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اإلاشكض العشبي لألبحار و دساست السياساث

دساساث

ّ
اهضلٗذ في ؾىعٍت مىظ قباٍٞ /براًغ ،3122اٖخهاماث وججمٗاث ،بًٗها مىٓم بُغائٖ ٤مل
الكباب٧ ،االجها ٫اإلاباقغ ومىا ٘٢الخىانل الاحخماعي الال٨تروهُت ،وبًٗها "ججمهغي" ٖٟىي .و٢ض حغث
هظه ألاخضار في اإلاضن "اإلائت الُٟت" الهٛحرة ،وفي بٌٗ مغا٦ؼ اإلاضن ال٨بحرة في اإلاىُ٣خحن الىؾُى
ً
والؿاخلُت ،بِىما بُ٣ذ اإلاضن" اإلالُىهُت" ال٨بري بمىإي ٖنها ج٣غٍبا ألامغ الظي حٗل اهدكاعها ألا٦بر ً ٘٣في
ّ
"اإلاهمكت" .و٢ض خضزذ ٞهىلها ألاٖى ٠في اإلاضن الـ "َغُٞت"
اإلاضن الهٛحرة واإلاخىؾُت "الُغُٞت" و
والؾُما في صعٖا زم في صوما ،والتي حٗاوي في مجملها ،والؾُما صعٖا وعٍ ٠صمك ،٤التهمِل اإلاخٗضص ألابٗاص،
ً
ّ
ّ
الىمى
وحٗؿ ٠الؿلُاث اإلادلُت وؾلُاتها "ال٨بحرة" الاٖخباَُت ٚالبا ،ومدضوصًت حؿا ِ٢آزاع ٖملُت
ّ
ّ
الا٢خهاصي ٖليها ،وجضوي ماقغاث جىمُتها البكغٍت ،واهدكاع البُالت وال٣ٟغ ،واعجٟإ ؤٖباء ؤلاٖالت الٗمغٍت
والا٢خهاصًت ٞيها ،ل ً٨ما ًجمٗها بلى خغ٧اث الكباب في مضًىت صمك ٤هى ؤ ّن ٢ىامها البكغي ًيخمي بلى
الكغٍدت الٗمغٍت الكابت بخٗغٍٟها الىمُي ( 35-26ؾىت) ؤو اإلاىؾ٘ ( 46-26ؾىت) التي حٗخبر ؤ٦ثر الٟئاث
ً
ً
خؿاؾُت و٢ابلُت للمباصعة ،والتي جىدكغ في نٟىٞها ؤٖلى مٗضالث البُالت٦ ،ما ًيخمي ٢ؿم منها بلى
قغٍدت قابت ٖهغٍت مخٟاٖلت م٘ "عٍاح الثىعاث" في البلضان الٗغبُت ألازغي.
ًدخل ٞيها ا جٟإ ّ
ّ
ّ
ّ
الىمى الؿ٩اوي اإلاغجبت الثاهُت
مٗض٫
ججؿضث هظه ألاخضار في مضًىت صعٖا التي
ع
ٖلى اإلاؿخىي الىَجي ،وهى ما ّ
ًٟؿغ اعجٟإ ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت في مجاالتها اإلاٗمىعة بلى هدى411
ّ
وؿمت٦/م ،3واعجٟإ ّ
الًٛىٍ الٗمغاهُت ٖلى مىعص ألاعى ،خُث ّؤن مؿاخت اإلاجا ٫اإلاٗمىع ٞيها حك٩ل
هدى  %8:مً بحمالي مؿاختها .وجبل ٜالًٛىٍ الؿ٩اهُت والٗمغاهُت طعوتها في مضًىت صعٖا باٖخباعها اإلاغ٦ؼ
ً
ً
ّ
وجمخو حؼءا ٦بحرا مً الهجغة الضازلُت اإلاخض٣ٞت بليها مً ٢غي طل ٪الٓهحر ،وهى
اإلاتروبىلُخاوي لٓهحرها،
ً
ما ّ
ًٟؿغ اعجٟإ مٗض ٫همى ٖكىائُاتها ،واخخاللها مؿاخت ال ج٣ل ًٖ %23مً بحمالي مؿاختها الٗامت(.)2
1

( ) ِذّذ جّبي ثبسٚد (ِئٌف سئ١ظ) ،مشروع "سورية  :"0202اتجاهات التحول السكاوية والمجالية المحتملة خالل العقديه القادميه( ،دِشك:
ثشٔبِج األُِ اٌّزذذح اإلّٔبئ١٘ٚ ٟئخ رخط١ظ اٌذٌٚخ ،)2002 ،ص .232 -235
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واعجٟإ وجحرة الخغا ٥الاحخماعي ٞيها ،بما هى بدؿب ٧اع ٫صوٍدل ،خالت احخماُٖت جدؿم بتزاًض الخغُ٦ت
الجٛغاُٞت (الهجغة الضازلُت) ،واإلاهىُت ،وؾغٖت جىانل ألا٩ٞاع واهدكاعها و٦ثاٞت الاجهاالث(.)3
وحكبه ماقغاث الخىمُت البكغٍت ٞيها اإلااقغاث اإلاخضهُت و "اإلا٣ل٣ت" في اإلاىاَ ٤الكغُ٢ت (الغ٢ت،
صًغ الؼوع ،الخؿ٨ت ،وًٍا ٝبليها عٍ ٠خلب الكغقي) .وحغاء يمىع اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت الٗامت والخانت
ً
ٞةن صعٖا جىضعج في ٖضاص اإلادآٞاث ألا٦ثر جهضًغا للهجغة الُىٍلت والضائغٍت بؿبب يٗ ٠مغصوصًت
ّ
واإلاخظععة هدُجت ؤلاعر .وبؿبب جغاح٘ هظا ؤلاهخاج
ؤلاهخاج الؼعاعي للمؿاخاث الهٛحرة واإلاخىاهُت في الهٛغ
ٞةن ّ
بٗض صم آلاباع الجىُٞت (اإلاسالٟت) ،وا جٟإ الخ٩لٟت بٗض  ٘ٞؤؾٗاع اإلااػوث وجدغٍغهاّ ،
مٗض ٫البُالت
ع
ع
ع
ّ
ّ
مغجٞ ٟ٘يها ،ولِـ هىا ٥بم٩ان لخهغٍ٢ ٠ىة الٗمل اإلاخىامُت بال بالهجغة الضازلُت ؤو الخاعحُت .وَٛظي
طل ٪اعجٟإ وؿبت اإلادؿغبحن مً الخٗلُم ألاؾاس ي بلى  ،%5بِىما مٗضله الىَجي الىؾُي هى  .%3،9وهاالء
ً
ًىًمىن بلى ؤٞىاج الباخثحن ًٖ ٖمل ،وٚالبا ما ٌٗملىن في الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم .وٍٟا٢م جل ٪اإلاك٨الث
ّ
الدؿغب اإلاب٨غ لإلهار مً الخٗلُم ألاؾاس ي وػواحهً اإلاب٨غ ،خُث ًتزوج ما ال ً٣ل ًٖ  %41مً ؤلاهار ما
ً
جل٣ائُا ّ
مٗض ٫زهىبت اإلاغؤة ال٩لُت
٢بل الثامىت ٖكغة ،م٣ابل ٖ %22لى اإلاؿخىي الىَجي ،وهى ما ًغ٘ٞ
ً
ّ
والؼواحُت مٗا .وجخًاٞغ هظه آلازاع بغمتها م٘ ٢ىة اليؿُج الاحخماعي الخًامجي الظي ٌك٩ل ٖلى مؿخىي
ً
ً
وُْٟخه خماًت وؿبُت مً الًٗ ٠والتهمِل و٣ٞضان ألامان الاحخماعي.
ً
وٖلى الغٚم مً ؤن مجخم٘ صعٖا مخدًغ جاعٍسُا ،وٞى ١طل ٪قضًض "الخمضًً" ،وؤن ٖملُت
ّ
الخمضًً اإلادؿاعٖت ٨٨ٞذ الغوابِ الٗكائغٍت الخ٣لُضًت "الخًغٍت"ٞ ،ةن هظه الغوابِ ما ػالذ جدخٟٔ
ً
ّ
ّ
هدى ما ،وب٣ضعاتها ٖلى الخٗبئت والانُٟا .ٝو جىٞغ هظه الغوابِ لبىيها لخمت
في "اإلالماث" ب٣ىتها ٖلى ٍ
ومدضوص في مهاصع
احخماُٖت جًامىُت .وبظل ٪جخجؿم صعٖا ٦مجخم٘ مخإزغ في ماقغاث جىمُخه البكغٍت،
ٍ
(2

