورية، عــن 

طريــق رضب املحتكريــن واملتحكمــن واملتالعبــن باالقتصــاد والســوق.

   يتنــاول العــدد الثــاين مــن سلســلة قضايــا تنمويــة ســبل  تحســن 

ــن  ــف، يتضم ــور مختل ــن منظ ــة م ــطة مقارب ــورية  بواس ــة يف س املعيش

ــة  ــن مقدم ــف م ــل واالســرتاتيجيات. ويتأل ــن البدائ ــة م ــق مجموع تطبي

ــي: ــية ه ــاور أساس ــة مح وخمس

 أوالً: مفهوم تحسن سبل املعيشة.

 ثانياً: املحددات العملية السرتاتيجية لتحسن سبل العيش.

 ثالثاً: مضامن تحسن سبل املعيشة.

 رابعاً: تحسن سبل العيش يف سورية.

 خامســاً: رشوط موضوعيــة للنهــوض بالواقــع االقتصــادي وتحســن ســبل 

املعيشــة.

 الخامتة.   
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ــع  ــت يف الواق ــة، ترك ــؤرشات معيشــية مؤمل ــة خطــرة، وم ــات اقتصادي ــع  تداعي ــى وق ــن ع ــا الثام ــت الحــرب الســورية عامه      دخل

تأثــرات ومنعكســات ســلبية عميقــة، طالــت مختلــف الجوانــب  السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة املتعلقــة بنوعيــة حيــاة اإلنســان 

يف ســورية، ويبقــى األبــرز يف هــذا اإلطــار  هــو التبعــات أو التداعيــات االقتصاديــة التــي شــهدت تراجعــاً كبــراً، بــرزت معاملــه  بصــورة 

ــق باملســتوى  ــا يتعل ــة م ــداً لجه ــكيل، تحدي واضحــة وملحوظــة، يف االتجــاه العــام لتطــور مــؤرشات األداء االقتصــادي عــى املســتوى ال

التنمــوي واملــؤرشات التنمويــة التــي تعكــس بصــورة مبــارشة نوعيــة حيــاة اإلنســان يف ســورية التــي شــهدت يف الواقــع تراجعــاً واضحــاً 

وملحوظــاً طــوال ســنوات الحــرب،  جــراء ارتفــاع منســوب الفقــر، وتراجــع القــدرة عــى تأمــن الحاجــات والخدمــات األساســية، تحديــداً 

تلــك  املتعلقــة بتأمــن االحتياجــات مــن الغــذاء والــدواء، ومتطلبــات العــالج واالستشــفاء، مــن كل ذلــك إىل تأمــن متطلبــات وإمكانــات 

القــدرة عــى التعلــم وااللتحــاق باملــدارس، والحصــول عــى الخدمــات االجتامعيــة والصحيــة، جــراء االنخفــاض الشــديد يف القــوة الرائيــة 

ــاً حــدوداً  قياســية تجــاوزت ) %1000 (،  ــي بلغــت تراكمي ــر يف معــدالت التضخــم الت ــاع  الكب ــة االرتف ــات، عــى خلفي للدخــول واملرتب

إذ انخفــض  وســطي ســعر رصف اللــرة الســورية تجــاه الــدوالر مــن 50 ل.س للــدوالر قبــل الحــرب، حتــى بلــغ 550 ل.س للــدوالر يف  

منتصــف عــام 2017، ليرتاجــع قليــالً ويســتقر عــى حــدود 495 ل.س للــدوالر يف عــام 2017 ، ثــم شــهد تحســناً  كبــراً طيلــة الربــع األخــر 

مــن عــام 2017 حتــى بلــغ 450 ل.س،  ليعــود ويســتقر يف الوقــت الراهــن عــى ســعر يــرتاوح بــن 460-470 ل.س للــدوالر.

 يف ضــوء ذلــك تراجعــت القــوة الرائيــة للدخــول والرواتــب، إىل ُعــر مــا كانــت عليــه قبــل األزمــة )أي  عــر دخــل عــام 2010( )1( 

، هــذا يف الوقــت الــذي ارتفــع فيــه معــدل البطالــة إىل حــدوٍد، تجــاوزت نســبة )55%( بحســب بيانــات األمــم املتحــدة، مــا جعــل نســبة 

مــن هــم تحــت خــط الفقــر تقــارب بحســب بيانــات األمــم املتحــدة وبرنامــج الغــذاء العاملــي حــدود )80%( مــن الشــعب الســوري، مــع 

األخــذ بالحســبان أن هــذه النســبة قــد تراجعــت بحــدود معينــة طــوال عــام 2016 )2(. جــراء تحســن الوضــع االقتصــادي قليــالً بعــد أن 

اســتعادت الدولــة الكثــر مــن املســاحات واملناطــق الزراعيــة، وبعــض املــدن واملناطــق الصناعيــة، إضافــة إىل توجــه الحكومــة الســورية 

طــوال األعــوام )2013-2017(، نحــو زيــادة نســبة اإلنفــاق املخصــص لتمويــل الخدمــات، وبرامــج الدعــم والرعايــة االجتامعيــة يف املوازنــة 

العامــة للدولــة حتــى بلغــت نســباً تــرتاوح بــن )25ـ 35%(، ذلــك عــى حســاب تخفيــض نســبة االعتــامدات املخصصــة لتمويــل اإلنفــاق 

االســتثامري وحتــى الجــاري)3(  ذلــك بهــدف رفــع درجــة التمكــن االقتصــادي وتخفيــف تكاليــف املعيشــة وتحســن ســبل العيــش. 

مقدمة

1- يف ضوء ذلك أصبح دخل أو )راتب( موظف بلغ سقف الوظيفة أي نحو )49000( ل.س يعادل بحسب القوة الرائية دخل )4900( ل.س، بحسب أسعار ما 

قبل األزمة.

 2- قبل الحرب، يف عام 2011 كانت نسبة من هم تحت خط الفقر األدىن نحو )12%( من مجموع السكان، ونحو )34%( من هم تحت خط الفقر األعى، يف 

الوقت الذي كان فيه متوسط األجور يف سورية يعادل )10800( ل.س بحسب بيانات املكتب املركزي لإلحصاء ويرتفع املتوسط ذاته إىل حدود )17000( ل.س إذا 

ما أضيف إليه الدعم، ذلك بحسب مذكرة صادرة عن املكتب االقتصادي القطري آنذاك عام 2009.  

3- ملزيد من التفصيل انظر املوازنات العامة للدولة السورية لألعوام ) 2012ــ 2018(، وزارة املالية، دمشق.
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  يَُعــدُّ هــدف تحســن ســبل العيــش، هدفــاً مركزيــاً، تســعى إليــه الحكومــات والــدول، بحســبانه 

هدفــاً اســرتاتيجياً يتجــاوز مــن حيــث مراميــه، حــدود أو نطــاق الجوانــب املتعلقــة بالــروط 

املاديــة التــي تتصــل بصــورة مبــارشة بحيــاة اإلنســان، كالحاجــة إىل الغــذاء والــدواء واملســكن، 

وغــر ذلــك مــن القضايــا التــي تتعلــق بالــروط البيولوجيــة لحيــاة الفــرد، ليشــمل أو يتضمــن 

)أي كهــدف(، جوانــب أخــرى سياســية وثقافيــة وحقوقيــة، ترتبــط بنوعيــة حيــاة األفــراد 

ــات )4(.  واملجتمع

     ويف الواقــع إن قــدرة الحكومــات والــدول عــى تحســن ســبل العيــش، وتغيــر نوعيــة 

حيــاة األفــراد واملجتمعــات، تخضــع مــن الناحيــة العمليــة، لتأثــر مجموعــة كبــرة مــن املحددات 

والعوامــل، تتعلــق مبســتوى التطــور الســيايس واالقتصــادي والعلمــي والتكنولوجــي الــذي وصــل 

إليــه املجتمــع، هــذا مــن جانــب. كــام تتعلــق مــن جانــٍب آخــر، مبــدى قــدرة هــذا املجتمــع عــى 

االســتفادة مــن التحــوالت أو التطــورات املختلفــة، ومــن ثــم تكييفهــا وتأطرهــا يف االتجــاه، الــذي 

ميكــن أن يســاعد يف تغيــر نوعيــة الحيــاة وتحســن مســتوى حيــاة البــر.

    مــا يعنــي أن اإلطــار العــام ملفهــوم تحســن ســبل املعيشــة، يتخــذ مــن الناحيــة العمليــة طابعــاً 

حركيــاً ديناميكيــاً، يخضــع لتأثــر اللحظــة التاريخيــة ومنعكســاتها عــى عمليــة إنتــاج الــروط 

التــي تحــدد معــامل اإلطــار العــام أو الفضــاء الــذي يحيــط بحيــاة البــر.

     ففــي ظــروف الســلم والســالم وحــاالت االســتقرار يتســع نطــاق مفهــوم تحســن مســتوى 

ــة  ــات املادي ــاً أوســع وأشــمل، يتجــاوز حــدود تأمــن الحاجــات والخدم املعيشــة، ليتخــذ طابع

ــة، ليطــال جوانــب أخــرى، تتعلــق  ــداً البيولوجي ــة، وتحدي التــي تتعلــق بحاجــات األفــراد املادي

مبنظومــات الحريــات السياســية واالجتامعيــة، والحقــوق الثقافية واملعرفيــة والفكرية والسياســية 

واالجتامعيــة، ذلــك بخــالف واقــع الحــال يف ظــروف الحــروب واألزمــات، إذ ترتاجع حــدود املفهوم 

وتنكمــش، لتتأطــر السياســات ويقتــر الهــدف، عــى مــا يتعلــق بتأمــن رشوط ومتطلبــات الحــد 

ــرب  ــأكل وامل ــية كامل ــاة األساس ــروط الحي ــق ب ــي تتعل ــات الت ــات والخدم ــن الحاج األدىن، م

واملســكن.

يتخذ اإلطار 
العام لمفهوم 

تحسين سبل 
المعيشة من 

الناحية العملية 
طابعً حركيً 

ديناميكيً، 
يخضع لتأثير 

اللحظة 
التاريخية 

ومنعكساتها 
على عملية إنتاج 

الشروط التي 
تحدد معالم 

اإلطار العام أو 
الفضاء الذي 
يحيط بحياة 

البشر
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ثانيًا: 

المحددات العملية  الستراتيجية تحسين 

سبل العيش  
تخضــع عمليــة تحســن ســبل املعيشــة واالرتقــاء بنوعيــة حيــاة النــاس، لتأثــر مجموعــة كبــرة مــن املحــددات 

والعوامــل، ميكــن اإلشــارة إىل أبرزهــا وفــق اآليت:

1ـ االســتقرار الســيايس: يعــد االســتقرار الســيايس محــدداً نوعيــاً، يؤثــر إىل 

ــة لتحســن مســتوى املعيشــة،  ــات املطلوب ــدرة واإلمكان ــر يف الق حــدٍّ كب

ذلــك نظــراً للــدور الكبــر، والتأثــر الواضــح لالســتقرار الســيايس يف 

االســتقرار االقتصــادي، تحديــداً لجهــة مــا يتعلــق بالقــدرة عــى اســتقرار 

العمليــة اإلنتاجيــة، واســتقرار ســعر الــرف، وتأمــن الــروط املطلوبــة، 

لضــامن تنفيــذ السياســات الصناعيــة والزراعيــة والخدميــة، وبالتــايل تنفيــذ 

ــة  ــة العام ــرتاتيجية للسياس ــداف االس ــة باأله ــج املتعلق ــط والرام الخط

ــكيل والجــزيئ. ــة، عــى املســتوين ال للدول

ــوم االســتقرار االقتصــادي ليتجــاوز  2ـ االســتقرار االقتصــادي: يتســع مفه

والقوانــن  التريعــات  مســتوى  عــى  املطلــوب  االســتقرار  حــدود 

ــا  ــكل مكوناته ــة ب ــات االقتصادي ــتقرار السياس ــن اس ــة، ليتضم االقتصادي

ــل،  ــراض والتموي ــعر واإلق ــاج والتس ــات اإلنت ــة، وسياس ــة واملالي ) النقدي

ــك  ــن كل ذل ــي، م ــامل الخارج ــع الع ــات م ــويق والعالق ــات التس وسياس

إىل التريعــات والقوانــن املتعلقــة مبنــاخ االســتثامر، وخطــط اإلنتــاج يف 

ــط(.  ــر واملتوس ــن القص األجل

     ويف الواقع إن االســتقرار االقتصادي كمفهوم، ال يعني ثبات التريعات 

ــاظ  ــات والحف ــة السياس ــاء وبني ــود يف بن ــي الجم ــام ال يعن ــن، ك والقوان

عليهــا مبــا هــي عليــه، بــل يعنــي وضــوح الرؤيــة، واســتقرار النهــج، وثبــات 

االتجــاه العــام، أو الخيــار للسياســات والخطــط والتريعــات، وانســجامها 

مبــا يحقــق األهــداف عــى املــدى البعيــد.

ــح  ــه يصب ــا إلي ــذي أرشن ــى ال ــادي باملعن ــتقرار االقتص ــه، إن االس     وعلي

ــتثامر،  ــجيع االس ــل، وتش ــتثامر والتموي ــتقطاب االس ــر يف اس ــه دور كب ل

وتحفيــز العمليــة اإلنتاجيــة، وبالتــايل تحفيــز العــرض املطلــوب، ملواجهــة 

ــن  ــي تضم ــدود الت ــد الح ــكيل، عن ــتوى ال ــى املس ــب ع ــات الطل احتياج

ســعر ســوق توازنيــة، تتوافــق مــع مســتويات الدخــل الســائدة، والقــدرة 

ــد  ــا )أي عوائ ــكل أنواعه ــاج، ب ــل االنت ــد عوام ــات وعوائ ــة للمرتب الرائي

ــم(. ــة والتنظي ــال وامللكي ــل ورأس امل العم

3ـ التطــور العلمــي والتقــدم التكنولوجــي:  يعــد عامــل التطــور العلمــي 

ــر  ــي تؤث ــية، الت ــددات األساس ــن املح ــي، م ــي والتكنولوج ــدم التقن والتق

ــوض  ــات النه ــش، وإمكان ــبل العي ــن س ــة تحس ــارشة يف عملي ــورة مب بص

التقــدم العلمــي والتطــور  بالواقــع املعيــي والحيــاة للنــاس. إذ إنَّ 

التكنولوجــي يلعبــان دوراً كبــراً يف رفــع القــدرة عــى االســتغالل األمثــل، 

ــاعد يف  ــا يس ــة، مب ــات املتاح ــوارد واإلمكان ــن امل ــوى م ــتفادة القص واالس

تحقيــق أعظــم مــردود بأقــل التكاليــف، األمــر الــذي ســينعكس بصــورة 

إيجابيــة عــى مســتوى اإلنتاجيــة، وبالتــايل عــى إمكانــات تحســن ســبل 

ــع مســتوى املعيشــة. ــش ورف العي

 4ـ مــدى توافــر املــوارد واإلمكانــات املاديــة: تتصــف املــوارد واإلمكانــات 

ــة لتأمــن مســتلزمات تحســن ســبل املعيشــة، والنهــوض  ــة املطلوب املادي

بالواقــع الحيــايت واملعيــي للنــاس بالنــدرة النســبية، مبعنــى: أن اإلمكانــات 

و املــوارد الالزمــة أو الروريــة لتحســن مســتوى املعيشــة، قــد ال تتوافــر 

كــامً وال كيفــاً، بصــورة مســتمرة ودامئــة، إمــا ألســباب تتعلــق بشــح املــوارد 

وضعــف اإلمكانــات املاليــة واالقتصاديــة التــي تســاعد يف الحصــول عليهــا، 

أو ألســباب أخــرى، قــد تكــون سياســية  أو عســكرية )كوجــود عقوبــات 

اقتصاديــة دوليــة أو حصــار أو حــرب أو ... غــر ذلــك(.

يتسع مفهوم االستقرار االقتصادي 
ليتجاوز حدود االستقرار المطلوب 

على مستوى التشريعات والقوانين 
االقتصادية، ليتضمن استقرار 

السياسات االقتصادية بكل 
مكوناتها 

العــدد الثانــي - نيســان / ابريل 201٧
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ثالثًا: 

مضامين عملية تحسين سبل 

المعيشة 

يرتبــط املضمــون املبــارش ملفهــوم تحســن ســبل العيــش ومســتوى نوعيــة الحيــاة، وبالتــايل رفــع درجــة التمكن 

االقتصــادي، لجهــة مــا يتعلــق بالوصــول إىل الحاجــات والخدمــات ذات الصلــة بنوعيــة حيــاة النــاس، بتأمــن 

مســتوين مــن الحاجــات والخدمــات هــام:

املســتوى األول: يرتبــط بتأمــن ثالثــة جوانــب أساســية مــن الحاجــات التــي تشــكل املضمــون املــادي 

)البيولوجــي( للــروط األساســية املتعلقــة بوجــود اإلنســان، كتأمــن الغــذاء واملســكن وتأمــن الــدواء 

وإمكانــات العــالج واالستشــفاء.

ــق باملضمــون الحقوقــي املعــارص الــذي يشــكل مــن حيــث املحتــوى جوهــر نظريــات  املســتوى الثــاين: يتعلّ

التنميــة البريــة واإلنســانية املعــارصة التــي تنطلــق مــن منظــور معيــاري، يتمحــور حــول منظومــة حقوقيــة، 

تشــكل املضمــون املعــارص لخطــاب دويل إنســاين مكثــف، يظهــر بوضــوح يف مفــردات القانــون الدويل اإلنســاين، 

واالتجاهــات الحديثــة الحاكمــة الســرتاتيجيات التنميــة التــي تتجــّى يف مجموعــة مــن الحقــوق كحــق العمــل 

والتعلــم واملعرفــة وبنــاء القــدرات والوصــول إىل املعلومــات، وحــق العيــش بأمــن وســالم )5(.
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     إن طبيعــة اإلمكانــات املتعلقــة بتحســن مســتوى 

ــاس، وتحســن  ــاة الن ــة حي ــاء بنوعي املعيشــة، واالرتق

ــع  ــع يف الواق ــش، تخض ــرص العي ــة وف ــبل املعيش س

ــددات  ــروط واملح ــن ال ــرة م ــة كب ــر مجموع لتأث

خصائــص  واملضمــون  الشــكل  يف  تعكــس  التــي 

ــة، ورشوط  ــية والثقافي ــة والسياس ــات االقتصادي البيئ

ــي تتحــدد بدورهــا يف ضــوء  ــا الت ــة ومتطلباته التنمي

مجموعــة كبــرة مــن العوامــل التاريخيــة والجغرافيــة 

والجيواســرتاتيجية، إضافــة إىل عوامــل ومحــددات 

أخــرى، سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة، 

ويبقــى األبــرز واألكــر أهميــة يف الوقــت الراهــن، هو 

تأثــر املحــددات التقنيــة والتكنولوجيــة، ومــا ينــدرج 

ــات  ــتوى املنظوم ــى مس ــوالت ع ــن تح ــياقها م يف س

املعلوماتيــة واملعرفيــة والحقوقيــة، التي باتت تشــكل 

محــدداً أساســاً مــن محــددات التنميــة املعــارصة مــا 

يعنــي أنَّ ســبل تحســن مســتوى املعيشــة، واالرتقــاء 

مبســتوى نوعيــة حيــاة النــاس، يتأثــران إىل حــدٍّ كبــر 

بــروط اللحظــة التاريخيــة التــي تحــدد الخصائــص 

الهيكليــة والبنيويــة الداخليــة  للمنظومــة املســتهدفة 

هــذا مــن جهــة، كــام تحــدد مــن جهــة أخــرى اإلطــار 

أو الفضــاء العــام الخارجــي الــذي يحيــط باملنظومــة، 

ــا  ــدود دوره ــا و ح ــات عمله ــوة يف إمكان ــر بق ويؤث

ــا.   ــات تكيفه ومتطلب

ــن  ــة تحس ــّن أن عملي ــدم، يتب ــا تق ــى م ــاًء ع      بن

ــات،  ــرص وإمكان ــى ف ــوي ع ــة، تنط ــتوى املعيش مس

إىل جانــب معوقــات وتحديــات، مــا يجعــل توظيــف 

ــامذج،  ــارب والن ــتدراج التج ــزة، أو اس ــاط الجاه األمن

عمليــة تنطــوي عــى مخاطــر، قــد تــؤدي إىل انتكاســة 

تنمويــة، ميكــن أن تطيــح باملنظومــة ككل وتدفــع بهــا 

لالنفجــار.