2

) ػذٔبْ أث ٛطبٌخ ،معجم علم االجتماع( ،ػّبْ :داس أعبِخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غٚ ،داس اٌّششق اٌضمبف ،)2006 ،ٟص .135- 134
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ّ
حهت ،وباعجٟإ مٗض ٫البُالت ُٞه ،والؾُما في قغٍدت الكباب ،و٦ظل ٪باعجٟإ مٗض ٫بٖالت
همىه مً ٍ
ً
ً
الٟغص ،في قغوٍ يُ ٤ؤبىاب الهجغة التي ٧اهذ جمثل مخىٟؿا ٦الؾُُ٨ا لألػماث .وو ٤ٞالخ٣ؿُم الىىعي
ً
وجبٗا لظلٖ ٪لى مؿخىي ال٣ٟغّ ،
ٞةن صعٖا ج٘٣
لأل٢الُم الؿىعٍت ٖلى مؿخىي ماقغاث الخىمُت البكغٍت،
ّ
ً
ّ
في هُا ١اإلاىاَ ٤الكغُ٢ت والغٍُٟت الكمالُت ،وحك٩ل حؼءا مً ٢هت مغاعة الخىمُت ٞيها وحٗثرها .وٍترا٤ٞ
ا جٟإ ّ
مٗضالث ال٣ٟغ والبُالت ٞيها ،ويٗ ٠قب٨ت ّ
الًمان الاحخماعي ،م٘ هكاقت الٗمل الجمُٗاحي
ع
ّ
ّ
الخحري والخىمىي ّ
ّ
ال٨مي والىىعيٟٞ ،ي مدآٞت صعٖا ٧لها ال جىحض بال ٖكغ
والضٞاعي(*) ٖلى اإلاؿخىٍحن
حمُٗاث  ِ٣ٞلها بٌٗ الٟغوٕ ،بِىما جٟترى ٖملُت الخىمُت وجضابحر الخدغٍغ الا٢خهاصي جُٟٗل صوع
الُ٣إ الجمُٗاحي في ٖملُت الخىمُت ،وجس ٠ُٟآلازاع الؿلبُت لٗملُت الخدى ٫بلى اقخصاد السىق،
ً
وؿبُا ًٖ هكاقت قب٨ت ّ
الًمان الاحخماعي.
والخٗىٌٍ
وٖلى ٚغاع ما خضر وٍدضر في البلضان الٗغبُت ألازغي التي ججخاخها عٍاح الخُٛحرٞ ،ةن الكباب
ً
ّ
َ
مُالب صًمى٢غاَُت
ق٩لىا ٖماص هظه ألاخضار والخجمٗاث .ول٣ض بضؤث هظه ألاخضار بك٩ل ؾلمي َاعخت
ً
حامٗت مُالب جىمىٍت وصًمى٢غاَُت ،وَىُت ومدلُت ،وهى ما ّ
ٖبر
في خالت اٖخهاماث الكباب الٗهغي ،ؤو
ً
ً
ً
ُ
ّ
جم٘
ٖىه عمؼٍا قٗاع "خغٍت" ،بِىما ٧ان بٌٗ هظه اإلاُالب ز٣اُٞا مدآٞا .ول ً٨الخٓاهغاث ٧لها ٧اهذ ج ِ
ً
ومٟجٗت ٧اقٟت ًٖ حجم "الاحخقان"
صامُت
امُت"
ٍ
ٍ
ٖلى الخغٍت .زم ؤزظث هظه الخغ٦ت جدؿاعٕ بىجائغ "صع ٍ
واإلاخٟجغ آلان ،واإلاىٟخذ ٖلى اخخماالث ّ
ّ
قتى ٢ض جىىؽ بحن اإلاسغج الىَجي
الٗام اإلاترا٦م و "اإلا٨بىث"
ٍ
الخىخُضي هدى الخدى ٫الضًمى٢غاَي ،وؤلانالح اإلااؾس ي الا٢خهاصي والؿُاس ي والاحخماعي الكامل،
ّ
والخمؼ ١الازجي ألا٢ىامي والُائٟي ،وفي مؿخىي ّ
مٗحن مً جُىع ألاخضار عبما ًخضزل الٖبىن زاعحُىن في
مباقغ ؤو ٚحر مباقغ لخد ٤ُ٣ؤهضا ٝؤزـغي ال نلت لها بخُلٗاث خغ٧اث الكباب
مجغي الخُىعاث بك٩ل
ٍ
* وقصد باجلول ال دػاعي األػراد الذون ونشطون يف الدػاع عن احلقوق ادلدنوة واليوىوة وادلرأة وادلهمشني و غري ذلك.
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ؾُاؾُت م٘ الىٓام الؿُاس ي الؿىعي،
خؿاباث حُى-
بلى الضًمى٢غاَُت والخىمُت ،و٢ض جخهل بخهُٟت
ٍ
ٍ
ّ
واخخماالث ؤزغي ٚحر مغنىصة آلان ،بؿبب احؿإ مؿاخت ٖضم" الخُ "ً٣منهاٖ .الوة ٖلى
وصوعه ؤلا٢لُمي،
ٍ
خهت "اإلاٟاحأث" في مثل هظه الخاالث.
بك٩ل مخٟغ ٍ١
الىاّ ٘٢ؤن ماقغاث صزى ٫ؾىعٍت بلى ما ًم ً٨حؿمُخه "٢ىؽ ألاػماث" ٢ض بضؤث
ٍ
ّ
وحؼئي ما بحن  3112و  ،3115مً زال ٫الهضاماث بحن بضو الؿىٍضاء وخًغها التي ْلذ حُٛي مٗٓم
ّ
ّ
ّ
وٖلىٍحن ْلذ حؿخٗاص ؤخضاثها ٖلى
بؾماُٖلُحن
ؾىىاث الىه ٠ألاو ٫مً ال٣غن الٗكغًٍ ،ونضاماث بحن
ّ
الالقٗىع الجمعي ّ
ومضزغاجه الخ٣لُضًت اإلاىعوزت في نىعة نغاٖاث مظهبُتَ -ىائُٟت
َغٍ٣ت "اإلاعاد" في
٢ضًمت ٧امىت ،وبحن ٖغب وؤ٦غاص في مضًىت ال٣امكلي التي ّجدؿم با جٟإ ّ
خضة الخىجغ الازجي -ألا٢ىامي .و٧ان
ع
ًّ
خضة ؤخضار آطاع /ماعؽ  3115في ال٣امكلي .وج٨مً ٖىامل ما خضر في
ؤبغػ هظه" ألاػماث" وؤ٦ثرها
ومسخلٟت مً الٗىامل الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت وؤلازيُت والؿُاؾُت.
مخٗضصة
َائٟت
ال٣امكلي في
ٍ
ٍ
ٍ
ٚحر ؤن جل ٪ألاخضار ّ
ٖبرثٖ ،لى اإلاؿخىي الٓاهغّ ،
ٖما ًم ً٨ونٟه حؿا" ِ٢آلازاع" الجُى -بىلُدُُ٨ت
ً
ّ
لٗملُت اخخال ٫الٗغا ١في الًٟاء الاحخماعي الؿىعي الظي ًدؿم جاعٍسُا ببيُخه ؤلازيُت والث٣اُٞت
الخٗضصًت٣ً .ابل طل ٪بغوػ بٌٗ مٓاهغ الاخخجاج اإلاضهُت الؿلمُت الجضًضة في ؾىعٍت في ٞترة ما بحن
ّ
 3112و ٧ ،3115اٖخهام ّ
الٗامت ؤمام مبجى
ٖما ٫بؿبب جإزغ عواجبهم ،واخدكاص ؾائ٣ي جا٦س ي الخضمت
ً
ؤخض اإلادآٞحن اخخجاحا ٖلى ٢غاعاث "بصاعٍت" "مجخٟت" بمهالخهم ،وانُٟا ٝبٌٗ ؾ٩ان
ّ
الخجم٘
الٗكىائُاث في مىاحهت مداولت بػالت بٌٗ اإلاسالٟاث ؤو اإلاىاػ .٫وا٢خهغث الٓاهغة الخضًثت في
ٖلى خكىص الكباب وهاقُي اللجان الضًمى٢غاَُت الجضًضة ،وبٌٗ هاقُي ؤخؼاب اإلاٗاعيت"
الضًمى٢غاَُت" خى ٫مباوي اإلادا٦م ببان حلؿاث مدا٦مت بٌٗ الىاقُحن.
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ًم ً٨ؤن ّ
جٟؿغ هٓغٍت "حساقط آلازاس" بٌٗ ٖىامل ألاخضار التي حكهضها ؾىعٍت ،ل ً٨لهظه
الىٓغٍت خضوصها في الخٟؿحر ،و٦ظل ٪مداطًغها في الخٗمُم .بط ال ًم ً٨ؤن جدؿا ِ٢آلازاع مً صون ؾُا١
ً
صازلي ً٣بلها وٍخٟاٖل مٗهاًٞ .ال ًٖ ّؤن هٓغٍت "حساقط آلازاس" ًجب ؤن جلخٔ حكابه الىٓم
الا٢خهاصًت  -الاحخماُٖت -الؿُاؾُت الدؿلُُت الٗغبُت الظي ًًٟي ٖلى جل ٪آلازاع حؿاُ٢ها بل وحكابهها
في بٌٗ ألاخُان .وَٗجي طل ٪ؤن حساقط آلازاس ال ٌٗضو ٧ىهه مً ٢بُل جدٟحز الدكابهاث ال٣ائمت.
والىاّ ٘٢ؤن البلضان الٗغبُت ٧اٞت جىاحه اخخما ٫و٢ىٕ ؤخضار جدا٧ي اإلاكهض الخىوس ي وما جاله
ألؾباب مخٗضصة٣ٞ .ض صزلذ مٗٓم هظه البلضان في ما جُلٖ ٤لُه صعاؾاث الؿ٩ان والخىمُت مغخلت
"اهفخاح الىافزة الذًمىغشافيت" التي ًغجٞ ٟ٘يهاٖ ،لى مؿخىي الٗغى الضًمىٚغافي ،مٗض ٫همى حجم
الؿ٩ان في ٢ىة الٗمل ( 76-26ؾىت) بإٖلى مً مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي ،ومً مٗض ٫همى الكغائذ الٗمغٍت
ّ
واإلاؿىت .بِىما ًدؿم الٗغى الا٢خهاصي بمدضوصًخه في اؾدُٗاب هظه ّ
ال٣ىة اإلاخىامُت،
ألازغي الُٟلُت
ّ
ّ
الخىجش بين العشض الذًمىغشافي الكبير والطلب الاقخصادي اإلاحذودّ ،
وٍاصي ببؿاَت بلى
وهى ما ًىلذ
ا جٟإ ّ
مٗض ٫البُالت والتهمِل الا٢خهاصي -الاحخماعي .وهظه الؼٍاصة الؿىىٍت ال٨بحرة في ٢ىة الٗمل ًمً٨
ع
ّ
"ه٣مت" في خا ٫يُ ٤الُلب،
"وٗمت" جغ ٘ٞمٗضالث الىمى الا٢خهاصي ؤو بلى
"هبت" ؤو
جخدى ٫بلى
ؤن
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ويٗ ٠جىٞحر ٞغم الٗمل .فالىافزة الذًمىغشافيت ًم ً٨ؤن جىٟخذ ٖلى "بؿخان ؤزًغ" ؤو "ؤع ٍ
بىع"(.)4
ً
ً
ً
٧امىا في ّ
بلض مً البلضان الٗغبُت .وما ًجم٘ ،بياٞت
بهظا الك٩ل ً٩ىن اإلاكهض الخىوس ي مكهضا
ؤي ٍ
بلض ٖغبي هى همِ
بلى طل ،٪بحن ؤؾباب الثىعاث والخىجغاث الاحخماُٖت -الؿُاؾُت اإلاىضلٗت في ؤ٦ثر مً ٍ
3

( ) ػٓ ٘زا اٌّف َٛٙفِٕ ٟظٛس اٌغىبْ ٚاٌزّٕ١خ ساجغ رمش٠ش "اٌغىبْ ٚاٌزّٕ١خ :إٌبفزح اٌذّٛ٠غشاف١خ فشطخ ٌٍزّٕ١خ ف ٟاٌجٍذاْ اٌؼشث١خ"ٛ٠ٛ١ٔ ،سن :اٌٍجٕخ
االلزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٌغشث ٟآع١ب -األعىٛا ،2005 ،صٚ .12-2ػٓ ِؼذالد اٌزشغٚ ً١اٌجطبٌخٚ ،اسرفبع ِؼذي اٌجطبٌخ ف ٟشش٠ذخ اٌشجبة ،لبسْ
ث١بٔبد اٌزمش٠ش اٌؼشث ٟاألٚي ٚرذٍ١الرٗ ػٓ اٌزشغٚ ً١اٌجطبٌخ ف ٟاٌذٚي اٌؼشث١خ ،اٌمب٘شحِٕ :ظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ ،2002 ،ص .462 -441
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ّ
ً
بىلِؿُت ،والظي ؤٞض ى همُُا بلى حؿا ِ٢زماع الىمى في ؾلت
بىلِؿُت ؤو هه٠
هٓم
ٍ
ٍ
الخىمُت الدؿلُي في ٍ
ّ
"عؤؾمالُت الخباًب والقشاًب" ،وحكىٍه الخدغٍغ الا٢خهاصي (اللبرلت) واؾدبضاله بـ "احخكاس القلت" ،وج٩ىًٍ
حهت أولى ،وؾُاصة البجى الدؿلُُت -ألامىُت في الٗال٢ت
"مىافست احخكاسيت" في م٩ان الؿى ١الخُ٣ُ٣ت مً ٍ
ً
حهت زاهيت ،واه٨ماف الُلب الا٢خهاصي م٣اعهت
بحن الضولت واإلاجخم٘ بضال مً ؾُاصة بجى ال٣اهىن مً ٍ
حهت زالثت،
باحؿإ ٖغى ٢ىة الٗمل ومدضوصًت الُلب ،ولظل ٪هدُجت واخضة هي البُالت وٖ٣ابُلها مً ٍ
جىاث بحن قما ٫وحىىب في صازل الدكُ٨لت الىَىُت
وحكىهاث حؿا ِ٢آزاع الخىمُت ٖلى ألا٢الُم ،وزلٍ ٞ ٤
حهت سابعت.
الىاخضة مً ٍ
حكتر ٥ؾىعٍت م٘ الضو ٫الٗغبُت ٧اٞت في هظه الخهائو ،وبالخالي لِـ هىا ٥مٗجى حىهغي
للخمحزاث ٚحر الاٖخُاصًت .ولٟهم الٗىامل الضازلُت الٗمُ٣ت التي ج٨مً زل ٠هظه ألاخضار ،ال ّبض مً
الٗىصة بلى حظوع هظه الٗىامل ،وم٣اعبت ُُٟ٦ت اقخٛا ٫صًىامُاتها ،وجُىع ماقغاتها ومٓاهغها .وحك٩ل
ّ
ّ
الاقخصادويت"
اإلا٣اعبت الخىمىٍت بمٗىاها اإلاغ٦ب الظي ًغبِ الىمى بالخىمُت ،وٍخسُى خضوص اإلا٣اعبت "
ً
ّ
مىُت َىٍل ٍت وؿبُا ،وج٣ضًغ
الًُ٣ت بخضي ؤهم اإلا٣اعباث التي حؿمذ بٟهم هظه الٗىامل ٖلى مضي
ؾلؿلت ػ ٍ
ٍ
مكاهضها الاخخمالُت .وجخُلب َبُٗت ٖلم الا٢خهاص هٟؿه ججاوػ جل ٪اإلا٣اعباث "الا٢خهاصوٍت"ٗٞ .لى
ّ
"ال٨مُت" هظا الٗلم في ؾُا ١احخُاخها الٗلىم الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُتٞ ،ةن ٖلم
الغٚم مً احخُاح الجزٖت
الا٢خهاص٦ ،ما ٌٗغ٦ ٝثحرون ،ال ً٣خهغ ٖلى الخدلُل الىيعي اإلاداًض بل ال ّبض ؤن ٌكمل الجاهب الُ٣مي
اإلاُٗاعي ( ) normativeالظي ٌٗخمض في ٞهم َبُٗت اليكاٍ الا٢خهاصي وؾُاؾاث جىحُه هظا اليكاٍ،
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ّ
ّ
ّ
صالاث بوؿاهُت واحخماُٖت وؾُاؾُت مثل "صالت الغٞاه الاحخماعي"  .social welfare functionولظا ٢لما
واخضة للمك٨الث (.)5
ونٟت
ًجم٘ الا٢خهاصًىن ٖلى
ٍ
ٍ
حؿمذ هظه اإلا٣اعبت بخدضًض خهت هظه الٗىامل في ألاخضار الجاعٍت واإلادؿاعٖت مثل كشة الثلج ؤو
باألخغي "الىاس" ،بط بن آزاع ٖملُت "بٖاصة الهُ٩لت الا٢خهاصًت" وهخائجها بمهُلخاث صىذوق الىقذ
ّ
الٗكغٍت ألازحرة في ؾىعٍت جخسُى بُبُٗتها اإلاؿخىي الا٢خهاصي
الذولي ،والتي احؿمذ باعجٟإ وجائغها في
البدذ بلى ؤخُاػ الخُاة الاحخماُٖت -الا٢خهاصًت -الؿُاؾُت -الث٣اُٞت ٧اٞت ،وحُٗض حكُ٨ل هظه ألاخُاػ،
ٖمُ٣ت في ٖال٢ت "القىة" (  )Pouvoirبالسلطت ( .)Autoriteوبهظا اإلاٗجى ٞةن إعادة
اث
وجٟض ي بلى حُٛحر ٍ
ٍ
ً
الهيكلت الا٢خهاصًت ال ً٣خهغ جإزحرها ٖلى اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت التي ٢ض ً٩ىن الخإزحر ٞيها مبرعا في خض طاجه
(مثل عجؼ اإلاىاػهت وحجم اإلاضًىهُت وٚحر طل ،)٪بل ًُ ِلخ ُ ٤بالخالت الاحخماُٖت والؿُاؾُت (وال ؾُما في
ً
ً
اإلاغاخل ألاولى إلٖاصة الهُ٩لت) آزاعا٦ ،ثحرا ما ج٩ىن مدٟىٞت باإلاساَغ التي تهضص ؤمً قغائذ وَب٣اث
احخماُٖت واؾٗت.
ّ
ٞمٗض ٫الىمى
٧ي هٟهم هظه الٗىامل ال ّبض مً جإُ٦ض الخمُحز بحن الىمى الا٢خهاصي والخىميت،
ّ
بؿُاؾاث جخجاوػ
الىمى "ال٨مي"
اإلاغج ٟ٘ال ًاصي وخضه بلى الخىمُت الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت ،ما لم ًغجبِ
ٍ
ّ
ٞالىمى في طاجه ال ًٟض ي بلى الخىمُت ل٨ىه قغٍ ال بض مىه .وٍمً٨
مؿخضامت.
بلى جد ٤ُ٣جىمُت "هىُٖت"
ٍ
ّ
اإلادضصة الخالُت :مارا حصل
مؿخضامت مً زال ٫ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت
جىمُت
مٗغٞت متى ًٟض ي الىمى بلى
ٍ
ٍ
للفقش اإلاطلق؟ مارا حصل للبطالت؟ مارا حصل لخىصيع الذخل؟(.)6

(4
(3

) نبيؿ سكر ،اإلصالح االقتصادي في سورية( ،لندف :رياض الريس لمكتب والنشر ،)0222 ،ص.20