      لذلــك وقبــل الخــوض يف تفاصيــل املقاربــات 

والبدائــل املمكنــة لتحســن ســبل العيــش، ورفــع 

مســتوى نوعيــة الحيــاة يف ســورية، يف الوقــت الراهــن 

)يف ظــل األزمــة(، ومبــا يؤســس كمدخــل ملرحلــة مــا 

ــع  ــة الواق ــة بطبيع ــن اإلحاط ــد م ــرب، الب ــد الح بع

أســاس  كمدخــل  الراهــن،  واملعيــي  االقتصــادي 

ــق  ــا يتعل ــة م ــة، لجه ــد االســتحقاقات املطلوب لتحدي

بفــرص وإمكانــات، وبالتــايل مداخــل تحســن مســتوى 

املعيشــة يف ســورية. لــذا سنســتعرض اســتناداً إىل 

ــأيت: ــا ي ــف م ــز ومكث ــي موج ــل توصيف مدخ

1ـ مالمــح الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي الراهــن 

ــى  ــام 2011 وحت ــذ ع ــش ســورية من يف ســورية: تعي

اللحظــة الراهنــة،  يف ظــل تأثــر مجموعــة كبــرة 

مــن التداعيــات، التــي خلفتهــا حــرب شــاملة، ورصاع 

مديــد، كان لهــام دور كبــر يف تدمــر الكثــر مــن 

ــة،  ــة والخدمي ــة اإلنتاجي ــدرات االقتصادي ــى واملق البن

فضــالً عــن  تدمــر دراماتيــي طــال مجــاالً واســعاً مــن 

البنــى التحتيــة،  ذات الصلــة بالعمليــة اإلنتاجيــة، 

ــارشة )6(. ــر مب ــارشة أم غ ــورة مب ــواء كان بص س

 ويف الواقــع إن مــا زاد األمــر تعقيــداً يف ســورية، هــو 

العقوبــات االقتصاديــة الدوليــة، ذات الطبيعــة املركبة 

ــرة عــى مســتوى  ــلبية كب ــات س ــت تداعي ــي ترك الت

املعيشــة وســبل العيــش الكريــم، والتــي أســهمت إىل 

حــدٍّ كبــر يف تعقيــد املســألة االجتامعيــة واالقتصاديــة 

ــراء  ــديد ج ــتعصاء ش ــت يف اس ــي دخل ــورية الت يف س

مجموعــة كبــرة مــن العوامــل منهــا:

     • النشــاط الكبــر للســوق الســوداء وتنامــي دور 

ــة النســبية لألســواق  ــاع األهمي اقتصــاد الظــل، وارتف

النظاميــة،  الســوق  النظاميــة عــى حســاب  غــر 

ــاط  ــن دورة النش ــر م ــم كب ــروج قس ــا أدى إىل خ م
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إن عملية 
تحسين مستوى 

المعيشة 
تنطوي على 

فرص وإمكانات، 
إلى جانب 
معوقات 
وتحديات، 
ما يجعل 

توظيف األنماط 
الجاهزة، أو 

استدراج التجارب 
والنماذج، 

عملية تنطوي 
على مخاطر، 
قد تؤدي إلى 

انتكاسة تنموية، 
يمكن أن تطيح 

بالمنظومة 
ككل وتدفع 

بها لالنفجار

 6- تشر بعض الدارسات والتقارير التي تناولت االقتصاد السوري يف ظل الحرب إىل أن حجم الخسائر تجاوز )225( مليار دوالر، انظر عى سبيل املثال الدراسة املعدة من قبل 

التقرير الذي أعده املركز السوري لبحوث السياسات، وبرنامج األجندة الوطنية حول سورية األخر الذي أعدته اللجنة االقتصادية لغرب آسيا )اإلسكوا(.
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ــر  ــة، األم ــة الحكومي االقتصــادي خــارج نطــاق الرقاب

ــة  ــدرة الدول ــى ق ــلبية ع ــورة س ــس بص ــذي انعك ال

عــى ضبــط الســوق، وتوفــر رشوط، ومتطلبــات الحد 

األدىن الروريــة لضــامن التــوازن االقتصــادي، وتأمــن 

املــوارد املاليــة الســيادية للدولــة الالزمــة لتمويــل 

اإلنفــاق العــام مبــا يف ذلــك زيــادة الرواتــب واألجــور.

ــة، بالنســبة  ــا املطلق ــرة، ورمب ــدرة النســبية الكب   الن

للكثــر مــن مســتلزمات العمليــة اإلنتاجيــة مــن 

تكنولوجيــة وتقنيــة وقطــع غيــار وعنــارص إنتــاج 

أخــرى مختلفــة. 

     • االرتفــاع الكبــر يف معــدل التضخــم، واملســتوى 

العــام لألســعار طــوال الســنوات 2011ـ 2018، إذ 

بلــغ معــدل التضخــم الرتاكمــي طــوال الســنوات 

2010 - 2017 نحــو )1100%(، مــع األخــذ بالحســبان 

ــعار،  ــام لألس ــتوى الع االســتقرار الــذي شــهده املس

ــم االتجــاه نحــو االنخفــاض بنســب وحــدود  ومــن ث

األشــهر  )15ـ20%( خــالل  قاربــت حــدود  معينــة 

ــرة.  األخ

ــر  ــط الفق ــت خ ــم تح ــن ه ــب م ــاع نس      • ارتف

ــدرة املــوارد، وفقــدان  ــاً، جــراء ن واملهمشــن اقتصادي

ــة. ــوارد االقتصادي ــل وامل ــرص العم ف

     • موجــات النــزوح والهجــرة الداخليــة والخارجيــة، 

مــا أدى إىل ظهــور الكثــر مــن املشــكالت االقتصاديــة 

والرتبويــة  )الصحيــة  والخدميــة  واالجتامعيــة 

ــاع يف  ــن اتس ــك م ــى ذل ــب ع ــا ترت ــة(، وم والتعليم

ــا  ــا يتصــل به ــات الهامشــية، وم ــر الفئ مســاحة دوائ

مــن مشــكالت اجتامعيــة متعــددة مــن بطالــة وفقــر 

وتــرد، إضافــة إىل التســول والــزواج املبكــر واإلنجاب 

غــر رشعــي وانتشــار اإلدمــان واألمــراض االجتامعيــة 

األخــرى. 

     • هجــرة الكثــر مــن الكــوادر والكفــاءات العلميــة 

ــذي  ــاط ال ــن اإلحب ــراط(، فضــالً ع ــن والتكنوق )الفني

ــرت  ــي آث ــوادر، الت ــن الك ــى م ــا تبق ــى م يســيطر ع

البقــاء والعمــل يف البلــد، وســط ظــروف صعبــة 

ومعقــدة، وحالــة مــن الالمبــاالة، تزامنــت مــع إهــامل 

ــرار  ــاع الق ــل صن ــن قب ــود م ــر مقص ــود أو غ مقص

للــروط واملتطلبــات، التــي ميكــن أن تســاعد يف 

ــة. ــدرات القامئ ــات والق ــن الطاق ــتفادة م االس

     • تراجــع مســتوى األداء االقتصــادي، تحديــداً 

يف قطاعــات اإلنتــاج املــادي )الزراعــة والصناعــة(، 

بســبب الدمــار الهائــل الــذي طــال األرايض الزراعيــة 

واملنشــآت واملــدن الصناعيــة، وعــدم توافــر املدخــالت 

واملســتلزمات الروريــة للعمليــة اإلنتاجيــة، وخــروج 

مســاحات واســعة خــارج نطــاق ســيطرة الدولــة. 

ــع  ــرّاء الرتاج ــاً ج ــر وضوح ــورة أك ــر بص ــذا يظه وه

الكبــر يف حجــم إنتــاج الســلع واملنتجــات، التــي 

ــن  ــون أســاس واســرتاتيجي يف ســلة األم تدخــل كمك

ــح( ــداً )القم ــذايئ، وتحدي الغ

ــر  ــدارس، وغ ــن امل ــرب م ــب الت ــاع نس      • ارتف

امللتحقــن بالعمليــة الرتبويــة والتعليميــة، والتــي 

ــوايل  ــة بح ــات الدولي ــب الهيئ ــم بحس ــدر عدده يق

)2.5( مليــون طفــل ســورّي.

     • ارتفــاع نســب املرديــن واملتســولن ونــزالء 

األرصفــة واألزقــة يف شــوارع املــدن.

الســجون  ونــزالء  الجرائــم  نســب  ارتفــاع   •      

ــة  ــة واملالحقــن بســبب مخالف ــن العدال ــن م والفاري

القانــون العــام.