) فيما يتعمؽ بنقاش مفيومي في شأف التنمية الشاممة راجع:
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في مداولت ؤلاحاباث اإلادخملت ًٖ هظه ألاؾئلت-ؤلاق٩الُاث ال ّبض مً ال٣ى ٫بن ٧اٞت البلضان
الٗغبُت حؿخىي في طل ،٪وجسخل ٠في الضعحت ولِـ في الىىٕ .وعبما ًٟؿغ هظا ألامغ اهخ٣ا ٫عٍاح ٖملُت
بلض ٖلى البلض آلازغّ ،
مُىخحن في
الخُٛحر ٧الىاع في الهكُم في هظه البلضان ،وحؿا ِ٢آزاع ما ًدضر في ؤي ٍ
مجا ٫الخىمُت ٖلى وحه الخدضًض بإؾاَحر ٖضة مثل ال٣ى ٫بن "مهغ لِؿذ جىوـ" و "ؾىعٍت لِؿذ جىوـ
ولِؿذ مهغ" ،بط بن الؿُاؾاث الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت -اإلااؾؿُت التي اجبٗتها هظه البلضان٦ ،ما ؾائغ
همىطج جىمىي
واخض ،هى همىطج
البلضان الٗغبُت ألازغي التي ججخاخها عٍاح الخُٛحر ،جغجض في خ٣ُ٣تها بلى
ٍ
ٍ
اللبرلت الاقخصادًت الدسلطيت .وألؾباب ؾُاؾُت "خى٦مُت" جإزغث ؾىعٍت في الؿحر في َغٍ ٤طل٪
ً
ً
الىمىطج م٣اعهت بالبلضان الٗغبُت ألازغي ،ول٨نها بضال مً طل ٪ؾاعث في ؤوازغ زماهِىاث ال٣غن الٗكغًٍ
وفي الىه ٠ألاو ٫مً الدؿُٗىاث ( 2:98ـ  )2::7في َغٍ ٤ما ًم ً٨حؿمُخه مغخلت الخحشيش الاهخقائي
ً
الثاوي في الخاعٍش الا٢خهاصي -الاحخماعي الؿىعي زال ٫الٗ٣ىص الثالزت ألازحرة التي ًم ً٨ونٟها ججاوػا
بمغخلت ؤلانالح الثاوي بدؿب مٟهىم اإلااؾؿاث الضولُت لإلنالح الا٢خهاصي .بِىما خضر الخحشيش
وا٢خهاصًت ،ل ً٨ؾببه الؿُاس ي ٧ان هى
ؾُاؾُت
ألؾباب
الجضئي ألاول في الىه ٠ألاو ٫مً الؿبُٗىاث
ٍ
ٍ
ٍ
ألاوضر ،واعجبِ ببرهامج الغئِـ الغاخل خا ٔٞألاؾض بٗض ُ٢امه بالخغ٦ت الخصخُدُت ( 27حكغًٍ الثاوي/
هىٞمبر  )2:81في الاهٟخاح ٖلى اإلاضًىت الؿىعٍت ،ومداولت اؾدُٗاب صوعها في ؾُاؾاث الخغ٦ت .وفي ؤوازغ
الدؿُٗىاث وٖبر الٗ٣ض اإلاىهغم مً ال٣غن الخالي قهضث الؿُاؾت الا٢خهاصًت في ؾىعٍت مغخلت الخحشيش
الثالث الظي جمحز بالخدى ،٫بلٛت نىضو ١الى٣ض الضولي لبرامج ؤلانالح الا٢خهاصي ،مً سياست الخثبيذ
ّ
وجخدضص بق٩الُت هظه اإلا٣اعبت بخىنُ٠
قاملت.
ُاؾُت
احخماُٖت-ؾ
ا٢خهاصًت-
الىقذي بلى إعادة هيكلت
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
Sachs I., “Inclusive development and decent work for all”, International Labour Review, Volume 221, 0222/2-0 and
ILO, 0222, A fair globalization: Creating opportunities for all, Report of the World Commission on the Social
Dimension Of Globalization, Geneva. See also United Nations, 0223, The Inequality Predicament, New York.
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زم جدلُل خهت هظه الٗملُت في ألاخضار والايُغاباث والخٓاهغاث والاٖخهاماث التي حكهضها ؾىعٍت
واخض.
الُىم ،والتي جسخلِ ٞيها اإلاُالب الخىمىيت والذًمىقشاطيت والؿُاؾُت والث٣اُٞت في ٍ
و٢ذ ٍ
التركت الخشحت في محيط حيى -بىليديكي مضطشب
ً
ً
وعر الغئِـ الؿىعي بكاع ألاؾض خحن جىلى عئاؾت الجمهىعٍت في الٗام  3111ويٗا ا٢خهاصًا –
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
مدلىلت؛
ومك٨الث احخماُٖت – ؾُاؾُت "مٗ٣ضة "٦بحرة" وٚحر
احخماُٖا -ؾُاؾُا وماؾؿُا "حشحا"،
ٍ
ٍ
ً
ً
ّ
ضة ؾغٖان
َبُٗت حُى-
"مشهت" مً َبُٗت احخماُٖت -ا٢خهاصًت  -ؾُاؾُت و "صلبت" مً
ٍ
ٍ
بىلُدُُ٨ت مٍٗ ٣
ما اهٟجغث َىا ٫الٗكغٍت اإلاايُت والؾُما في ههٟها ألاوٖ ٫لى زلُٟت اؾخمغاع مدانغة الٗغا١
واخخالله ،واهضالٕ خغب جمىػً/ىلُى  ، 3117وججغٍم "الاهخٟايت" الٟلؿُُيُت ،وُ٢ام بؾغائُل بإ٦بر ٖضوان
ٖلى الكٗب الٟلؿُُجي .وجٟهم اهٟجاعاث هظه الخدضًاث" الصلبت" في يىء ما حكغخه "هظشيت الفىض ى"
وهي ؤن جُىع مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ال ًجغي و٢ ٤ٞىاٖض مًبىَت ًم ً٨الخيبا بها والخد٨م ٞيها ،بل ًخم
بإؾلىب اإلاٟاحأث والٟ٣ؼاث والؼالػ ٫الؿُاؾُت.
مىهجُت هى الخدضًاث "اإلاشهت" والخُغ ١بلى الخدضًاث "الصلبت" في يىء
ألؾباب
ما حهمىا هىا
ٍ
ٍ
ّ
آزاعها في َغٍ٣ت ّ
الخدضًاث ومىاهجها .ل٣ض احؿم هظا الىي٘ ٖلى مؿخىي الخدضًاث "اإلاغهت"
خل جل٪
ً
حت ًمٞ ً٨يها ونٟه بالىي٘ "اإلاإػوم" بيُىٍا .و٢ض
بسهائو ألاصمت الهيكليت أو البييىيت وؾماتها ،بلى صع ٍ
بغػث ماقغاث ازخال ٫هظا الىي٘ وحكىهاجه ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت –
الؿُاؾُت ،بِىما ٧ان الىٓام الؿُاس ي ًضزل -والؾُما في الٗامحن  2:::و  3111اللظًً جٟا٢م ٞيهما
٧املت  -في
بك٩ل ؤٖا٢ه ًٖ مخابٗت ؤمىع الخ٨م
الىي٘ الهحي للغئِـ الغاخل خا ٔٞألاؾض،
بهىعة قبه ٍ
ٍ
ٍ
ّ
اإلاغاخل ألازحرة مً هغمه وقُسىزت آلُاجه ،وحمىده اإلاؤسس ي ،وج٩لـ صوع هسبه البحرو٢غاَُت الٗلُا
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والىؾُُت ،واؾدكغاء الفساد بمؿخىٍُه ال٨بحر والهٛحر في ؤحهؼجه ،وجًًٗ٘ ٢ىاٖض ٖ٣ضه الاحخماعي-
الؿُاس ي التي حك٩ل ؤؾاؽ ال٣بى ٫ؤو الشض ى الاحخماعي به حغاء ؾُاؾاث الهُمىت ،ألامغ الظي َغح
ً
ً
ً
ؤؾئلت مٗ٣ضة وقائ٨ت ًٖ مضي ٢ابلُخه لخجضًض طاجه ؤو عٚبخه ًٖ طل٪؟ وًٖ َبُٗت اإلا٣اعباث التي حؿمذ
ً
له وللمجخم٘ الؿىعي مٗا بالخغوج مً ؤػمخه البيُىٍت "الثُ٣لت".
جحذي الىمى والخشوج مً الشكىد :سفع "حجم الخكىمت"
ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي البدذ الظي ٌك٩ل الٗمىص ال٣ٟغي للخدضًاث" اإلاشهت" ،وعر الغئِـ بكاع ألاؾض
ً
ويٗا ًدؿم بالشكىد الا٢خهاصي ،بما ٌٗجي العجؼ ًٖ جىٞحر ٞغم الٗمل لألحُا ٫الشابت اإلاىسغَت في
ّ
ؾى ١الٗمل ،واعجٟإ مٗضالث البُالت ،وهمى الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم٣ٞ .ض اهدضع مٗ ّض ٫الىمى الا٢خهاصي
ً
ً
ً
اإلاغج ٟ٘وؿبُا الظي ٖغٞه الا٢خهاص الؿىعي في مغخلت الخدغٍغ الثاوي الظي قهض ،بضوعه ،همىا ا٢خهاصًا
ً
ً
ً
ؾغَٗا بل ٜوؾُُا في ألاٖىام  2::7-2::2هدى  ،%8344زم اهس ٌٟبلى هدى  %3.26وؾُُا زال ٫الٟترة
ما بحن 2::8و  ،3114زم بلى ّ
ؾالب في الٗام  )7(3111حغاء بحجام الُ٣إ الخام ًٖ
مٗض ٫نٟغي ؤو
ٍ
مباقغ باألػمت اإلاالُت
بك٩ل ٚحر
مىانلت اؾدثماعاجه ،وجإزغ مهاصع الىمى الا٢خهاصي الؿىعي الغَُٗت
ٍ
ٍ
ّ
واؾخمغث ختى الٗام  3111م٘ هبىٍ ؾٗغ بغمُل الى ِٟمً 31
آلاؾُىٍت التي وٗ٢ذ في الٗام ،2::8
ً
ً
ً
صوالعا في الٗام  2::7بلى ؤ٢ل مً  :،6صوالعاث في الٗام  ،2::9زم اعجٟاٖه وؿبُا بلى  28،6صوالعا في الٗام
ً
ّ
ؾلبُا في ٖائضاث ؾىعٍت مً ال ُ٘٣ألاحىبي الظي ٧ان ّ
ًمى ٫مىاػهتها الٗامت ومكاعَ٘
 ،)8( 2:::وهى ما ؤزغ
الخىمُت.

(6

) محمد جماؿ باروت (مؤلؼ رئيس) ،مسح التطورات االقتصادية الكمية وتحميل اتجاهاتها األساسية في سورية (  )5112-0791والمشاهد

المستقبمية"( ،دمشؽ :برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ورئاسة مجمس الوزراء ،)0225 ،ص.022
)(2

إبراىيـ العيسوي ،االقتصاد المصري في ثالثين عاما( ،القاىرة :منتدى العالـ الثالث ومشروع مصر  ،0202المكتبة األكاديمية ،)0225 ،ص .122
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ل٣ض ٧ان ّ
ّ
"اإلاغئي"
مٗض ٫الىمى الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي في الٟترة ألازحرة ؤ٢ل مً مٗض ٫الىمى السكاوي
ّ
اإلا٣ضع في الٟترة طاتها بدىالي  %3،49الظي ٌٗخبر مً اإلاٗضالث الٗالُت للىمى السكاوي في اإلاىُ٣ت الٗغبُت
ً
ؤًًا ،بط ًدخل ّ
مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي في ؾىعٍت اإلاغجبت الثالثت والعششيً بحن مٗضالجه في صو٫
وفي الٗالم
ً
ً
الٗالم ،وبُنها  29صولت ج ٘٣في البلضان ألا٢ل همىا في حىىبي مىُ٣ت الصخغاء ألاٞغٍُ٣ت(.)9
ٖلى الغٚم مً ُٚاب مُٗاع زابذ للٗال٢ت بحن ّ
مٗضلي الىمى السكاوي والا٢خهاصي ٞةهه ًٟترى ،في بَاع
ّ
ً٣ل ّ
ّ
ؤال ّ
الىمى الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي في الكغوٍ الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت
مٗض٫
الغبِ بحن الىمى والخىمُت،
ً
– الؿُاؾُت الؿىعٍت في جل ٪الٟترة التي حٗغيذ ٞيها زماع ٖملُت الخىمُت ّ
اإلاد٣٣ت ؾاب٣ا للخأ٧ل ًٖ ،زالزت
ّ
ً٣ل ًٖ  %8بلى  ، %9وهى ّ
ؤمثاّ ٫
ؤال ّ
مٗض ٫همى اؾخُإ الا٢خهاص الؿىعي ؤن
مٗض ٫الىمى الؿ٩اوي ،ؤي
ً
ًبل ٜبلُه زال ٫الٗ٣ىص الثالزت ألازحرة في مغخلت الؿبُٗىاث ( ،)2:91-2:82خحن ونل وؾُُا ،بًٟل
ّ ً
ً
حٗبئت اإلاىا ص واإلاؿاٖضاث الخلُجُت ّ
مد٣٣ا
اإلا٣ضعة بىدى ملُاع وهه ٠اإلالُاع صوالع ؾىىٍا ،بلى ،%21،6
ع
ً ً
ّ
مٗض ٫همى مغجٟٗا حضا م٣اعهت بمٗضالث همى صو ٫الخلُج الٗغبي التي ق٩لذ مؿاٖضاتها ؤخض ؤهم مهاصع
ّ
بخٗبحر ؤص" ١الغَُٗت الثاهىٍت" باٖخباع "الغَ٘ ألاولي" هى اإلاىلض
الىمى الا٢خهاصي الؿىعي" الشيعيت" ،ؤو
ٍ
ً
ً
اإلاهض ة للىٟٞ .ِٟي جل ٪اإلاغخلت ّ
ّ
للمؿاٖضاث في الضو٫
خ ٤٣الا٢خهاص الؿىعي حكُٛال ٧امال ل٣ىة
ع
ً
الٗمل ،بل ٧ان ّ
مٗض ٫همىه اإلاغجً ٟ٘خُلب مؼٍضا مً ٢ىة الٗمل للخٗىٌٍ ًٖ الهجغة الؿىعٍت بلى الخاعج
مغجً ٟ٘بل ٜهدى 21،9
والؾُما بلى صو ٫الخلُج التي اعج ٟ٘مٗضلها بك٩ل ٚحر مؿبى ،١وونل بلى مٗض٫
ٍ
باألل . ):( ٠و٢ض زؿغث ٖملُت الخىمُت بهظا الدجم ال٨بحر ٟ٦اءاث بكغٍت وؾُُت وٖلُا ٧اهذ ٖملُت

)(2

ِذّذ جّبي ثبسٚد (ِئٌف سئ١ظ) ،حالة سكان سورية :التقرير الوطىي األول ( ،0222دِشك :اٌ١ٙئخ اٌغٛس٠خ ٌشئ ْٚاألعشح ٚطٕذٚق األُِ
اٌّزذذح ٌٍغىبْ ،)2002 ،ص .25
9
( ) ثبسٚد ،اٌّظذس ٔفغٗ ،ص .62
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حاهب آزغ ،اعجٟإ حجم الخدىٍالث التي جهب في ؾُا١
ماؾت بليها ،ل٨نها عبدذ ،مً
خاحت
الخىمُت في
ٍ
ٍ
ٍ
جدؿحن الىمى الا٢خهاصي وجُىٍغ مؿخىٍاث الخىمُت البكغٍت للٗائالث اإلاؿخُٟضة منها.
ً
وحضث الخ٩ىمت هٟؿها في ٞترة ( )3116 -3112بػاء جدضًاث الخغوج مً مغخلت الغ٧ىص ،مًُغة بلى
ّ
ّ
الخام ًٖ الاؾدثماع ،واعجٟإ حجم البُالت بلى ما
اٖخماص وؾائل جضزل جىمىٍت بؿبب بحجام الُ٣إ
ًهل  %27،3مً ّ
٢ىة الٗمل( ،)21وجضهىع جىػَ٘ الضزل مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الظي بغػ مً زال٫
بٌٗ اإلااقغاث التي ٧ان بُنها اهسٟاى خهت الغواجب وألاحىع في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مً  %54في
الٗام  2::7بلى  %49في الٗام  .)22(3114لظلّ ٪
زههذ الخُت الخمؿُت الخاسعت ( )3116 -3112التي
ّ
نممها "جىمىٍىن" ٖلى عؤؾهم الا٢خهاصي الغاخل عصام الضعيم %7: ،مً اؾدثماعاتها للُ٣إ الٗام و
ً
ً
 %42للُ٣إ الخام ،وويٗذ بغهامجا َمىخا للدكُٛل وم٩اٞدت البُالت ،وعٗٞذ بظل ٪حجم الُ٣إ
الٗام ؤو ما ًُلٖ ٤لُه اؾم (حجم الخكىمت) الظي ً٣اؽ بذجم ؤلاهٟا ١الٗام الجاعي والاؾدثماعي
ّ
اإلادلي ؤلاحماليّ ،
وَٗبر ًٖ صعحت الضوع الخىمىي للضولت في اليكاٍ الا٢خهاصي -الاحخماعي
الٟٗلي مً الىاجج
وهىٖه.
ّ
الخىحهاث الخىمىٍت عٗٞذ الخ٩ىمت حجمها مً  %35.7في الٗام  2::8الظي
في بَاع جل٪
اهدؿغث ُٞه مىحت الىمى الؿغَ٘ الثاوي ،بلى  %41.6في الٗام  ،3111زم بلى  %44.77مً الىاجج اإلادلي
ً
ؤلاحمالي في الٗام  .)23(3115مؿخُٟضة مً اعجٟإ ؾٗغ بغمُل الى ِٟزال ٫ؾىىاث  3115-3111مً 35
10

( ) "ِغخ اٌجطبٌخ" ،دِشك١٘ :ئخ رخط١ظ اٌذٌٚخ ،2003 ،رمش٠ش ِذذٚد اٌزٛص٠غِ ٛ٘ٚ ،غخ ِغبػذ ٌ١ٙئخ ِىبفذخ اٌجطبٌخ اٌز ٟأدذصذ ثّٛجت اٌمبٔ ْٛسلُ
( )21ف ٟاٌؼبَ ٚ ،2001خظض ٌجشٔبِجٗ خالي عٕٛاد (  )2006-2002خّغ١ٍِ ْٛبس ٌ١شح عٛس٠خٚ .لذ لذس اٌّىزت اٌّشوضٌ ٞإلدظبء ِؼذي
اٌجطبٌخ ِٛ٠ئز ثـ  ،%11،2ثغجت رؼش٠فٗ ٌٍجطبٌخ .ثّٕ١ب رجٕذ اٌ١ٙئخ رؼش٠فب أٚعغ ٌٍجطبٌخ ٠شًّ اٌجطبٌخ اٌغبفشح ٔٚمض اٌزّٚ .ً٠ٛرزغُ اٌزؼش٠فبد اٌغٛس٠خ
ٚاٌؼشث١خ اٌشعّ١خ ٌٍجطبٌخ ثؤٔٙب ِزذ١ضح ٌزمٍ ً١دجُ اٌؼبطٍ ٓ١ػٓ اٌؼًّ ثغ١خ خٍك أطجبع صائف ثمٛح االلزظبد٠ٚ .ؼزجش ٘زا اٌزؼش٠ف أداح" ع١بع٠ٛخ" غ١ش
ِجبششح ٌٍزضٍٚ ً١اٌزّ ٗ٠ٛػٍ ٝاٌذم١مخ.
11
( ) جٛدد ػجذ اٌخبٌك" ،اٌغ١بعبد اٌىٍ١خ ٌزمٍ ً١اٌفمش ف ٟعٛس٠خ" ،دِشكٚ :سلخ خٍف١خ ٌٍخطخ اٌخّغ١خ اٌؼبششح ،2004 ،ص  . 4لبسْ ِغ "رذًٍ١
االلزظبد اٌغٛس ٞاٌىٍ ،"ٟدِشك١٘ :ئخ رخط١ظ اٌذٌٚخ ،2005 ،ص .24-23
12
( ) ثبسٚدِ ،غخ اٌّغبساد االلزظبد٠خ اٌىٍ١خِ ،ظذس عجك روشٖ ،ص .255
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ً
ً
صوالعا في الٗام  3111بلى ما بحن  3932و  47صوالعا بٗض الاخخال ٫ألامحر٧ي للٗغا ،)24(١وجىؾٗذ في ؤلاهٟا١
الاؾدثماعي في البيُت الخدخُت وال ؾُما في ُ٢إ الى٣ل الظي ًمثل ؤخض ؤهم ؤٖهاب ُ٢إ الخضماث
ؤلاهخاحُت ،والظي ُؤه ٤ٟفي جل ٪الٟترة ٖلُه ؤعبٗت ؤيٗا ٝما ّ
جم بهٟا٢ه ٖلُه زال ٫الخُت الخمؿُت
ّ
ً
الثامىت ( ،)25()3111-2::7وهى ماق٩ل ؤؾاؽ جُىع مٗض ٫همىه ،وجُىع مؿاهمخه في الىاجج ونىال بلى
 %21في الٗام .3121
اججاهاث الفاعلين الاحخماعيين -السياسيين :الفشصت الضائعت
ً
ً
ً
خاو ٫زُاب ال٣ؿم للغئِـ بكاع ألاؾض في الٗام  3111ؤن ًدبجى م٣اعبت "بنالخُت" ماؾؿُت
للخغوج مً هظه ألاػمت .و٢ض ؤَل٣ذ هظه اإلا٣اعبت ٖملُت خىاع احخماعي -ؾُاس ي هىُٖت وواؾٗت َغخذ
ٞيها حمُ٘ ألاؾئلت ًٖ بق٩الُاث الخدى ٫مً همِ الخُِ والؿُاؾاث التي جهضع ًٖ همىطج "الخخطيط
اإلاشكضي الشامل" بلى "اقخصاد السىق" ،ومً البيُت الدؿلُُت ( )Autoritaireاإلاىعوزت إلاىٓىمت بصاعة
اَُت .وهمذ في هظا الؿُا ١حشكت
بيُت صًمى٢غ ٍ
الضولت واإلاجخم٘ طاث الؿماث الكمىلُت ( )Totalitaireبلى ٍ
اإلاىخذًاث الث٣اُٞت -الؿُاؾُت التي صاعث وكاَاتها خى ٫ؤولىٍاث الخدى ٫الضًمى٢غاَي في ما ؤؾمي "سبيع
دمشق" ،وجهضعها اإلاثٟ٣ىن ،والؾُما اإلاثٟ٣ىن الِؿاعٍىن ،وال٣ىمُىن الِؿاعٍىن الظًً ؤزظ وٖيهم ًخُىع
مدؿاعٕ مىظ ؤواؾِ الثماهِىاث بك٩ل زام مً ال٣ىمُت والِؿاعٍت الخ٣لُضًت بلى الضًمى٢غاَُت.
بك٩ل
ٍ
ٍ
ً
بك٩ل بًجابي ،وعاهىىا ٖلى صٖم جىحهاث الغئِـ الكاب الظي مىذ
و٢ض اؾخ٣بلىا ٖمىما اهخ٣ا ٫الؿلُت
ٍ
ً
قبابه وٖضا لؿىعٍت بخجضًض الخُاة الؿُاؾُت الٗامت ،وبًجاص ًٞاء ٖام حضًض.

13

اٌؼ١غِ ،ٞٛظذس عجك روشٖ ،ص.122
14
( ) ثبسٚدِ ،غخ اٌّغبساد االلزظبد٠خ اٌىٍ١خِ ،ظذس عجك روشٖ ،ص.255

13

اإلاشكض العشبي لألبحار و دساست السياساث

العقذ ألاخير في جاسيخ سىسيت ()5-1

ً
ّ
ق٩لذ هظه اإلاىخضًاث التي حظبذ ؤٖضاصا مً الٟئاث الىؾُى والكباب بلى خ٣ل الٗمل الٗام
َىٍلت ،وعقت جض ّعب ٖلى الضًمى٢غاَُت ،و٧اهذ مهُإة ،في ما لى جمذ مىانلت زُاعاث
ٖؼوٝ
بٗض مغخلت
ٍ
ٍ
حضًضة ،مخدغعة مً الٗ٣لُت "الاه٣البُت" الغاصً٩الُت
قابت
اَُت ٍ
اب صًمى٢غ ٍ
ٍ
ؤلاصالح اإلااؾس ي ،لخإلُ ٠ؤخؼ ٍ
التي ّمحزث وعي الىسب الث٣اُٞت والؿُاؾُت ،ومًُٟت بلى ججضًض الخُاة الؿُاؾُت ،وبهًاج عؤي ٖام
ً
وحكُ٨الث
اب
ٍ
ٖهغي ججغي ُٞه ؤق٩ا ٫الخٟاٖل الاحخماعي -الؿُاس ي ،وجىمى ُٞه ؤًًا ؤهىٍت ألخؼ ٍ
يت حٗمل في بَاع ال٣اهىنٚ .حر ؤن الُ٣اصة الؿُاؾُت الؿىعٍت ،بما في طل ٪الُ٣اصاث ألامىُت،
ؾُاؾُت مٗاع ٍ
ٍ
ً
ً
ؤوٟ٢ذ هظه الخغ٦ت ،ويُ٣ذ ٖلى ٧ىاصعها ،م٣ضمت بًٗهم بلى اإلادا٦م ،وعامُت بهم في السجىن .و٧اهذ
ً
خغ٦ت "اإلاىخضًاث" وكُذ في مغخلت" اه٣ؿام" جل ٪الُ٣اصة ٖلى اإلاى ٠٢مً خغ٦ت "اإلاىخذًاث" ونىال بلى
مدضوصة منها "مىخضي حما ٫ألاجاس ي
مىخضًاث
٧امل باؾخثىاء
بً٣اٞها في ؤًلى /٫ؾبخمبر 3112
ٍ
ٍ
بك٩ل قبه ٍ
ٍ
ً
للخىاع الضًمى٢غاَي" الظي ًمثل واحهت لـ "الخجمع الىطني الذًمىقشاطي" اإلاٗاعى الظي ما لبث ؤن ؤٚل٤
هى آلازغ في ما بٗض ،بط لم حؿخُ٘ الُ٣اصة الؿُاؾُت التي ٧ان لبٌٗ ؤشخانها وحىص ٢ىي ،ؤن ج٨ٟغ في
هظه اإلاىخضًاث وؤهىٍتها الؿُاؾُت اإلادخملت واإلام٨ىت في يىء ما وٖض به زُاب ال٣ؿم مً "اخترام للغؤي
ّ
والغؤي آلازغ" ،وؤن ج٣ىم بٗملُت مإؾؿتها ،بل ٨ٞغث ٞيها في يىء آلُاث ؤلا٢هاء الدؿلُُت الخ٣لُضًت
ً
ً
ّ
َىٍلت ،وق٩ل طل" ٪فشصت ضائعت" لخجضًض الخُاة الؿُاؾُت ،وجُٟٗل
ؾىىاث
التي اٖخاصث ٖليها َُلت
ٍ
ٍ
اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت.
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حذل الخحشيشيين والخصخيحيين والخىمىيين :العبىن باصغىن والعبىن آفلىن
ً
َلُ ٤ؤمام ً٢اًا
بك٩ل
مٟخىخا
بِىما ونلذ ماقغاث الاهٟخاح الؿُاس ي بلى جهاًتها ،اؾخمغ الباب
ٍ
ٍ
ؤلانالح الا٢خهاصي وؤلاصاعي واإلااؾس ي ،وؤُُٖذ ألاولىٍت لها .وفي هظا الؿُاٖ ١اص بلى الٓهىع
ّ
الاؾخُ٣اب الؿاب" ٤اإلاًبىٍ" الظي "هٓمه" الغئِـ الغاخل خا ٔٞألاؾض ٖكُت قغوٖه في ٖملُت
الخدغٍغ الثاوي ،بحن "الخحشيشيين" ؤو اللُبرالُحن الا٢خهاصًحن وبحن "الخصخيحيين" الخ٣لُضًحن .و٧ي هٟهم
ّ
الٗكغٍت ألازحرة ال ّبض مً الخى٠٢
حٛحر ؤوػان الالٖبحن الاحخماُٖحن -الا٢خهاصًحن -الؿُاؾُحن ؤولئ ٪في
بٌٗ الش يء ٖىض هظا الاؾخُ٣اب.
أ-