ــتوى  ــاض مس ــن، وانخف ــعور باألم ــع الش      • تراج

ــات  ــر العملي ــد وتائ ــراء تصاع ــان، ج ــاس باألم اإلحس

اإلرهابيــة، واتســاع نطــاق انتشــارها، إضافــة إىل تزايــد 

تعقدت المسألة 
االجتماعية 

واالقتصادية 
في سورية، 

جراء مجموعة 
من العوامل 

منها: االرتفاع 
الكبير في 

معدل التضخم، 
والمستوى 

العام لألسعار 
طوال السنوات 
2011-2018، إذ بلغ 

معدل التضخم 
التراكمي طوال 

السنوات 2010 - 
201٧ نحو )%1100(

  7- ملزيد من التفاصيل: راجع نتائج املسح الذي أقامه املكتب املركزي لإلحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة، ومنظمة برنامج الغذاء العاملي )WFP(، والذي شمل نحو 

)5000( عائلة من )11( محافظة سورية.
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املصدر: نتائج املسح الذي أقامه املكتب املركزي لإلحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ومنظمة برنامج الغذاء العاملي )WFP(، إضافة 

إىل النتائج والنسب التي انتهى إليها املركز الوطني للسياسات الزراعية حول واقع األمن الغذايئ يف سورية عام 2016.

     ويتضــح مــن خــالل الشــكل البيــاين الســابق أن نســبة املهدديــن بفقــدان األمــن الغــذايئ، ماتــزال تشــكل 

ــن، شــهدت تراجعــاً محــدوداً طــوال عامــي  ــام نســبة غــر اآلمن ــاً مــن املجتمــع الســوري، بين معــّدالً مرتفع

2015 و2016.   وعــى مــا يبــدو أن املشــكلة املتعلقــة بتحديــات األمــن الغــذايئ وتزايــد فــرص التهديــد لجهــة 

ــلع  ــيل للس ــاج املح ــتوى اإلنت ــط مبس ــق  فق ــات، ال تتعل ــلع والخدم ــول إىل الس ــات الوص ــق بإمكان ــا يتعل م

الغذائيــة الــذي يغطــي كــام بيّنــت الدراســة املســحية نحــو )65%( مــن الحاجــات الغذائيــة الروريــة، لنحــو 

)20( مليــون نســمة، بينــام يتــم تأمــن الثلــث اآلخــر عــن طريــق االســتراد والســالل الغذائيــة واملســاعدات 

اإلســعافية )9(

      مــا يعنــي أن ارتفــاع نســبة غــر اآلمنــن واملهدديــن ال يتعلــق بجانــب الوفــرة والعــرض املتــاح مــن الســلع 

الغذائيــة، مبقــدار مــا يتعلــق بالرتاجــع الكبــر يف القــدرة الرائيــة للدخــول واملرتبــات، جــراء ارتفــاع املســتوى 

العــام لألســعار.

املشــارب  املتعــددة  املافيــات والعصابــات  نشــاط 

ــامءات. واالنت

2ـ مالمــح وضــع األمــن الغــذايئ الراهــن يف ســورية:  

ــوراً  ــورية تده ــكان يف س ــذايئ للس ــع الغ ــهد الوض ش

كبــراً طــوال ســنوات الحــرب، وتحديــداً يف الســنوات 

2012- 2014، جــراء الرتاجــع أو االنخفــاض الكبــر، 

الــذي طــال أداء القطاعــات االقتصاديــة  ذات الصلــة 

بإنتــاج الغــذاء تحديــداً )الزراعــة والصناعــة الغذائيــة( 

هــذا مــن جانــب، وجــراء الرتاجــع يف القــدرة الرائيــة 

للدخــول، أو فقــدان فــرص العمــل ومصــادر الدخــل 

مــن جانــٍب آخــر، إذ إنَّ وســطي األجــر الشــهري 

ــن  ــط م ــو ) 50%( فق ــكل نح ــن يش ــت الراه يف الوق

ــاج إىل ) 34000(  ــذي يحت تكلفــة الغــذاء الشــهري ال

تغــرت  الغــذايئ  الوضــع  صــورة  أن  إال   .)7( ل.س 

ــام 2015  ــة الع ــذ نهاي ــدودة، من ــورة مح ــبياً بص نس

وحتــى عــام 2017، ذلــك جــراء االنخفــاض املحــدود، 

واالســتقرار يف املســتوى العــام لألســعار هــذا مــن 

ــات  ــلع واملنتج ــاج الس ــروف انت ــن ظ ــب، وتحس جان

ــٍب آخــر. ــن جان ــة م ــة الغذائي الزراعي

    ويف الســياق ذاتــه تبــن نتائــج املســح املذكــور بــأن 

مثــة تحســناً قــد حصــل عــى مســتوى األمــن الغــذايئ 

لــألرس والعائــالت الســورية، إذ ارتفعــت نســبة اآلمنن 

ــام  ــام 2015 إىل )23.4%( ع ــن ) 15.6% ( ع ــاً م غذائي

2017، وتراجعــت نســبة مــن هــم غــر آمنــن غذائيــاً 

ــام  ــن )33%( ع ــيطة م ــداً وبس ــدودة ج ــورة مح بص

2015 إىل )31%( عــام 2017 . بينــام تراجعــت نســبة 

مــن هــم عــى هامــش األمــن الغــذايئ مــن )%51.6( 

ــن  ــد م ــام 2015 )8(. ملزي ــام 2015 إىل )45.6%( ع ع

التوضيــح انظــر الشــكل البيــاين التــايل رقــم )1(:

.)WFP( 8- ملزيد من التفاصيل: راجع نتائج املسح الذي أقامه املكتب املركزي لإلحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ومنظمة برنامج الغذاء العاملي

9-املرجع السابق.

حصل تحسن 
على مستوى 

األمن الغذائي 
لألسر والعائالت 

السورية، إذ 
ارتفعت نسبة 
اآلمنين غذائيً 

من ) %15.6 ( 
عام 2015 إلى 

)23.4%( عام 
201٧، وتراجعت 
نسبة من هم 

غير آمنين غذائيً 
بصورة محدودة 

جدًا وبسيطة 
من )33%( عام 

2015 إلى )%31( 
عام 201٧ . بينما 
تراجعت نسبة 

من هم على 
هامش األمن 

الغذائي من 
)51.6%( عام 2015 
إلى )45.6%( عام 

.2015
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املصدر: تقرير اللجنة االقتصادية لغرب آسيا )األجندة الوطنية ملستقبل سورية(، يتضح من خالل الشكل البياين السابق مدى الرتاجع الكبر 

يف حجم الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي طوال سنوات الحرب، األمر، الذي انعكس بصورة سلبية ومبارشة عى حركة مجمل املتغرات 

االقتصادية عى املستوين الكيل والجزيئ يف سورية، تحديداً لجهة ما يتعلق بالقدرة عى االستهالك.

3ـ تحديــات تحســن ســبل املعيشــة يف ســورية: 

ــامن  ــة، وض ــتوى املعيش ــن مس ــة تحس ــه عملي تواج

ســبل الوصــول إىل العيــش الكريــم  تحديــات نوعيــة، 

ميكــن اإلشــارة إىل البعــض منهــا، عــى ســبيل املثــال ال 

ــق اآليت: الحــر وف

3ـ1: االنخفــاض الشــديد يف معــدل النمــو االقتصــادي، 

ــج  ــر يف حجــم النات ــات إىل تراجــع كب إذ تشــر البيان

فقــد  الحــرب.  ســنوات  طــوال  اإلجــاميل  املحــيل 

ــي  ــاميل الحقيق ــيل اإلج ــج املح ــم النات ــض حج انخف

مقومــاً بالــدوالر مــن )60.2( مليــار دوالر عــام 2010 

إىل )56.1( مليــار دوالر عــام 2011 وإىل )40.3( مليــار 

ــام  ــار دوالر ع ــم إىل )33.5( ملي ــام 2012، ث دوالر ع

2013، وتابــع املســار انخفاضــاً إىل أن بلــغ )27.2( 

ــام  ــار دوالر ع ــام 2015، و )26.4( ملي ــار دوالر ع ملي

2016، مــا يعنــي أنــه تراجــع مبعــدل )56.14%( طــوال 

ســنوات الحــرب. ملزيــد مــن التفصيــل انظــر الشــكل 

ــم )2(: ــاين اآليت رق البي

ــة:  ــتوى اإلنتاجي ــاض مس ــف اإلداء وانخف 3ـ2:   ضع

وهــذا الضعــف يعــود يف الواقــع إىل انخفــاض نوعيــة 

القــدرة  اآلالت جــراء تقادمهــا واهتالكهــا، وعــدم 

عــى تجديدهــا، إضافــة إىل االرتفــاع الكبــر يف الهــدر 

والفســاد، وســيطرة حالــة مــن اليــأس واإلحبــاط، 

وانــراف  املشــجعة،  واألجــور  الحوافــز  وغيــاب 

الغالبيــة الكــرى مــن املوظفــن للبحــث عــن مصــادر 

دخــل إضافيــة أو بديلــة، أو تــرك العمــل، فضــالً عــن 

ــر  ــا أدى إىل تراجــع كب ــط، م ــر والضواب ــاب املعاي غي

ــة ــتوى اإلنتاجي يف مس

ــل  ــع الدخ ــر يف توزي ــح والكب ــالل الفاض 3ـ3:  االخت

الوطنــي وغيــاب العدالــة االجتامعيــة، وزيــادة حــدة 

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــروخ االقتصادي ال

3ـ4:   العجــز املــايل الكبــر وارتفــاع نســب املديونيــة 

الداخليــة والخارجيــة، جــراء الرتاجــع الكبــر يف قــدرة 

الدولــة  عــى تحصيــل املــوارد املاليــة واإليــرادات 

الطبيعيــة ) أي عــن طريــق جبــي الرائــب والرســوم 

ــة تلجــأ إىل  وفائــض القطــاع العــام(، مــا جعــل الدول

ــن  ــت الدي ــي دفع ــتثنائية الت ــل االس ــادر التموي مص

كبــرة،  مســتويات  إىل  لالرتفــاع  الداخــيل  العــام  

تجــاوزت  بحســب بعــض التقديــرات حــدود )5000( 

مليــار ل.س، يف الوقــت الــذي ترتبــت فيــه عــى 

ــة،  ــة خارجي ــات مالي ــون والتزام ــة الســورية دي الدول

تجــاه  بعــض الــدول كإيــران )عمــالً بالخــط االئتامين(، 

ــة . ــيا االتحادي وروس

ــاج  3ـ5:   تخلــف تاريخــي يف منظومــة عالقــات اإلنت

التقنيــة، مــن تخطيــط وتنظيــم وإرشاف وتقييــم 

هجــرة  بلّــة  الطــن  زاد  ومــا  ومتابعــة،  وتقويــم 

العلميــة  التخصصــات  ذات  والخــرات  الكفــاءات 

والفنيــة الهامــة بالنســبة إلدارة الشــأن العــام. 