ّ
حشكل طبقت بيروقشاطيت مشسملت٧ :ان ٢ض حك٩ل في الؿبُٗىاثٖ ،لى زلُٟت مغخلت

ً
ً
ً
٧امل مٗضال ؾىىٍا وؾُُا ٢ضعه ُ٢ ،%2136إ ٖام ٦بحر احؿم ُٞه
"الىمى الؿغَ٘" الظي بل ٜزالٍ ٫
ٖ٣ض ٍ
ّ
الا٢خهاص الؿىعي بسهائهه الغَُٗت والخىػَُٗت التي وْٟتها الىسبت الؿُاؾُت في جىؾُ٘ قب٨ت
"الؼبائيُت" الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت -الؿُاؾُت ،وجُىٍغ آلُاث الاؾدُٗاب والؿُُغة .و٢ض اؾخٟاصث حمُ٘
مخٟاوجت مً هظه الُبُٗت اإلاؼصوحت التي اعجبُذ بىمِ الخىمُت في
حاث
الُب٣اث والكغائذ الاحخماُٖت بضع ٍ
ٍ
صو ٫الخلُج الٗغبي الىُُٟت .ل ً٨ؾىعٍت اهًمذ بلى هظا الىمِ بك٩ل ٚحر مباقغ مً زال ٫اإلاؿاٖضاث
الجُى -بىلُدُُ٨ت الخلُجُت .و٢ض هما في بَاع طلَ ٪ب٣ت بيروقشاطيت مشسملت مخمىيٗت في الكغائذ
البحرو٢غاَُت الخ٩ىمُت والؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت وألامىُت الٗلُا التي جىدضع في ألاؾاؽ مً الٟئاث الىؾُى
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وال٣ٟحرة .ول٣ض ونٟذ هظه الُب٣ت في ألاصبُاث الِؿاعٍت بـ "البىسحىاصيت البيروقشاطيت" اإلاخدالٟت م٘
"البىسحىصاًت الطفيليت" .وٍغاص بالبىعحىاػٍت الُُٟلُت قغائذ عحا ٫ألاٖما ٫الظًً ٖملىا م٣اولحن زاهىٍحن
ً
ً
للُ٣إ الٗام ،ؤو في مجا ٫الىؾاَت في ٖ٣ىص الخجاعة الخاعحُت التي ٧اهذ "الٗمىلت" حك٩ل وؿبت ٦بحرة
ؤؾاؾُت٦ .ما ًغاص
حت
ٍ
مً ُ٢متها ؤلاحمالُت .وهظان اإلاهُلخان جبلىعا في ألاصبُاث الكُىُٖت بضع ٍ
بالبىعحىػاًت البحرو٢غاَُت ؤو ما وؿمُه بالبيروقشاطيت اإلاترسملت ،ؤن هُ٣ت ج٩ىٍنها خضزذ حغاء "خُاػتها"
لجهاػ الضولت .و٧اهذ هظه الُب٣ت "جمل "٪الضولت مً زال "٫خُاػتها" ؤحهؼتها .ومً هىا ّ
٧ىهذ عؾامُلها مً
زال ٫اؾخسضام "ؤلاماسة" مضزال لـ" الخجاسة" باإلاهُلخاث الابً زلضوهُت .و٢ض آلذ بلى هظه الُب٣ت،
ً
بٟٗل ٖملُت "جهب" اإلاا ٫الٗام الكضًضة الجك٘ ،خهت ٦بحرة مً زماع الىمى الا٢خهاصي اإلاغج ٟ٘حضا (.)26
ّ
ً
وق٩لذ جل ٪الخهت حؼءا مً "الادخاس السلبي" الظي اؾدثمغ في مكاعَ٘ الغٞاه وألابهت ،بِىما وْ٠
ً
"ألابىاء" و "ألاصهاس و"ألاجباع" حؼءا آزغ مىه في الكب٩اث "الضبائييت" الؿلُىٍت والدؿلُُت ،وهى ما ًمً٨
ً
بك٩ل آزغ مً زال ٫الكغا٧اث
ا٦دكاٞه مباقغة مً زال ٫وحىص هاالء في ٢ىائم الاؾدثماع في الؿى ،١ؤو
ٍ
ّ
والىاحهاث م٘ ٢ىي الؿى١
"اإلاُ٣ض" والظي حؿُُغ ٖلُه بحرو٢غاَُت الضولت .وَٗجي طل ،٪بمهُلخاث

()15

يعتبر معدؿ النمو في السبعينات ،والذي بمغ  %2203أعمى معدؿ نمو اقتصادي سريع بمغو االقتصاد السوري في تاريخو الحديث ،وأعمى مف معدؿ

النمو االقتصادي اإلجمالي في الوطف العربي في السبعينات الذي وصؿ في تمؾ الفترة إلى  %5.7سنوياً ،وأعمى مف معدالت نمو السعودية ودوؿ

الخميج العربي" المانحة "لممساعدات لسورية ،والتي تراوح متوسطيا بيف  %6و %7سنوياً .وكاف معدؿ النمو االقتصادي السوري في تمؾ الفترة أعمى

معدؿ نمو اقتصادي سريع في المنطقة العربية كميا( ،مسح المسارات االقتصادية الكمية ،ص  .)71قارف مع سعد الديف إبراىيـ (محرر) ،المجتمع

والدولة في الوطن العربي :مشروع استشراف الوطن العربي ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،0788 ،ص .126
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ً
ً
ً
ً
و"زانا" ل٣ىتها(ّ )Pouvoir
ٌٗؼػ
الٗلىم الاحخماُٖت ،ؤن هظه الُب٣ت ٢ض امخل٨ذ مهضعا ا٢خهاصًا حضًضا
٢ضعتها ٖلى جُىٍغ الكب٩اث "الؼبائيُت" ،وامخال ٥ؾلُت ألامغ والىهي والثىاب والٗ٣اب في مجا ٫هظه
الكب٩اث .وهظه الؿلُت آلامغة هي ؤبغػ مدضصاث" ال٣ىة" الاحخماُٖت.
ب-

قىة الطبقت البيروقشاطيت اإلاشسملت٧ :اهذ مهالر بٌٗ ؤُ٢اب الُب٣ت البحرو٢غاَُت

اإلاغؾملت ؤو ما ؤَلٖ ٤لُه البىعحىػاًت البحرو٢غاَُت الٗلُا ٢ض انُضمذ بؿُاؾاث خ٩ىمت الض٦خىع عبذ
الشؤوف الكسم ( ) 2:98-2:91ألؾباب مسخلٟت ،ل ً٨ما ٧ان ًجم٘ بحن هظه ألاؾباب ٧لها هى اإلاهالر
اإلاباقغة ؤو اإلاهالر "الؼبائيُت" التي ّ
مؿتها ؾُاؾاث الكسم بضٖم مً الغئِـ( .)16وهخج ًٖ طلُ٢ ٪ام هظه
٦بحرة ٖلى الغئِـ الغاخل خا ٔٞألاؾض للخسلو مً هظه الخ٩ىمت ،ألامغ الظي
الىسب بٗملُت يِٛ
ٍ
صٗٞه بلى ب٢التها في الٗام  ،2:98وحُٗحن الكسم ،لٛاًاث الخىاػن ،في عئاؾت م٨خب ألامً القىمي في

(16

) كاف موقؼ عبد الحميـ خداـ الشديد العدائية لمكسـ مرتبطاً بتصدي األخير لتورط أبناء خداـ في صفقة" طمر النفايات النووية" في سورية ،كما كاف

جياز أمف الدولة قد استاء مف الكسـ بسبب تجميد المسابقات التي يجرييا لتعييف موظفيو المدنييف ،واستاء منو أيضاً كبار الموظفيف المدنييف

والعسكرييف بسبب تشديده عمى منع حركة السيارات الحكومية المدنية والعسكرية خارج أوقات الدواـ الرسمي ،وتقميصو حصص المحروقات .وبالفعؿ وفر
ٍ
مساحة
الكسـ يومئذ % 23مف استيالؾ سيارات الحكومة مف الوقود .وكاف كبار الجنراالت قد تحولوا إلى ألد خصومو بسبب رفضو مشروعاً لمبناء عمى
كبيرٍة مف األراضي الزراعية في دمشؽ كاف ييدد حوضيا الجوفي بالدمار والجفاؼ .وبدعـ مف الرئيس دفع الكسـ جريدة "الثورة" إلى نشر تحقيؽ عف
رد عميو بعض الجنراالت المتورطيف في المشروع بالضغط المباشر عميو ،وتيديده بعواقب وخيمة (مقابمة شخصية في ربيع 2777
مخاطر ىذا المشروع ّ
مع محمد خير الوادي رئيس تحرير جريدة "الثورة" .وقد أ ّكد لنا الوادي صحة رواية محمود صادؽ ليذه الواقعة ،قارف مع :محمود صادؽ" ،حوار حوؿ

سورية" ،مف دوف مكاف ،مف دوف تاريخ ،ص  0000و ،007-006بينما كاف موقؼ طالس محكوماً بتحدي المواء بشير النجار المدير العاـ لمجمارؾ

لرجالو عمى الحدود السورية -المبنانية ،واتيامو العماد بالتيريب ،وىو ما أدى إلى ردة فعؿ طالس الكبيرة عمى النجار (صادؽ ،ص ،)00والذي اليستبعد

الميربات .والواقع أف الكسـ قاـ بقدر ما
أف عناصره قاموا بعمميات التيريب في سيارتو مف دوف عممو ،ذلؾ أف طالس لـ يكف في حاجة إلى ريع
ّ
يستطيع بحرب ال ىوادة فييا لمنع التيريب وال سيما التيريب مف لبناف الذي ش ّكؿ نحو  %22مف الناتج المحمي اإلجمالي السوري .مقابالت أجراىا
الباحث مع شخصيات متعددة كانت شاىداً عمى ىذه الوقائع ولـ ترغب في ذكر أسمائيا.
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حضًضة بغئاؾت اإلاهىضؽ محمىد الضعبي  ،والتي ؾُٗبر
خ٩ىمت
الُ٣اصة الُ٣غٍت لخؼب البٗث ،وجإلُ٠
ٍ
ٍ
َّ
ب٣ائها ختى الٗام  ًٖ 2:::حمىص صوع الىسبت ،وحك٩ل َب٣ت بحرو٢غاَُت خ٩ىمُت ؾُاؾُت مؿُُغة
وٞاؾضة؛ ٣ٞض اتهم زالزت مً ؤًٖائها به٣ٟت ٞؿاص ٦بحرة ،وخ٨م ٖليهم بالسجً .وجمثلذ بخضي ؤهم
وْائ ٠هظه الخ٩ىمت في جُبُ ٤ؾُاؾاث الخدغٍغ الا٢خهاصي الاهخ٣ائي وبحغاءاجه لجظب الُ٣إ الخام
بلى الاؾدثماع بُٛت الخغوج مً ألاػمت الا٢خهاصًت "الخاه٣ت" في الثماهِىاث ،وجىٞحر اإلاؿخىعصاث الؿلُٗت
لخجاوػ الازخىا ١في الٗغى الؿلعي ،وحكُٛل ماؾؿاث الخجاعة الخاعحُت الخ٩ىمُت ،وللىٞاء بمخُلباث
ّ
"م٣انت" الضًىن الٗؿ٨غٍت والا٢خهاصًت الؿىُٞاجُت بةهخاج ؾلعي ؾىعي ( الؿل٘ م٣ابل الضًىن).
بغهامج
ج -جىظيم الاسخقطاب بين "الخصخيحيين" و"الخحشيشيين" :لعبت جىصيع ألادواس
ّ
اؾخمض هظا اإلاىهج مً
٧ان منهاج الغئِـ خا ٔٞألاؾض في ؤلاصاعة ً٣ىم ٖلى جىػَ٘ ألاصواع .و٢ض
ججغبت الغئِـ حماٖ ٫بض الىانغ في جىػَ٘ ألاصواع بحن ؤُ٢اب الىٓام٩ٞ ،ان وػٍغ الخاعحُت وهائب الغئِـ
ً
ّ
الخ٣ا عبذ الخليم خذام ًمثل في الُ٣اصة الؿىعٍت الضوع الؿىُٞاحي ،بِىما ٧ان العماد حكمذ الشهابي
ّ
ّ
ًمثل الضوع الؿٗىصي -ألامحر٧ي وؾُاؾاجه في لبىان وٞلؿُحن وؤلا٢لُم .وفي يىء هظا اإلاىهج هٓم الغئِـ
الغاخل الاؾخُ٣اب بحن ماٍضي الاهٟخاح ٖلى الُ٣إ الخام ،وحظبه وجدٟحزه الاؾدثماع وجىؾُ٘ صوعه في
بَاع "الخصخصت الخلقائيت" ،وبحن بحرو٢غاَُت الضولت والخؼب وألامً التي جمٟهل لضحها الكٗاع
"الاقترا٧ي" م٘ الخٟاّ ٖلى خُاػتها الُ٣إ الٗام ،واؾخسضامه إلاهالخها الخانت والضبائييت ،وطل٪
ٖكُت ٢غاعه الؿحر في َغٍ ٤الخدغٍغ الا٢خهاصي الاهخ٣ائي مً صون اهتهاج الُغٍ ٤اإلاهغي في جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت
18
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ّ
م٘ نىضو ١الى٣ض الضولي جاصي بلى جد٨م الهىضو ١في الؿُاؾاث اإلاالُت والى٣ضًت والا٢خهاصًت .ولم
ًبخضٕ الغئِـ الغاخل هظا الاؾخُ٣اب بل ٢ام بدىُٓمه بحن مً انُلخىا ٖلى حؿمُتهم بـ "الخحشيشيين" و
ً
واخض ،وٍد ٤٣هىٖا مً
"الخصخيحيين" ،بدُث ٌؿخىٖب الىٓام الؿُاس ي في آلُاجه ٌؿاعه وٍمُىه في ٍ
و٢ذ ٍ
ً
وُْٟت "ج٣اؾم الؿلُت" وبصاعة اإلاىا ٠٢اإلاسخلٟت ٞيها .و٧اهذ هظه آلالُت حؼءا مً آلُاث الىٓام الؿُاس ي
ً
الظي ّ
َىعه الغئِـ الغاخل وؤُٖاه ق٩له ،وهي آلُاث الاؾدُٗاب/ؤلا٢هاء ،مُُٗا ألاولىٍت آللُاث
الاؾدُٗاب وجىؾُ٘ ٢ىىاتها.
ً
٧اهذ الى٣اباث والُب٣ت البحرو٢غاَُت ألامىُت والؿُاؾُت ،مًاٞا بليها الكُىُٖىن "الجبهىيىن"
ً
بدؼبيهم ًًُلٗىن بضوع "الخصخيحيين" .بِىما ٧ان الٟغٍ ٤الا٢خهاصي و٢ىي الُ٣إ الخام ممثلت بـ
"غشفت ججاسة دمشق" التي جم بنٗاص ممثليها بلى مجلـ الكٗب ،ولجان ال٣غاعاث الا٢خهاصًت التي
جُبسها "لجىت الترقُض" ،وبٌٗ قغائذ الُ٣اصة الؿىعٍت اإلاخ٣بلت لهظا الضوع ،ؤو التي وحضث مهالر لها
ّ
مت حكمل
ُٞهًًُ ،لٗىن بضوع "الخحشيشيين" ،وَٗملىن ٖلى جُىٍغ الخحشيشيت الخلقائيت بلى
جدغٍغٍت مىٓ ٍ
ٍ
ّ
ال٣ىاهحن واإلااؾؿاث اإلاهغُٞت والائخماهُت ،وجمهض إلًجاص ؾى ١نٛحرة لألوعا ١اإلاالُت .وجمسٌ ًٖ هظا
الاؾخُ٣اب الخدى ٫مً هٓغٍت الضوع الُ٣اصي اإلاغ٦ؼي للُ٣إ الٗام بلى هٓغٍت "الخعذدًت الاقخصادًت"
بحن الُ٣اٖاث الٗامت والخانت واإلاكتر٦ت ،وجمثلذ طعوة هظا الخدى ٫في مكغوٕ ال٣اهىن ع٢م 21
ٖان ٠اهخهى بة٢غاعه وجدىله بلى ٢اهىن اخخظث ُٞه ؾىعٍت
بى٣اف
لالؾدثماع في الٗام  2::2الظي ُووحه
ٍ
ٍ
ّ
بمهغ ،ل ً٨مً صون جى ُ٘٢الاجٟاُ٢ت التي وٗ٢تها مهغ في طل ٪الى٢ذ م٘ نىضو ١الى٣ض الضولي،
واإلاٗغوٞت ببرهامج ؤلاصالح الاقخصادي والخ ٠ُ٨الهُ٨لي( Economic Reform and Structural
ً
ههج ٚحر مٗلً ،هى مدا٧اة الؿُاؾاث الاهٟخاخُت اإلاهغٍت
مً
حؼءا
 .)Adjustement Programو٧ان طل٪
ٍ

ً
ّ
مخإزغ وؿبُا ًٖ مهغ ،في ما ًم ً٨ونٟه بـ "سيىاسيى لعىت الفشاعىت".
٠و
بك٩ل مسٍ ٟ
ٍ
ٍ
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د -الخحشيشيت السلطىيت :محذودًت ؤلاصالحاث السياسيت
٧ان الغئِـ الغاخل خا ٔٞألاؾض ًيخمي بلى حُل ال٣اصة الىَىُحن الظًً ج٩ىهذ زبراتهم ومٗاعٞهم
ّ
ومدضصاث ؾلى٦هم في بَاع مىاهج خغ٦ت الخدغع الىَجي في مغخلت الخغب الباعصة ،والظًً ٢اصوا ما ؤَل٤
ٖلُه باإلاهُلخاث الؿىُُٞدُت ؾلُاث "الذًمىقشاطيت الشعبيت" ؤو "طشيق الخطىس الالسأسمالي" .ل٨ىه
مغهت وبغاٚماجُت ،بمٗجى زلىها مً الدكضص الٗ٣ائضي "الهلب" .وجمثل
عئٍت ٍ
٧ان ًيخمي في بَاع طل ٪بلى ٍ
ً
طل ٪في بغهامج الخغ٦ت الخصخُدُت التي ٧اهذ عئٍتها بلى اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت والكٗبُت مدؿ٣ت ًىمئظ م٘
ؾ ٠٣الىعي الؿُاس ي للخغ٧اث الؿُاؾُت اإلاىًىٍت في الىالء له ؤو اإلاٗاعيت.
لم ً ً٨بصماج الُ٣إ الخام في بَاع آلُاث الخد٨م والًبِ الاحخماعي -الا٢خهاصي -الؿُاس ي
ً
ً
في ٖملُت الخىمُت ٚغٍبا ًٖ هظا الخ٩ىًٍ ،وفي هظا الؿُا٧ ١ان ألاسذ ألاب مغها في جهىع جىؾُ٘ اإلاكاع٦ت
ً
الؿُاؾُت و٢ ٤ٞىاٖض الاؾدُٗاب/ؤلا٢هاء .ولهظا ٧ان مؿخٗضا في الٗام  2:9:إلصزا ٫بٌٗ الخدضًثاث
الؿُاؾُت واإلااؾؿُت في آلُاث هٓامه الؿُاس ي .ل٨ىه ا٢خهغ ٖلى ما هى مدضوص ٞيها ،بخإزحر َبُٗت الىٓام
واإلاخٛحراث الضولُت وؤلا٢لُمُت في و٢ذ واخضٟٞ .ي هظا الٗام الظي ؤزظ ٌكهض "جدى ٫الٗالم"٧ ،اهذ
ّ
ّ
ؾىعٍت ٢ض ٨ٞذ ٖؼلتها ؤلا٢لُمُت ،واؾخٗاصث الاٖترا ٝالضولي وؤلا٢لُمي بضوعها .وم٨نها طل ٪مً الخغوج
مً "عقليت الخصً" ؤو "القلعت اإلاحاصشة" و "اإلاى٨مكت" في ؾُاؾاتها الضازلُت.
ً ً
ْ
٧ان الترابِ بحن الخىحه بلى الؿى ١وبحن الخىحه بلى "الذمقشطت" مدضوصا حضا في هظه الخجغبت،
ً
ً
ومسخلٟا حظعٍا ًٖ همِ الخدى ٫الظي ًضمج بُنهما و٦ما حغي في صو ٫ؤوعوبا الكغُ٢ت .بل ٧ان الترابِ
ألاوضر الظي خضر بالٟٗل هى الظي وكإ ما بحن ْ
"اللبرلت" الاهخ٣ائُت ،ومداولت جدضًث بٌٗ آلالُاث في
ومؿُُغ
يُ٣ت
هُا٢اث
بَاع جحشيشيت حسلطيت .وهجم ًٖ هظه آلالُاث حجؼ اإلاٗاص ٫الؿُاس ي للخدغٍغ في
ٍ
ٍ
ٍ
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ً
ٖليها ،وٖؼػث هظا الخىحه الخدىالث الجاعٍت في الٗالم و٢خئظ ،وجدضًضا جدىالث البحروؾتروٍ٩ا
الؿىُٞاجُتٟٞ .ي الل٣اء ألاو (٫خؼٍغانً /ىهُى  )2:96والل٣اء الثاوي (هِؿان /ؤبغٍل  )2:98بحن الغئِـ
الغاخل خا ٔٞألاؾض وألامحن الٗام للخؼب الكُىعي الؿىُٞاحي مُسائُل غىسباحشىف٧ ،ان ألازحر هابًا
بالٗىٟىان وؤلا٢ضام والٗؼم ٖلى جُبُ ٤بغهامجه في "البحروؾتروٍ٩ا" و "الٛالؾىىؾذ" .ل ً٨في الل٣اء ألازحر
بُنهما في  39هِؿان /ؤبغٍل ٧ 2::1ان غىسباحشىف في خالت جًًٗ٘ ،وَك٩ى للغئِـ ألاؾض جضهىع
ّ
ويٗه ،وَؿإله ًٖ ُُٟ٦ت جم٨ىه مً الخ٨م في ؾىعٍت َُلت جل ٪اإلاضة (.)28
في جل ٪ألاخىا ٫لم ًجغ جىُٟظ ؤلانالخاث "الؿُاؾُت" اإلاًبىَت التي وٖض بها الغئِـ في الٗام
ٞ ،2:9:لم ٌُٗ٣ض ماجمغ الجبهت الىَىُت وال ماجمغ الخؼب٦ ،ما لم ًخم حٗضًل ٢اهىن الُىاعيء ،وزابذ
آما ٫ال٣ىي والٟاٖلُاث الؿُاؾُت التي هُإث هٟؿها لالهضماج بألُاث الىٓام الاؾدُٗابُت ،و٦ظل ٪مكغوٕ
الخؼب لـ "الٟٗالُاث الا٢خهاصًت" ،بل صزلذ ٧اٞت ؤلانالخاث ٧لها في "زالحت الاهخظاس" بلى خحن جيخهي
ً
هٓام ً٣ىم ؤي جدضًث ُٞه ٖلى
مٟاوياث الؿالم التي اؾخجزٞذ الغئِـ الغاخل .و٧ان طل ٪مخىٗ٢ا في ٍ
٢غاعاث الغئِـ حغاء نالخُاجه التي جخسُى في الىا ٘٢ما هى مإلى ٝفي الىٓم الغئاؾُت ،والتي هي ؤوؾ٘ مً
ً
نالخُاث "البرًضدًىم" الؿىُٞاحي وؾلُاجه .و٢ض ق٩ل الغئِـ مغ٦ؼ الُ٣اصة بغمتها جبٗا لُبُٗت الىٓام
الغئاس ي "البرًؼصًىمي" الىاؾ٘ الؿلُاث الظي ً٣ىم في مٟهىم ال٣اهىن الضؾخىعي ٖلى الخٟغٍ ٤بحن
الؿلُاث الدكغَُٗت والخىُٟظًت والً٣ائُت ولِـ الٟهل بُنها؛ وٖلى مؿخىي الٗال٢ت بحن "الُ٣اصة"
و"الخ٩ىمت"٣ً ،ىم ٖلى الٟهل بحن الىُْٟت الؿُاؾُت التي جخىالها الُ٣اصة والىُْٟت ؤلاصاعٍت التي جخىالها

12

( ) أثشص إٌمبط فِ ٟذبضش اٌّذبدصبد ث ٓ١اٌشئ١ظ دبفظ األعذ ١ِٚخبئ ً١غٛسثبرشٛف ،فٚ ،1922 /4 /22 ٟفِٛ 1990 /4 /22 ٟجٛدح ٌذ ٜأسش١ف
اٌمظش اٌجّٛٙس ٞثذِشك ِٓ ،د ْٚرظٕ١ف .دظً اٌجبدش ػٍ٘ ٝزا اٌّذضش ِغ ػذح ِذبضش أخش ٜف ٟاٌؼبَ ٌ 2004العزفبدح اٌذظش٠خ ِٕٗ فٟ
ثذٛصٗ ،لجً أْ ٠زُ رظٕ١ف األسش١ف.
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ا٢خهاصًت ،وبصماج
بخٗضصًت
الخ٩ىمت( .)29وا٢خهغث خضوص الاهٟخاحٖ ،لى اؾدبضا ٫الخٗضصًت الؿُاؾُت
ٍ
ٍ
ممثلي الُ٣إ الخام ،بىنٟهم "مسخقلين" ،في آلُاث الاؾدُٗاب الؿلُىي الدكغَُٗت ،وٖلى جىؾُ٘
"جىاٞؿُت" مدهىعة بُنهم جدذ
اهخساباث
بك٩ل ًدُذ لهم ؤن ًهلىا بلُه ٖبر
ٖضص ؤًٖاء مجلـ الكٗب
ٍ
ٍ
ٍ
٦بحرة
صٗٞت
اؾم "اإلاؿخ٣لحن" ،بِىما جدخ" ٟٔالجبهت" بـ "خهتها" ؤو بِـ "٧ىجا" ألاٚلبُت ،وٖلى ؤلاٞغاج ًٖ
ٍ
ٍ
مً اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن .و٧ان ال ّبض مً الاٖترا ٝبضوع الُ٣إ الخام في يىء حٗغٍ ٠حضًض ألصواع
ً
الالٖبحن الا٢خهاصًحن -الاحخماُٖحن ،بط بلٛذ ناصعاث الُ٣إ الخام في الٗام  2::1هدى  54يٟٗا
ً
ً
ً
بى٢ت ،وٞائًا في اإلاحزان الخجاعي بٗض ؾىىاث مً
ٖما ٧اهذ ٖلُه في الٗام  ،2:96مد٣٣ت "طفشة" ٚحر مؿ ٍ
العجؼ

(.)2:

هـ -الاسخقالل الزاحي ( أوجىهىميا) للذولت عً اإلاجخمع
بن الخٟؿحرًً اإلاؿخسضمحن ل٣ىة الدؿلُُت الؿُاؾُتٖ ،لى الغٚم مً الخدغٍغ الا٢خهاصيٚ ،حر ٧اُٞحن في
الخالت الؿىعٍتٞ ،هما ًٟؿغان الاٖخماص ٖلى الُ٣إ الخام في بَاع جًًٗ٘ ما ًُلٖ ٤لُه "ؤوجىهىمي
ً
الضولت" ؤو نُٛت اؾخ٣ال ٫الضولت وؿبُا ًٖ اإلاجخم٘ اإلاضوي .لً ً٨جب ؤن ًًا ٝبلى طل ٪جٟؿحر آزغ
ًغجبِ بٟهم الخهائو الغَُٗت اإلاباقغة لال٢خهاص الؿىعي ،وبن ٧اهذ مهاصعه الغَُٗت الخاعحُت مً هىٕ
زاهىي ٌٗىص بلى الجٛغاُٞا الؿُاؾُت التي جغبِ ؾىعٍا بضو ٫الخلُجٞ .ةلى الخض الظي حٗخمض ُٞه اإلاالُت
الٗامت للضولت ٖلى الضزل الغَعي ؤ٦ثر مً اٖخماصها الًغائب اإلادهلت مً اإلاىاَىحن اإلا٩لٟحن ،جًٗ ٠ؤزغ

(12
(19

) وّبي غبٌ ،ٟمبادئ القاوون الدستوري والىظم السياسية( ،دِشك :اٌّطجؼخ اٌجذ٠ذح ،)1925 ،ص .622- 626

) ِٕ١ش الحمش ،التنمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدها( ،دمشؽ :دار الجميؿ ،)2770 ،ص .72قارف بػ :راتب الشالح" ،الفائض التجاري