3ـ6:  ضعــف املحتــوى التقنــي والتكنولوجــي لالقتصاد 

ــات التــي حالــت دون توفــر  الســوري، جــراء العقوب

ــا الالزمــة  ــة والتكنولوجي فرصــة الحصــول عــى التقان

ــا القدميــة، هــذا مــن  ــات والتكنولوجي ــد التقان لتجدي

جهــة، وعــدم توافــر املــوارد واإلمكانــات الالزمــة 

ــا مــن جهــة أخــرى.  ــة والتكنولوجي لــراء التقان

3ـ7:   العقوبــات االقتصاديــة الدوليــة التــي كان لهــا 

ــة  ــر مــن مقــدرات الدول ــر يف اســتنزاف الكث دور كب

ــواق  ــوداء واألس ــوق الس ــات الس ــا يف صفق وموارده

ــة  ــواد واملســتلزمات الالزم ــن امل ــة، لتأم ــر النظامي غ

الســتمرار عمــل املؤسســات اإلنتاجيــة والخدميــة 

التــي كانــت قــد توقفــت عمليــات اإلنتــاج  فيهــا، إمــا 

 من تحديات 
تحسين سبل 
المعيشة في 

سورية: االختالل 
الفاضح والكبير 

في توزيع 
الدخل الوطني 
وغياب العدالة 

االجتماعية، 
وزيادة حدة 

الشروخ 
االقتصادية 

واالجتماعية 
والثقافية
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بصــورة كليــة وإمــا بصــورة جزئيــة، مــا أســهم يف نــدرة 

ــاع  ــا أدى إىل ارتف ــب، م ــع الطل ــة م ــرض باملقارن الع

ــلبية  ــورة س ــت بص ــتويات  انعكس ــعار، إىل مس األس

عــى مســتوى معيشــة املواطــن الســوري.

ــة  ــا إىل حال ــاد وتحوله ــرة الفس ــتفحال ظاه 3ـ8: اس

كيانيــة، نخــرت بنيــان الدولة واملؤسســات، واســتنزفت 

املــوارد واإلمكانــات، وألقــت بظــالل اإلحبــاط واليــأس 

ــة،  ــات نوعي ــراء إصالح ــة إج ــل بإمكاني ــدان األم وفق

مطلوبــة لتجــاوز الــروط التــي أنتجــت األزمــة.

ــة  ــى التحتي ــال البن ــذي ط ــراب ال ــار والخ 3ـ9: الدم

ــورية. ــرب يف س ــراء الح ــة ج واإلنتاجي

3ـ10: وجــود مســاحات كبــرة مــن األرايض الســورية 

خــارج نطــاق ســيطرة الدولــة الســورية، تحديــداً 

ــة  ــص لزراع ــت تخص ــي كان ــة الت ــاحات الزراعيّ املس

ــوب. ــعر والحب ــح والش القم

3ـ11: اســتمرار عمليــة اســتنزاف املــوارد واإلمكانــات 

االقتصاديــة الســورية، جــراء اســتمرار الحــرب وتصاعد 

وتائــر العمليــات اإلرهابيــة ضــد الدولــة الســورية.  

ــن  ــة ع ــددة الناجم ــرة واملتع ــكالت الكث 3ـ12: املش

الداخليــة  والهجــرة  والنــزوح  التهجــر  عمليــات 

الدميوغرافيــة. واإلنزياحــات  والخارجيــة 

3ـ13: بقــاء معظــم أبــار النفــط والغــاز خــارج نطــاق 

ســيطرة الدولــة الســورية، ذلــك بســبب تركــز معظــم 

ــار يف مناطــق واســعة، ال تخضــع لســيطرة  هــذه اآلب

الدولــة الســورية مــن محافظتــي الحســكة وديــر 

الــزور وبعــض مناطــق شــامل وشــامل رشق ســورية.

ــة  ــيطرة حال ــة، وس ــاءات واألدمغ ــرة الكف 3ـ14: هج

ــراء  ــا، ج ــى منه ــا تبق ــى م ــأس ع ــاط والي ــن اإلحب م

ــي  ــاءات الت ــا الكف ــي تواجهه ــية الت ــروف القاس الظ

ــة  ــة الالزم ــاب الــروط املوضوعي ــاء، وغي ــرت البق آث

ــي  ــة، والت ــة وحقيقي ــورة فاعل ــاءات بص ــل الكف لعم

ميكــن اإلشــارة إىل بعضهــا ) كضعف الرواتــب واألجور، 

الكفــاءات  وانشــغال  املعيشــة،  مســتوى  وتــدين 

بالهمــوم اليوميــة، وغيــاب رشوط البحــث ومتطلباتــه، 

إضافــة إىل جوانــب أخــرى معنويــة، ال تقــل أهميــة، 

ــات  ــر واالحــرتام ألعضــاء هيئ ــاب التقدي تتلخــص بغي

التدريــس يف الجامعــات واملعاهــد، وأصحــاب الخــرة 

ــة(. ــة واملهني ــاءات العلمي والكف

ــد  ــورية: لق ــرة الس ــعر رصف الل ــاض س 3ـ 15: انخف

تراجــع ســعر رصف اللــرة بصــورٍة حــادة طــوال 

ســنوات الحــرب. فقــد انخفــض وســطي ســعر رصف 

اللــرة مــن )50( ل.س للــدوالر عــام 2010 إىل )500( 

ل.س للــدوالر عــام 2016. انظــر الشــكل البيــاين اآليت 

ــم )3(: رق

ويف الواقــع إن انخفــاض ســعر رصف اللــرة الســورية، 

كان لــه منعكســات ســلبية كبــرة عــى املســتوى العام 

لألســعار الــذي تضاعــف مبعــدالت قياســية حتــى بلــغ 

نحــو )1100%(  طيلــة الربــع األخــر مــن عــام  2016 

ومطلــع عــام 2017، ذلــك باملقارنــة مــع مــا كان عليــه 

الوضــع عــام 2010. األمــر الــذي انعكــس بصــورة 

املعيشــة  الحيــاة، ومســتوى  ســلبية عــى نوعيــة 

ــر  ــاع الكب ــوري. إذ إنَّ االرتف ــن الس ــبة للمواط بالنس

فضــالً  املســتوردة،  والخدمــات  الســلع  أســعار  يف 

ــة  ــف مدخــالت العملي ــر يف تكالي ــاع الكب عــن االرتف

ــرة  ــة ومســتلزماتها، وتراجــع ســعر رصف الل اإلنتاجي

الســورية، كّل ذلــك أدى إىل تفاقــم الفجــوة بــن 

ــر  ــادة، األم ــورٍة ح ــتهالك بص ــل واالس ــتوى الدخ مس

الــذي انعكــس بصــورة ســلبية عــى مســتوى العيــش 

   املصدر: تقرير األجندة الوطنية حول مستقبل سورية، اللجنة االقتصادية لغرب آسيا، بروت، لبنان

 استمرار عملية 
استنزاف الموارد 

واإلمكانات 
االقتصادية 

السورية، جراء 
استمرار الحرب 

وتصاعد وتائر 
العمليات 

اإلرهابية ضد 
الدولة السورية
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املصدر: بيانات ميزانيات مرف سورية املركزي لألعوام 2012ـ 2016

ــات. ــلع والخدم ــول إىل الس ــات الوص وإمكان

4ـ مداخــل تحســن ســبل املعيشــة يف ســورية )بدائــل 

ــات والخيارات(:    السياس

 إن تحســن ســبل العيــش، ورفــع مســتوى فــرص 

التمكــن االقتصــادي واملعيــي يف ســورية، عمليــة 

بــإرادة  مدفوعــة  كــرى،  نوعيــة  لجهــود  تحتــاج 

حقيقيــة، تنطلــق يف مســارين اثنــن:   األول: هــو 

مســار األجــل القصــر واملتوســط، وينــدرج هــذا 

املســار يف الواقــع يف نطــاق األولويــة كقاعــدة انطــالق، 

املتصــل  الثــاين  املســار  إىل  لالنتقــال  كمدخــل  أو 

ــذي ال ميكــن التعاطــي  ــل(، وال )مســار األجــل الطوي

ــة،  ــة وغائب ــة مؤجل ــل أو فريض ــار منفص ــه كمس مع

وهــو يف الواقــع ميثــل املســار االســرتاتيجي املُســتدام 

لتحســن مســتوى معيشــة، وضــامن فــرص أفضــل 

ــك رشوط االســتدامة واالســتمرار. ــم، ميتل ــٍش كري لعي

ــتوى  ــن مس ــارات تحس ــات وخي ــل سياس 4ـ1:  بدائ

ــورية  ــر يف س ــل القص ــة يف األج املعيش

وهــي البدائــل التــي تركــز عــى جوانــب إدارة الطلــب 

وتنشــيطه، بوســاطة مجموعــة كبــرة مــن اإلجــراءات 

والسياســات، التــي يتعــن عــى الحكومــة القيــام بهــا، 

وميكــن اإلشــارة إىل البعــض منهــا وفــق اآليت:

واملشــاريع  الحرفيــة  الصناعــات  تشــجيع  4ـ1ـ1: 

ــز  ــر وتحفي ــة يف الصغ ــرة واملتناهي ــطة والصغ املتوس

ورشــات العمــل املهنيــة والحرفيــة، ذلــك عــن طريــق 

التدريــب والتأهيــل وتقديــم التمويــل الــالزم، والدعم 

ــا. ــروري له اللوجســتي ال

ــة  ــة والحرفي ــدارس املهني ــز امل 4ـ1ـ2: تنشــيط وتحفي

والصناعيــة، وهــذا يتطلــب إعــادة النظــر بهيــكل 

ــى  ــز ع ــة الرتكي ــة، لجه ــة والتعليمي ــة الرتبوي العملي

تطويــر وتنشــيط التخصصــات العلميــة واملــدارس 

بســوق  املبــارشة  الصلــة  ذات  والحرفيــة،  املهنيــة 

ــداد  ــة نحوهــا ، كمدخــل إلع ــه الطلب العمــل، وتوجي

الكــوادر البريــة واملهنيــة التــي باتــت الســوق تعــاين 

مــن نــدرة نســبية فيهــا، مــا يســاعد يف تشــكيل رافعــة 

ــادي. ــأزق االقتص ــن امل ــروج م للخ

ونقديــة  ماليــة  سياســة  بتطبيــق  البــدء  4ـ1ـ3: 

أدوات  اســتخدام  تفعيــل  طريــق  )عــن  توســعية 

السياســة النقديــة واملاليــة( بصــورة تدريجيــة، وفــق 

ــة  ــس مدروس ــى أس ــة ع ــة، مبني ــر مترع ــى غ خط

بعنايــة فائقــة، يك ال تنعكــس مفاعيلهــا بصــورة ســلبية 

ــام،  ــادي الع ــوازن االقتص ــات الت ــى رشوط ومتطلب ع

وبالتــايل عــى رشوط ومتطلبــات التــوازن يف مختلــف 

ــلعية. ــة والس ــة املالي ــن االقتصادي املوازي

ويف هــذا اإلطــار ال بــد مــن التوضيــح بــأن الحكومــة 

الســنوات  طــوال  اتجهــت  قــد  كانــت  الســورية، 

الثــالث األخــرة نحــو تطبيــق سياســة نقديــة وماليــة 

انكامشــية، لكبــح جــامح التضخــم، تنــدرج يف الواقــع 

يف نطــاق الــرورة التاريخيــة )التــي البــد منهــا(، 

والتــي مــا تــزال مرراتهــا مســتمرة إىل حــدٍّ مــا، 

وميكــن االســتدالل عــى معــامل السياســة االنكامشــية 

ــايّن اآليتّ رقــم )4(:  اســتناداً إىل الشــكل البي

من تحديات 
تحسين سبل 
المعيشة في 
سورية: هجرة 

الكفاءات 
واألدمغة، 

وسيطرة حالة 
من اإلحباط 

واليأس على 
ما تبقى منها، 

وغياب الشروط 
الموضوعية 

الالزمة لعمل 
الكفاءات بصورة 
فاعلة وحقيقية
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      يبــن الشــكل البيــاين الســابق بوضــوح أن معــدل 

منــو النقــد املتــداول، كان قــد شــهد تراجعــاً ملحوظــاً 

طــوال ســنوات )2012- 2016( بنســبة  تجــاوزت 

حــدود الـــ )12%( فقــط ، يف الوقــت الــذي كان فيــه 

ــورة  ــع بص ــي يرتاج ــاميل الحقيق ــيل اإلج ــج املح النات

ــار دوالر  ــث تراجــع مــن )60.2( ملي ــة، حي دراماتيكي

ــه  ــار عــام )2016( أي أن قبــل الحــرب إىل )26.4( ملي

تراجــع مبعــدل ســالب مقــداره )ــــ 56.1%( )10( مــا 

يعنــي اتســاع  الفجــوة بــن العــرض النقــدي والعــرض 

ــدوره إىل  ــا أدى ب ــات، م ــلع والخدم ــن الس ــاح م املت

ــعار،  ــام لألس ــتوى الع ــم واملس ــدل التضخ ــاع مع ارتف

إىل حــدود قياســية كبــرة، انعكســت مفاعيلهــا بصورة 

ســلبية عــى مســتوى املعيشــة ونوعيــة الحيــاة، جــراء 

ــات. إال أن  ــول واملرتب ــة للدخ ــوة الرائي ــع الق تراج

ــا  ــة كان له ــا الدول ــي نفذته السياســة االنكامشــية الت

دور كبــر يف املحافظــة عــى ظــروف اقتصاديــة حالت 

ــل أســهمت يف  ــة، ال ب ــات حقيقي دون حصــول مجاع

تراجــع محــدود وطفيــف يف املســتوى العــام لألســعار، 

مل يؤثــر بصــورة ملحوظــة عــى حجــم الفجــوة الكبــرة 

ــؤد يف  ــه مل ي ــام أن ــتهالك، ك ــل واالس ــن الدخ ــداً ب ج

ذات الوقــت إىل تغــر إيجــايب ملحــوظ، يف درجــة 

او مســتوى التمكــن االقتصــادي لرائــح الفقــراء 

ــاً. ــن غذائي واملهمشــن، واملهددي

     إال أن مــا يجــب أن يُؤخــذ بالحســبان هــو أن 

التوجــه نحــو تنفيــذ سياســة نقديــة وماليــة توســعية 

فّعالــة ومؤثــرة، كرافعــة لتحســن مســتوى املعيشــة، 

وتحســن ســبل العيــش، يحتــاج عمليــاً إىل توافــر 

مجموعــة مــن الــروط واملتطلبــات، غــر متوفــرة  يف 

ــا:  ــوري، منه ــاد الس ــة االقتص حال

- قــوة وحــزم مطلوبــان مــن الدولــة لتحريــر الســوق 

مــن قبضــة القــوى االقتصاديــة غــر النظاميــة، التــي 

باتــت متتلــك مقــدرات اقتصاديــة هامــة، ولديهــا 

ــا  ــوق، م ــب بالس ــم والتالع ــى التحك ــرة ع ــدرة كب ق

يجعــل فاعليــة السياســات النقديــة واملاليــة، ضعيفــة 

التأثــر أواملــردود التنمــوي، تحديــداً لجهــة مــا يتعلــق 

ــاة و ســبل العيــش. ــة الحي بتحســن نوعي

ــف أشــكال األســواق الســوداء  -  القضــاء عــى مختل

ــة. واألســواق غــر النظامي

ويف إطــار اإلجــراءات والسياســات املطلوبــة، لتطبيــق 

ــن  ــة لتحس ــعية، كرافع ــة توس ــة ونقدي ــة مالي سياس

ــة أن تقــوم مبــا يــيل: ســبل العيــش، ميكــن للدول

ــة  ــة، بغي ــة واملدين ــدة الدائن ــعار الفائ ــض أس • تخفي

ــب.  ــجيع الطل ــتثامر، وتش ــز االس تحفي

ــاالت  ــندات والكمبي ــم للس ــعار الخص ــض أس • تخفي

واألوراق التجاريــة.

• فتــح بــاب اإلقــراض والتمويــل املــريف، لــذوي 

الدخــل املحــدود، وللراغبــن يف االســتثامر يف املشــاريع 

اإلنتاجيــة، بضامنــات حقيقيــة ومبوجــب عمليــات 

للمعايــر  ومطابقــة  محوكمــة  جديــدة،  مرفيــة 

ــة. الدولي

• إعــادة النظــر بالســقوف االحتياطيــة للمصــارف 

العاملــة يف ســورية، بعــد إجــراء دراســات علميــة 

دقيقــة لبنيــة الودائــع، وحجــم التوظيفــات املاليــة يف 

ــريف. ــاع امل القط

ــاً  ــيِّ )إصالح ــاِم الريب ــعِ النظ ــِر بواق ــادُة النظ • إع

ــس  ــى أس ــاؤه ع ــوى، وبن ــِة القص ــراً( بالرع وتطوي

حديثــة، متطــورة ومعــارصة، ميكــن أن تســاعد يف 

إعــادة توزيــع الدخــل والــروة )مغانــم التنميــة(، 

تســاعد  قواعــد  عــى  وأعبائهــا،  وتحميــل غرمهــا 

يف تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص وتكــرس العدالــة 

ــايل  ــة، وبالت ــة اإلنتاجي ــارص العملي ــف عن ــن مختل ب

مختلــف رشائــح ومكونــات املجتمــع، وأقاليــم الدولــة 

الســورية التنمويــة دون متييــز.