السوري :حدث عابر أو تحسن مستمر؟" ،دمشؽ :محاضرات جمعية العموـ االقتصادية ،حزيراف ،2772 ،ص .1لكف فائض الميزاف التجاري لـ

ينعكس إيجاباً عمى وضع القطاع األجنبي ألف غالبية الصادرات كانت تتجو إلى االتحاد السوفياتي لسداد الديوف.
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م٣ىلت "ال يغائب مً صون جمثُل هُابي للمىاَىحن" ٦إخض صوا ٘ٞالخمثُل الضًم٣غاَي .ولظلٞ ٪ةن الضزل
ً
الغَعي ًازغ ؾلبا في ٖملُت الخدى ٫بلى الضًمى٢غاَُت(ٟٞ .)31ي ؾىعٍت ٌٗخبر جض ٤ٞعٍىٕ الى ِٟالؿىعي
الخ ،٠ُٟو٦ظلٖ ٪ائضاث اإلاالُت الٗامت مً اػصهاع اإلاىاؾم الؼعاُٖت التي ًجغي جهضًغ مىخجاتها الخام،
وال٣ابلت للخهضًغ بالُبٖ٘ ،لى َغٍ٣ت جهضًغ الى ،ِٟمً هىٕ الهاصعاث الغَُٗت اإلاباقغة .ومً هىا لِـ
ً
مٟاع٢ت ؤن جترا ٤ٞالغَُٗت م٘ الدؿلُُت ،وؤن حك٩ل ؤؾاؽ "ؤوجىهىمُا الضولت" ؤي اؾخ٣اللها ًٖ
اإلاجخم٘(.)32
ً
وٍبحن ج٣غٍغ "الخعاون الذولي على مفترق طشق" ( ّ ،)3116ؤن هه ٠ؾ٩ان  45بلضا مً البلضان
ً
ً
زغواث هُُٟت ؤوٚاػٍت (هظه الثرواث جمثل ما ال ً٣ل ًٖ %41مً ٖائضاتها)ٌِٗ ،ل
الىامُت التي جمخل٪
ٍ
ٖلى ؤ٢ل مً صوالع واخض في الُىم٦ ،ما ؤن زلثي هظه البلضان ٚحر صًمى٢غاَُت ،وجدؿم بالٟؿاص البيُىي
ال٨لي( .)33وحٗخبر ؾىعٍت مً البلضان التي حٗخمض ٞيها اإلاالُت الٗامت ٖلى الغَ٘ الىُٟي اإلاباقغ مً ناصعاث
الى ِٟالؿىعي الخ ،٠ُٟوٖلى "الغَ٘ الثاهىي" اإلاخمثل في اإلاؿاٖضاث الخلُجُت التي بلٛذ مؿخىٍاث
ٖالُت في الؿبُٗىاث بك٩ل زام .وحؿاهم هظه اإلاُُٗاث في جٟؿحر ٖؼو ٝالُ٣اصة الؿىعٍت ًٖ مخابٗت
ؤلانالخاث وجُىٍغها في مغخلت الدؿُٗىاث ،وال ؾُما ججمُض ؤلانالخاث الؿُاؾُت واإلااؾؿُت.
ً
بن الخىٖ ٠٢ىض بٌٗ هظه اإلادُاث ًخمخ٘ بإهمُت زانت في هُا ١البدث ،هٓغا بلى ٖال٢تها
ً
باإلاك٨الث الؿُاؾُت الجىهغٍت التي وعثها الغئِـ بكاع ألاؾض ،ولم ججض خال لها .وفي هظا الؿُا ١جمثلذ
اإلاداولت ألازحرة والىخُضة في ٖ٣ض الدؿُٗىاث للخىاع م٘ الٟاٖلحن الؿُاؾُحن في ما حغي في ؾىتي 2::8و

20

( ) ػضِ ٟثشبسح ،في المسألة العربية :مقدمة لبيان ديموقراطي عربي( ،ث١شٚدِ :شوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ ،ط ،)2002 ،1ص.25-24
21
( ) ثشبسحِ ،ظذس عجك روشٖ ،ص .29
()22
ػبٌُ غ١ش ِزغب ٍٛ٠ٛ١ٔ( ،"ٚسن  :ثشٔبِج األُِ
رمش٠ش اٌزّٕ١خ اٌجشش٠خ ٌٍؼبَ " ،2005اٌزؼب ْٚاٌذ ٌٟٚػٍِ ٝفزشق طشق :اٌّؼٔٛخ ٚاٌزجبسح ٚاألِٓ فٍ ٟ
اٌّزذذح اإلّٔبئ ،)2005 ،ٟص .125
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ً
 2::9م٘ حماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن الؿىعٍت ،و٧ان اإلاى ٠٢ؤلازىاوي ًىمئظ حؼءا مً مى ٠٢الخىُٓماث
ؤلاؾالمُت الضاٖم للمى ٠٢الؿىعي في اإلاٟاوياث م٘ بؾغائُل ،وٍدؿ ٤م٘ الخاعٍش الىَجي لجماٖت ؤلازىان
اإلاؿلمحن في خغب ٞلؿُحن وفي جإًُض خغ٦ت "ٞخذ" .و٢ض حغث اإلاٟاوياث م٘ هائب اإلاغقض الٗام للخىُٓم
الضولي لإلزىان اإلاؿلمحن الض٦خىع حسً الهىيذي ،التي جىؾِ ٞيها عئِـ الىػعاء التر٧ي هجم الذًً أسبكان
وٖضص مً ٢اصة ؤلازىان اإلاؿلمحن الٗغب ،وؤصاعها الكُش أمين ًكً اإلاغا٢ب الٗام الؿاب ٤لجماٖت ؤلازىان
اإلاؿلمحن في ؾىعٍت م٘ الٗماص حكمذ الشهابي عئِـ هُئت ألاع٧انّ .
وجم الخىنل ٞيها بلى اجٟاٖ ١لى خل
ً
ً
مك٩لت اإلا٣ٟىصًً ،وجمثُل الجماٖت بدؼب ؾُاس ي بؾالمي ًىًم بلى الجبهت بىنٟه خؼبا" وَىُا"( .)34وفي
هظه الٟترة صزلذ مغا٦ؼ ال٣ىي في نغ ٍإ صازلي ياع ًيخمي بلى همِ الهغاٖاث الخ٣لُضًت بحن الىسب،
واجسظ مٓاهغ مخٗضصة ،وؤق٩ا ٫حكهحر ٚحر مإلىٞت في نغاٖاث الىسب البحرو٢غاَُت الؿىعٍت الٗلُا (.)35
بك٩ل ٚاب ُٞه
وفي هظه الٟترة هٟؿها صزل الغئِـ خا ٔٞألاؾض في اإلاغخلت ألازحرة مً مغيه الًٗا،٫
ٍ
ًٖ ؤي احخمإ للُ٣اصة الؿىعٍت ،وًٖ احخماٖاث الُ٣اصة الُ٣غٍت َُلت ؾىىاث  .)36(3111-2:::ولم
ً
ًٚ ً٨حره ٢اصعا ٖلى بزغاج اإلاٟاوياث مً مإػ٢ها.
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( ) ِمبثٍخ شخظ١خ ف ٟط١ف ِ 1992غ أِ٠ ٓ١ىٓ ٚأٚالدٖ٠ .ش١ش اٌجبدش اٌ ٝأٔٗ ثم ٟػٍ ٝارظبي ِغ ٠ىٓ دز ٝأٚاخش د١برٗٚ ،لذ ٔشؤد ثّٕٙ١ب ػاللخ"
ٚد"  "ٚدت"ٚ ،رٛعظ اٌجبدش ثٚ ٕٗ١ث ٓ١لبدح اٌفالد ٓ١فِٕ ٟطمزٗ ،ثبالػزّبد ػٍ ٝطالرٗ اٌٛص١مخ ثبٌٍجٕخ إٌّطم١خ اٌشٛ١ػ١خٚ ،رُ االرفبق رمش٠جبٌ .ىٓ لبَ
ثؼض ٘ئالء ثبغز١بٌٗ ف ٟشىً ِفشصح اغز١بيِ ،جشس ٓ٠رٌه ثـؤٔٗ طشاع ث ٓ١فالدِٚ ٓ١النٚ ،ث ٓ١شٛ١ػٚ ٓ١١اخٛاْ ِغٍّ ٍُ٘ٚ ،ٓ١جشا .ثّٕ١ب وبٔذ
اٌذم١مخ ِذبٌٚخ اٌغ١طشح ػٍ ٝأساضٚ .ٗ١وبْ اٌّجشِٕ٠ ْٛزّ ْٛاٌ ٝاٌغ١بعخ ٚأدضاثٙبٌ ،ىٓ الشٟء ٠ش١ش اٌ ٝرٛسط ٘زٖ األدضاة ثغ١ش ِب رّ٘ٛذ أٔٗ
اٌمض١خ االجزّبػ١خٚ .فِٕ ٟظٛسٔب وبٔذ ػٍّ١خ اغز١بي أِ٠ ٓ١ىٓ جشّ٠خ ربِخ األسوبٌْ ،ىٕٙب ٚلؼذ ألعجبة ِظٍذ١خ ٚرٛعؼ١خ شخظ١خ ف ٟاألساض،ٟ
ٚاعزخذِذ فٙ١ب اإل٠ذٌٛٛ٠ج١ب ٚاٌغ١بعخ وؼٍّ١خ رؼجئخ ال أوضش ٚال ألً.
24
( ) كاف مف أبرزىا توزيع فمـ فيديو يبرز ويصور بعض الوزراء في أوضاع ميينة وغير الئقة .وتسبب ذلؾ في عزؿ بشير النجار (زيادة ،ص.)341
وترافؽ ذلؾ مع توزيع مذكرة مطولة باسـ (ناجي عموش) وىو اسـ مستعار وال عالقة لو بناجي عموش الكاتب الفمسطيني المعروؼ .وتكثّؼ ىذه المذكرة
وية وتحضير ٍ
صدامية وتعب ٍ
ٍ
ية جوىر أفكار "التصحيحييف" البيروقراطييف ضد ما وصفتو بػ "الذئب محمود الزعبي" وسياسات الحكومة
التي صيغت بمغة
الميبرالية االقتصادية ،والتيديد بقطع كؿ يد تمتد إلى القطاع العاـ الذي وصفتو المذكرة بػ "ماكينة البعث" (مذكرة خطية باسـ ناجي عموش محفوظة لدى
الباحث).
()25
ة رمذ٠شٍ ٠خ ِفِٛٙخ ِئلزب ػذَ روش اعّٙب.
ِمبثٍخ شخظ١خ أجشا٘ب اٌجبدش ِغ شخظ١خ ل١بد٠خ وبٔذ ِٛجٛدح ١ِٛ٠ب ِغ اٌشئ١ظ اٌشادًٚ ،اسرؤٕ٠ب ألعجب ٍ
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في هظه الٟترة "الخغحت" التي ونلذ ٞيها مٟاوياث الؿالم بلى مإػ٢ها ال٨بحر ،وجغاحٗذ ٞيها ٞاٖلُت
بك٩ل ٚحر مؿبى ٍ٧ ،١اهذ ٖملُت ه٣ل
الغئِـ الصخهُت بؿبب اإلاغى ،واه٨كٟذ ٞيها ٖملُاث الٟؿاص
ٍ
الؿلُت ٢ض ؤزظث حؿحر بك٩ل "هاصيء" و"مؿخ٣غ" ،وبغػ ٞيها الض٦خىع بشاس ألاسذ شخهُت ٖهغٍت
ً
٢امذ بُغح ؾُاؾاث "ؤلانالح" ومباصئه ،واٞخخذ خىاعا م٘ اإلاثٟ٣حن و٢اصة الجالُاث اإلاٛتربت ،م٘ ببغاػ
ؤولىٍت م٩اٞدت الٟؿاص ،وهضم الٗ٣اعاث التي بىاها بٌٗ عحا ٫البحرو٢غاَُت ال٨باع ٖلى ؤعاض ي الضولت،
وجُبُ ٤بغامج وكغ اإلاٗلىماجُت ،وبصزا ٫ؾىعٍت في ًٞاء اإلاجخمع الخىاصلي الخضًث ،بِىما ٧اهذ ألاحهؼة
ً
خمالث
ألامىُت جمى٘ عؾمُا ؤحهؼة الٟا٦ـ ،وجهاصع الصخىن الالُ٢ت للًٟائُاث مً ؾُىح اإلاىاػ ٫في
ٍ
"ٖلىُت" ( )37اؾخمغث ختى ؾىت  .2::9وبٗث طل٧ ٪له لضي الٟئاث الضًىامُُ٨ت الؿىعٍت ،في ْل الجمىص
ٍ
ً
اإلااؾس ي والؿُاس ي ،هىٖا مً "الىٖض" بخجضًض ؾىعٍت.
و -إخشاج البيروقشاطيين "الخصخيحيين" :مشكلت ّ
خذام وحغيير قىاعذ اللعبت
٧ان ألاؾاؽ في جإلُ ٠خ٩ىمت مهُٟى محرو ألاولى ( آطاع/ماعؽ  .)2:::وهي الخ٩ىمت ألاولى التي
جخإل ٠زاعج ألاَغ ألامىُت والبحرو٢غاَُت الؿُاؾُت الٗلُا اإلاٗهىصة جدذ بقغا ٝالغئِـ خا ٔٞألاؾض
هٟؿه الظي ٧ان بال ٜالى٣مت ًىمئظ ٖلى الُ٣اصجحن الخ٩ىمُت والخؼبُت بؿبب الٟؿاص ال٨بحر واإلاٟغٍٖ ،لى
الغٚم مً جضهىع خالخه الصخُت( .)38وحك٩لذ جغُ٦بتها و ٤ٞمىهج الخىاػن بحن اججاهحن في الخ٩ىمت
والُ٣اصة اللظًً بلىعهما الغئِـ الغاخل خا ٔٞألاؾض ،وهى ُ
ماٖغ ٝبالجم٘ بحن "أهل الخبرة" (ؤُ٢اب
26