ــر  ــة تطوي ــة عــى عملي ــز بصــورة مكثف 4ـ1ـ4: الرتكي

ــاج  ــلع اإلنت ــداً س ــيطه، تحدي ــي وتنش ــاع الزراع القط

الزراعــي ذات الطابــع االســرتاتيجي التــي تتعلق بتوفر 

رشوط األمــن الغــذايئ ومتطلباتــه كالقمــح والزيتــون 

ــات  ــز الصناع ــة إىل  تحفي ــوب، إضاف ــا والحب والبطاط

الزراعيــة )التــي تعتمــد يف مدخالتهــا عــى مخرجــات 

القطــاع الزراعــي(، مــع إيــالء أهميــة وتركيــز كبريــن 

ــا. ــة والتكنولوجي بالنســبة إىل قطــاع التقان

تقييــد االســتراد مبــا يســاعد يف حاميــة  4ـ1ـ5:   

ــاين  ــذي يع ــي - ال ــي والصناع ــيل الزراع ــاج املح اإلنت

ــات  ــرة - ويســاعد يف تأمــن متطلب ــات كب مــن تحدي

تطويــره  ومواصلــة منــوه بصــورة مســتقرة عــى أســس 

ــتدامة. ــة وُمس متين

التــي  للــروات واألمــوال  الدولــة  4ـ1ـ6: مصــادرة 

تلــك التــي  تشــكلت بصــورة مشــبوهة، تحديــداً 

ــة  ــة االجتامعي تشــكلت بســبب تجــاوز رشوط العدال

ــع،  ــوذ والواق ــتغلت النف ــرص، واس ــؤ الف ــدأ تكاف ومب

من مداخل 
تحسين سبل 
المعيشة في 

سورية: 
تشجيع 

الصناعات 
الحرفية 

والمشاريع 
المتوسطة 

والصغيرة 
والمتناهية 
في الصغر 

وتحفيز ورشات 
العمل المهنية 

والحرفية وذلك 
عن طريق 

التدريب والتأهيل 
وتقديم التمويل 

الالزم والدعم 
اللوجستي 

الضروري لها.

العــدد الثانــي - نيســان / ابريل 2018

10- برنامج األجندة الوطنية ملستقبل سورية، برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، اإلسكوا، بروت، 2017، ص63 وما بعد.



18

وجــرت املعطيــات واملتغــرات، ألغــراض ومنافــع 

العــام  النفــع  حســاب  عــى  وخاّصــة،  شــخصية 

ــوال يف  ــذه األم ــخ ه ــادة ض ــة. وإع ــة العام واملصلح

املشــاريع  رشايــن االقتصــاد، عــن طريــق متويــل 

ــة الصغــرة واملتوســطة  ــة والزراعي ــة والصناعي الحرفي

واملتناهيــة الصغــر.

4ـ1ـ7:  تنفيــذ حملــة ممنهجــة ومكثفــة، بصــورة 

مســتمرة ومتواصلــة، لــرب بنــى الفســاد، وتفكيــك 

ــة  ــذ مالحق ــه، وتنفي ــى تحالفات ــاء ع ــبكاته والقض ش

ــال  ــتباحوا امل ــن اس ــدين الذي ــة للفاس ــة وجزائي مدني

العــام وجــروا املواقــع واملناصــب العامــة يف ســورية 

ألغــراض خاصــة، واالســتيالء عــى أمالكهــم وثرواتهــم 

وإعــادة ضخهــا يف رشايــن االقتصــاد لتمويل املشــاريع 

املشــاريع ذات الصلــة بجرحــى  والبنــى، تحديــداً 

ــهداء. ــاء الش ــن وأبن ــرب واملعوق الح

4ـ1ـ8: تحريــر الســوق وكــر حالــة االحتــكار: إن 

مســألة كــر حالــة االحتكاريــة، وتفكيــك البنيــة 

االحتكاريــة يف ســورية، باتــت مــن الناحيــة العمليــة، 

مســألة جوهريــة بالنســبة لعمليــة التنميــة التــي 

ــتدامة  ــك رشوط االس ــورة، متتل ــم بص ــن أن تت ال ميك

واالســتقرار، وتؤســس لرتاكــم،  ميكــن أن يعــزز متانــة 

ــتدامة  ــورة مس ــة بص ــة واالجتامعي ــة االقتصادي البني

ــادئ  ــة، ومب ــس ورشوط العدال ــيخ أس ــاطة: ترس بوس

ــي ال  ــروط الت ــن ال ــك م ــر ذل ــرص، وغ ــؤ الف تكاف

ميكــن تجاوزهــا، أو القفــز فوقهــا يف عمليــة رســم 

املســار املوضوعــي، و التخطيــط االســرتاتيجي، لعمليــة 

ــش  ــبل العي ــامن س ــة، وض ــتوى املعيش ــن مس تحس

ــا  ــكل م ــكار ب ــوري. إن االحت ــع الس ــم للمجتم الكري

ــكل  ــات يش ــات وتداعي ــن منعكس ــه م ــوي علي ينط

ــة. ــة العادل ــرص التنمي ــاً لف ــداً حقيقي تهدي

ارتفــاع  دون  والحيلولــة  األســعار  ضبــط  4ـ1ـ9: 

األســعار،  ضبــط  عمليــة  إن  التضخــم:  معــدالت 

التضخــم، تعــد  ارتفــاع معــدالت  والحيلولــة دون 

عمليــة أساســية وهاّمــة للحفــاظ عــى القــوة الرائية 

للنقــد، وبالتــايل الحفــاظ عــى القوة الرائيــة للدخول 

واملرتبــات، األمــر الــذي ميكــن أن يســاعد يف الحفــاظ 

عــى مســتوى املعيشــة، وخلــق الــروط املوضوعيــة 

ــة  ــل أي ــى جع ــاعد ع ــل يس ــى األق ــينه، أو ع لتحس

زيــادة يف مســتوى الرواتــب واألجــور زيــادة حقيقيــة.

ــب واألجــور: ميكــن أن يشــكل  ــادة الروات 4ـ1ـ10: زي

مدخــل زيــادة الرواتــب واألجــور يف ســورية مقاربــة 

ــا  ــتفيد منه ــة، يس ــتوى املعيش ــن مس ــة لتحس عملي

املجتمــع بــكل رشائحــه ومكوناتــه، ســواء أكان عامــالً 

يف الدولــة، أم ال يعمــل بهــا، ذلــك جراء اإلســهام الكبر 

الــذي ميكــن أن يولــده التأثــر املضاعــف لزيــادة كتلــة 

الرواتــب واألجــور عــى حجــم الطلــب الــكيل، األمــر 

الــذي ســينعكس بصــورة إيجابيــة عــى إمكانــات 

ــش. إال  ــبل العي ــاة وس ــة الحي تحســن مســتوى نوعي

أن ذلــك يتطلــب يف الواقــع توافــر مجموعــة مــن 

الــروط املوضوعيــة، يك تكــون الزيــادة حقيقيــة 

وفاعلــة، وبالتــايل ذات مــردود واضــح، لجهــة مــا 

ــش ومســتوى املعيشــة،  ــرص العي ــق بتحســن ف يتعل

منهــا: 

     • وجــود مرونــة كافيــة يف عــرض الجهــاز اإلنتاجــي 

املحــيل تلبــي تطــورات الطلــب املحتملة.

ــة دون ارتفــاع معــدل        • ضبــط األســعار والحيلول

التضخــم.

     • قــدرة الدولــة عــى ضبط الســوق، تحديــداً لجهة 

مــا يتعلــق بإمكانيــة قمــع التهريــب، أو الحــد منــه، 

والــذي مــن املحتمــل، بــل مــن املؤكــد أنــه سينشــط 

جــراء ضعــف مرونــة عــرض الجهــاز اإلنتاجــي، وعــدم 

قدرتــه عــى مواجهــة اســتحقاقات الطلــب الــكيل هذا 

مــن جهــة ، وعــدم توافــر الظــروف التــي تســاعد يف 

عمليــة الــرب بقــوة عــى أيــدي املتالعبــن باملــوارد 

واملقــدرات مــن جهــة أخــرى.

4ـ2: بدائــل سياســات وخيــارات تحســن مســتوى 

وهــي  ســورية:  يف  الطويــل  األجــل  يف  املعيشــة 

البدائــل التــي تركــز عــى جوانــب إدارة وتنشــيط 

العــرض، بوســاطة تحفيــز اإلنتــاج الوطنــي وتحديــداً 

اإلنتــاج الزراعــي والصناعــات الزراعيــة، ذلــك اســتناداً 

ــا: ــات منه ــراءات والسياس ــن اإلج ــة م إىل مجموع

التنميــة  باســرتاتيجيات  النظــر  إعــادة  4ـ2ـ1: 

بأولويــة  يتعلــق  مــا  لجهــة  تحديــداً  ورهاناتهــا، 

قطاعــات األمــن االقتصــادي التــي يجــب أن تنطلــق - 

كــام نعتقــد - مــن ثالثــة محــاور أساســية هــي:

     • محور قطاع الزراعة واألمن الغذايئ. 

ــة  ــات الزراعي ــة والصناع ــاع الصناع ــور قط      • مح

ذات الطابــع أو املحتــوى االســرتاتيجّي.

     • محور التكنيك والتقانة والتكنولوجيا.

ــاء:  ــة واإلمن ــا التنمي ــر يف جغرافي ــادة النظ 4ـ2ـ2: إع

يقترح البدء  
بتطبيق سياسة 

مالية ونقدية 
توسعية، عن 

طريق تفعيل 
استخدام 

أدوات السياسة 
النقدية والمالية، 
بصورة تدريجية، 
وفق خطى غير 
متسرعة، مبنية 

على أسس 
مدروسة.
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ــا  ــة، مب ــم التنموي ــف املناطــق واألقالي ــن مختل ــات ب ــادل للمــوارد واإلمكان ــع الع ــق التوزي ــة تحقي ــك لجه ذل

يســاعد يف الحــّد مــن فجــوة الفقــر بــن األقاليــم وتضييقهــا إىل أدىن الحــدود هــذا مــن جهــة، ومبــا يســاعد عــى 

الحــّد مــن حــركات الهجــرة والنــزوح الداخليــة مــن جهــة أخــرى.

4ـ2ـ3: إعــادة النظــر يف اســرتاتيجيات الرتبيــة والتعليــم: البــد مــن إعــادة النظــر يف اســرتاتيجية الرتبيــة والتعليــم 

يف األجــل املتوســط والطويــل يف ســورية، لجهــة جعــل مخرجــات العمليــة الرتبويــة والتعليميــة أكــر تكيفــاً 

واســتجابة لخصائــص ســوق العمــل الســورية ومتطلباتــه، التــي باتــت تعــاين مــن نقــص كمــي ونوعــي كبريــن 

يف حجــم القــوة العاملــة املهنيــة والحرفيــة، جــراء أســباب وعوامــل كثــرة منهــا : االلتحــاق بالخدمة العســكرية، 

إضافــة إىل هجــرة أصحــاب املهــن والكفــاءات العلميــة وذوي التخصصــات العلميــة والعمليــة، مــن كل ذلــك 

إىل التحــوالت النوعيــة الكبــرة التــي تجــري عــى مســتوى البنيــة الدميوغرافيــة.

4ـ2ـ4: الرتكيز عى مسألة توطن الكفاءات وتحفيزها والحد من هجرتها، ذلك بوساطة:

     • زيــادة مســتوى األجــور واملرتبــات ورفــع مســتوى التعويضــات للخــرات والكفــاءات العلميــة وأعضــاء 

الهيئــات التدريســية.

     • ابتكار سياسات خالقة لتوطن التقانة والتكنولوجيا وخلق البيئات والحواضن التكنولوجية الالزمة. 

4ـ2ـ5: خلــق بيئــة اقتصاديــة محوكمــة تســاعد يف تعزيــز أســس ومتطلبــات الشــفافية املطلوبــة لتحســن بيئــة 

األعــامل ومنــاخ االســتثامر، وتحســن أداء الســوق.

4ـ2ـ6: إعــداد سياســة ســكانية متوازنــة: إن تحســن مســتوى املعيشــة يرتبــط عــى املســتوى البعيــد إىل حــد 

كبــر بإمكانيــة تنفيــذ عنــارص سياســة ســكانية متوازنــة، تأخــذ بالحســبان إمكانــات املواَءمــة بــن احتياجــات 

ومتطلبــات النمــو الســكاين والقــدرة عــى تأمــن املــوارد واإلمكانــات بصــورة ُمســتدامة ومتواصلــة.  

يتطلب تنفيذ 
سياسة نقدية 

ومالية توسعية 
فعالة بعض 

الشروط 
والمتطلبات 

منها: 
القوة والحزم 

من قبل 
الدولة لتحرير 

السوق من 
قبضة القوى 

االقتصادية 
غير النظامية 

التي باتت 
تمتلك مقدرات 

اقتصادية 
هامة ولديها 

قدرة كبيرة 
على التحكم 

والتالعب 
بالسوق.
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في إطار 
اإلجراءات 

والسياسات 
المطلوبة 

لتطبيق سياسة 
مالية نقدية 

توسعية: 
فتح باب اإلقراض 

والتمويل 
المصرفي لذوي 
الدخل المحدود 

وللراغبين في 
االستثمار في 

المشاريع 
االنتاجية 
بضمانات 
حقيقية 

وبموجب 
عمليات 

مصرفية جديدة 
محوكمة 
ومطابقة 

للمعايير الدولية.
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ــورية  ــة الس ــك الدول ــدى متتل ــار: إىل أي م ــياق أو اإلط ــذا الس ــرح يف ه ــن أن يط ــام ميك ــاؤل ه ــة تس      مث

ــاة؟ ــة الحي ــش، ونوعي ــرص العي ــن ف ــى تحس ــدرة ع ــة، والق ــتوى املعيش ــوض مبس ــات النه إمكان

    ال شــك يف أنَّ التحديــات واملعوقــات التــي تواجــه الدولــة الســورية، هــي تحديــات كبــرة كــام كنــا قــد أرشنــا، 

ــة الســورية، إال أن إمكانــات  ال ميكــن تجاهلهــا تحديــداً يف ضــوء النمــو الكبــر يف حجــم العجــز املــايل للدول

الدولــة الســورية وقدراتهــا، أصبحــت مقبولــة يف الوقــت الراهــن، إذ تحســنت القــدرات السياســية واالقتصاديــة 

ــة  ــن مــن ســنوات الحــرب والــراع. فقــد اســرتدت الدول والعســكرية بصــورة ملحوظــة، يف الســنتن األخرت

الســورية مســاحات هامــة مــن األرايض الزراعيــة، كــام اســرتدت  بعــض حقــول النفــط والغــاز، وبــدأت عجلــة 

ــة واملــدن نشــاطها ودورهــا،  ويبقــى  ــر مــن املناطــق الصناعي النشــاط الصناعــي بالعمــل، واســتعادت الكث

األبــرز واألهــم هــو: أن الدولــة حققــت نجاحــاً كبــراً يف تعزيــز ثقــة املواطــن الســوري بقدرتهــا عــى الصمــود، 

ــة  ــى صياغ ــا ع ــة، بقدرته ــة والخارجي ــة الداخلي ــز الثق ــن تعزي ــا م ــة إىل متكنه ــاب، إضاف ــة اإلره ومواجه

التفاهــامت، وبنــاء التحالفــات الداخليــة والخارجيــة، رغــم التفاعــالت املعقــدة،  للبيئتــن الداخليــة والخارجيــة، 

مــا يعنــي أن إمكانــات النهــوض وتحســن ســبل املعيشــة عــن طريــق البــدء بتطبيــق اإلجــراءات والبدائــل يف 

األجــل القصــر أصبحــت قامئــة ومتوافــرة بحــدود معينــة،  لكنهــا تحتــاج إىل توافــر رشوط موضوعيــة منهــا:

ــذي صــر  ــدى املواطــن الســوري- ال ــة لالســتثامر املكثــف بالثقــة املوجــودة ل 5ـ1: التقــاط الفرصــة التاريخي

وضحــى، وآمــن بقــدرة الدولــة عــى املواجهــة والبقــاء - بــأن الدولــة قــادرة، ولديهــا اإلرادة والرغبــة، يف تنفيــذ 

اإلصــالح الحقيقــي الــذي يســاعد يف اســتئصال األســباب، التــي أسســت للحــرب وســهلت إمكانــات اندالعهــا 

عــى األرض الســورية

5ـ2: اســتبعاد الكــوادر والقيــادات الفاســدة، التــي متســك ببعــض املواقــع، والتــي تجــد يف األزمة والحــرب فرصة 

ــراء واملهمشــن  ــة الفق ــاء وكرام ــم عــى حســاب دم ــق املكاســب واملغان ــايل تحقي ــار، وبالت لالســتثامر واإلتج

الذيــن باتــوا يشــكلون غالبيــة عظمــى مــن املجتمــع الســوري.

5ـ3: االعتــامد عــى كفــاءات رجــال دولــة حقيقيــن ميتلكــون الحــس الســليم، ولديهــم اإلحســاس باملســؤولية 

الوطنيــة الكاملــة، ويغلبــون املصلحــة العامــة عــى الخاصــة، ميتلكــون الــرؤى والتصــورات االســرتاتيجية ملشــهد 

ســورية مــا بعــد الحــرب.

5ـ4: االستغالل األمثل والرشيد للموارد واإلمكانات االقتصادية املادية والبرية.

5ـ4: تعزيــز الطابــع أو الديناميــة التنافســية للســوق الســورية، ذلــك عــن طريــق الــرب بقــوة عــى أيــدي 

املحتكريــن واملتحكمــن، املتالعبــن باالقتصــاد والســوق. 

خامسًا :

شروط موضوعية للنهوض 

بالواقع االقتصادي وتحسين 

سبل المعيشة
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      إن عمليــة تحســن مســتوى املعيشــة، وفــرص العيــش الكريــم والحــر،  تتطلــب يف األجــل القصــر توافــر 

مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات النقديــة واملاليــة والتوزيعيــة، ميكــن أن تســاعد يف تحفيــز النمــو ومتويل 

املروعــات الحرفيــة واملهنيــة املتناهيــة يف الصغــر، والصغــرة واملتوســطة، وبرامــج التدريــب والتأهيــل ذات 

الصلــة، مــن كل ذلــك إىل رضورة  قيــام الدولــة بتوفــر القــوة الرائيــة الكافيــة بالحــد األدىن بوســاطة نظــام 

أجــور وتعويضــات تحفيــزي، وتأمــن التوزيــع العــادل للدخــل والــروة باعتــامد إصــالح النظــام الريبــي وكبــح 

جــامح التضخــم، مبــا يســاعد  يف تحريــك وإدارة الطلــب الــكيل بواســطة سياســات اقتصاديــة كليــة  توازنيــه، ال 

تســمح بتشــكل فجــوة تضخــم أو ركــود.

ــة لتحســن ســبل العيــش ومســتوى املعيشــة  ــرز كــام نعتقــد يف إطــار الجهــود الرامي ــوب األب     إال أن املطل

ــذ  ــق بتنفي ــا يتعل ــة م ــن لجه ــزال الزم ــى مســألة اخت ــف ع ــز املكث ــو الرتكي ــتدامة ه بصــورة مســتمرة ومس

ــة  ــز وحامي ــكيل، وتحفي ــرض ال ــات إدارة الع ــداً سياس ــل، وتحدي ــط والطوي ــل املتوس ــج األج ــات وبرام سياس

ــر رشوط  ــا، وتطوي ــة والتكنولوجي ــاع التقان ــة وقط ــة والصناع ــق بالزراع ــا يتعل ــداً م ــي، وتحدي ــاج الوطن اإلنت

ــه مبــا يســاعد يف تأمــن مســتوى ورشوط  ــح املجتمــع الســوري ومكونات ــف رشائ ــات املشــاركة، ملختل ومتطلب

ــتدامة. ــورة ُمس ــام بص ــادي الع ــوازن االقتص ــات الت متطلب
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