( ) ِالدظبد ِ١ذأ١خ ٌٍجبدش ف ٟشؤْ ِظبدسح اٌظذ ْٛاٌاللطخ فِ ٟذٕ٠خ دٍت.
22
( ) ػٓ ر ٌٟٛاٌشئ١ظ اٌشادً األعذ رغ١١ش اٌذىِٛخ ،فمذ ٚسد رٌه ف ٟجٛاثٗ ػٓ ارظبي اٌشئ١ظ وٍٕ١ز ْٛثٗ ثٙذف اٌٍمبء ِؼٗٚ ،اػززاس اٌشئ١ظ األعذ ػٓ
ػذَ رّىٕٗ ِٓ رٌه ثغجت أشغبٌٗ ثبٌزغ١١ش اٌذىٚ ،ِٟٛػذَ لذسرٗ ػٍِ ٝمبثٍزٗ اال ثؼذ أجبص رٌهٚ .ضغظ وٍٕ١ز ْٛثؤْ جذٚي ِٛاػ١ذٖ ٍِّٛء ِغجمبٌ ،ىٓ
األعذ أطش ػٍ ٝاالػززاس ػٓ اٌّٛػذ اٌز ٞدذدٖ وٍٕ١زٚ ،ْٛلذ أػٍّٗ وٍٕ١ز ْٛثؤٔٗ ع١ؼ١ذ االرظبي ثٗ ( ِىبٌّخ ٘برف١خ ث ٓ١اٌشئ١ظ ث ً١وٍٕ١زٚ ْٛاٌشئ١ظ
دبفظ األعذ ف 12 ٟآراسِ /بسط  ،2000أسش١ف اٌّىبٌّبد اٌٙبرف١خ اٌخبطخ ثبٌشئ١ظ ِغ اٌشإعبء ،اٌمظش اٌجّٛٙسٚ .)ٞعشع األعذ ف ٟرؤٌ١ف
اٌذىِٛخ ،فٍمذ وبْ شذ٠ذ اٌذغبع١خ ِٓ أْ ٠مبي اْ رؤٌ١فٙب لذ رُ ثؼذ اٌٍمبء ِغ وٍٕ١زِ ( ْٛمبثٍخ ِغ شخظ١خ ٌُ رشغت ف ٟروش اعّٙب)ٚ .رمٛي ٘زٖ اٌشخظ١خ
أٙب فٛجئذ ثذجُ ِبػشضٗ اٌشئ١ظ ِٓ ِظب٘ش اٌفغبد ث ٓ١سجبي وجبس اٌذٌٚخ.

25

اإلاشكض العشبي لألبحار و دساست السياساث

العقذ ألاخير في جاسيخ سىسيت ()5-1

ؾُاؾُت
بِئاث
البحرو٢غاَُت الٗلُا اإلاؿىىن) و"الكفاءة" (ؤلانالخُىن والخدضًثُىن الكبان ال٣اصمىن مً
ٍ
ٍ
حضًضة) .ل ً٨هظا الخمثُل جغا ٤ٞبةخغاج ؤُ٢اب "الخصخُدُحن" ال٨باع في البحرو٢غاَُت
وج٣ىُت
ومهىُت
ٍ
ٍ
ٍ
"هاصئت" ،و "َبُُٗت" في ْاهغهاٞ ،خدغع الىٓام الؿُاس ي مً ؤبغػ
بُغٍ٣ت
الؿُاؾُت والى٣ابُت الٗلُا
ٍ
ٍ
ال٣ىي البحرو٢غاَُت اإلاُٗ٣ت لخُىع الىٓام.
ايُل٘ الض٦خىع عصام الضعيم في بَاع حكُ٨لت الخ٩ىمت الجضًضة بترحمت اإلاٟاهُم الخىمىٍت
اإلااؾؿُت في الخُت الخمؿُت الخاؾٗت٧ .ان مىهج الؼُٖم ًلخ٣ي م٘ "الخصخيحيين" في الخمؿ ٪بضوع
ً
ً
الُ٣إ الٗام ،ل٨ىه ًدىا ٌ٢مٗهم جىاً٢ا حظعٍا في قإن بنالح الُ٣إ الٗام وجدغٍغه مً الُب٣ت
ً
ً
البحرو٢غاَُت اإلاؿاولت ًٖ جغهله وٞؿاصه وجغاح٘ بهخاحُخهٞ .ل٣ض ٧ان الؼُٖم جىمىٍا ولِـ "جصخيحيا"،
و٧ان مً الىاخُت الاؾتراجُجُت يض جُبُ ٤ونٟاث نىضو ١الى٣ض والبى ٪الضولُحن ،ل٨ىه ٧ان ً٣غ باهخ٣اء
ً
جىنُاث بًجابُت منهما وجُبُ٣ها .وفي هظا الؿُا ١لم ج ً٨لضًه ٖ٣ضة بًضًىلىحُت في قإن ٢بىله ؤ٩ٞاعا
ٖملُت في الخصخهت مثل ٞهل ؤلاصاعة ًٖ اإلالُ٨ت٧ .ان هظا الخ٨ٟحر الخىمىي الظي اعجبِ باؾم الؼُٖم
ً
يُٟٗاٞ ،لم ّ
ً ٌُ٣له ؤن ًخدى ٫بلى اججاه ،وْل مً هم ٢غٍبىن مً هظا الاججاه مسخلُحن بهظه الضعحت
ؤو جل ٪م٘ بحرو٢غاَُت "الخصخيحيين".
ػاص مً يٗ ٠اخخماالث هجاح الخ٨ٟحر الخىمىي جدى ٫هائب الغئِـ عبذ الخليم خذام ،بُٗض
اهخ٣ا ٫الؿلُت بلى الغئِـ بكاع ألاؾض ،مً مى ٘٢الغاعي لٗملُت ؤلانالح الا٢خهاصي ،واإلاخبجي إلا٣ترخاث
الخدى ٫مً الا٢خهاص اإلاشكضي بلى اقخصاد السىق( ،)39وؤخض ٖىانغ حظب البحرو٢غاَُت الٗلُا ال٣ضًمت،

()06

كاف خداـ ىو الذي تولى متابعة ما اتفؽ عميو كؿ مف رئيس الوزراء المبناني الراحؿ رفيؽ الحريري والرئيس حافظ األسد في العاـ  ،2765حيف

أبدى الحريري في سياؽ مشروعو لتسوية " األزمة المبنانية" اىتمام ًا بما أبداه الرئيس األسد مف قمؽ في شأف تردي الوضع االقتصادي السوري يومئذ.
فعرض مساعدة سورية بتمويؿ مشروع دراسي إلصالح االقتصاد السوري .وقد شكؿ الدكتور نبيؿ سكر الذي كاف يعمؿ سابقاً في "البنؾ الدولي"
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ً
ً
والبحرو٢غاَُت "الخصخُدُت" زهىنا بلى ؤلانالح ،بلى مى ٘٢ؤ٦ثر البحرو٢غاَُحن الؿُاؾُحن مدآٞت
ً
وجسىٍٟا مً ؤلانالح الؿُاس ي٣ٞ .اص ٖملُت الً٣اء ٖلى "سبيع دمشق"ّ ،
بذجت اهتهاء الكهىع الؿخت
ّ
اإلامىىخت ،والخى ٝمً "الجضأسة" في ؾىعٍت(٦ .)3:ما خظع في صازل الُ٣اصة مً الخدغٍغ الا٢خهاصي،
ً
ّ
ّ
ّ
ؾحر في َغٍ ٤ا٢خهاص الؿى .١وؤزغ مىٟ٢ه حظعٍا في مى٠٢
وصٗٞها بلى الخدهً بٗ٣لُت "الخائ "٠مً ؤي ٍ
الُ٣اصة الُ٣غٍت مً ّ
جبجي مكغوٕ ؤلانالح الا٢خهاصي الظي ناٚخه خ٩ىمت مهُٟى ميرو الثاهُت ،وع٘ٞ
ً
مؿخىي "عقليت الخىف" مً ؤلانالح .وجلخو هظا اإلاى ٠٢في حٗل ؤي ٢غاع جخسظه الخ٩ىمت زايٗا
إلاىا٣ٞت الُ٣اصة الُ٣غٍت(.)41
ً
بدلى ٫جهاًت الٗام ٧ 3116ان مٗٓم "الخصخيحيين" و "الخقليذًين" الظًً قازىا ٗٞلُا ،وٚضوا
في ؾً الخ٣اٖض ؤو ٢غٍبحن منها٢ ،ض ؤخُلىا ٖلى الخ٣اٖض ،ل٨نهم خاولىا ؤن ٌك٩لىا ُٞما بُنهمٖ ،لى َغٍ٣ت
ً
ل٣اءاث "الغٞا ١ال٣ضامى" هىٖا مما ُؾ ّمي في ؤوؾاَهم بـ "الجبهت" ،بضٖىي خماًت الغئِـ مً مساَغ
جتهضصه .و٢ض جالقى بٌٗ عئوؽ هظه الجبهت ًٖ ،وعي ؤو مً صون وعي ،م٘ الً٣اًا التي ٧ان ًُغخها هائب
خذام .لْ ً٨
الغئِـ عبذ الخليم ّ
ٖ٣ض هظه "الجبهت" اهٟغٍ بٗض اهخداع وػٍغ الضازلُت اللىاء غاصي كىعان،
وزغوج خذام مً ؾىعٍت واوك٣ا٢ه ٖلى الُ٣اصة الؿىعٍت في الٗام  ،3117حغاء اعجٟإ الكبهاث في جىعَه
في زُت اه٣البُت لالؾدُالء ٖلى الؿلُت بظعَٗت الخٟاّ ٖلى الىٓام .و٧اهذ جل ٪الخُت تهض ٝبلى بٖاصة
جإهُل الىٓام الؿىعي بما ًيسجم م٘ الترجِباث الجضًضة إلٖاصة جىُٓم الكغ ١ألاوؾِ ،واعجبُذ بالجىاح
الدينامو الفعمي لممشروع ،ومؤلؼ خالصتو .وقد قدمو إلى القيادة السورية في صيغة تحميمية وسياساتية وبرامجية في العاـ ( 2765مقابمة شخصية مع
نبيؿ سكر في تموز/يوليو  ،)0224وقد كاف سكر مف أوائؿ الرواد المنيجييف إلصالح االقتصاد السوري بطريقة يتكيؼ فييا نسبياً مع المعايير
الميبرالية .وحمؿ المشروع اسـ" نحو اقتصاد اشتراكي متطور" ،دمشؽ :مخطوط غير منشور 02 ،تشريف الثاني /أكتوبر  ،2765محفوظ لدى الباحث.
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( ) جبءد دٍّخ خذاَ ف ٟخزبَ ِب ٚطفٗ ثبٔزٙبء ٍِٙخ اٌشٛٙس اٌغزخ اٌزِٕ ٟذذ ٌذشوخ إٌّزذ٠بدٚ ،لذ جؼٍٗ ٘زا اٌّٛلف ثشىً أ ٚثآخشِ ،شوض اٌمٜٛ
اٌج١شٚلشاط١خ اٌؼٍ١ب اٌخبئفخ ِٓ اإلطالح ٚاٌّضبدح ٌٗ .دبٚي اٌشئ١ظ ثشبس األعذ أْ ٠ؼط ٟدفؼخ جذ٠ذح ٌٍذشوخٚ ،اعزؤٔفذ إٌّزذ٠بد ٚدشوخ اٌّضمفٓ١
ػٍّٙبٌ .ىٓ رٌه وٍٗ رٛلف ف ٟدٍّخ االػزمبالد االٔزمبئ١خ ف 11-10 ٟأٍٛ٠ي/عجزّجش  ،فٍمذ ٚلؼذ أدذاس اٌذبد ٞػشش ِٓ أٍٛ٠يٚ ،اعزغٍذ اٌج١شٚلشاط١خ
اٌؼٍ١ب ٘زٖ األدذاس ٌزشذ٠ذ لجضزٙبٚ ،ادخبي رٛجٙبد اإلطالح فِ ٟشدٍخ "االدزضبس".
30
( ) ِذبدصخ شخظ١خ ِغ سئ١ظ اٌذىِٛخ اٌغٛس٠خ اٌذوزٛس ِذّذ ِظطف١ِ ٝش ٚف ٟط١ف  2002ثذِشك.
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ً
الؿٗىصي في الُ٣اصة الؿىعٍت الظي ججؿض في خذام وكىعان ( وبن ٚضا وػٍغا للضازلُت) والشهابي (وبن
ؤخُل ٖلى الخ٣اٖض) بالخدال ٠م٘ عئِـ الىػعاء اللبىاوي الغاخل ع ٤ُٞالخغٍغي(.)42
اب ب٢لُمي صولي بٗض و٢ىٕ ؤخضار الخاصي ٖكغ مً ؤًلى/٫
٧اهذ ٞترة (ٞ )3116-3112ترة ايُغ ٍ
ؾبخمبر ّ ،3112
زم اخخال ٫الٗغا ١في هِؿان /ؤبغٍل  ،3114وجىلي مجمىٖت "اإلادآٞحن الجضص" ػمام
ً
بعقاص اإلاباصعة الاؾتراجُجُت ألامحرُ٦ت في بٖاصة بىاء الىٓام الٗالمي اهُال٢ا مً جغجِب الكغ ١ألاوؾِ و
مؿبى٢ت لخُٛحر مىاٟ٢ها مً ً٢اًا ؤلا٢لُم،
لًٛىٍ ٚحر
"بىاء ألامم" .وفي هظا الؿُا ١حٗغيذ ؾىعٍت
ٍ
ٍ
والاوٛماؽ في "الؿغٍغ ألامحر٧ي الجضًض" للمىُ٣ت .وفي هظا الؿُا ١اإلاخىجغ وٗ٢ذ ٖملُت اٚخُا ٫عئِـ
الىػعاء اللبىاوي ع ٤ُٞالخغٍغي في  25قباٍٞ/براًغ ّ ،2::6
وجم جلبِـ ؾىعٍت الجغٍمت .واجسظث الًُ٣ت
مىهت إلزغاج ؾىعٍت مً لبىان ،وجد ٤ُ٣الىٞا ١في الخل ٠ألاَلس ي الظي ّ
حٗغى للخهضٕ ببان الخغب
ٖلى الٗغا ،١و ٤ٞما وكغه وخلله فاوسان هىصيي ( .)43()Vincent Nousilleو٢ض اوٗ٨ـ طلٖ ٪لى جىاػهاث
مغا٦ؼ ال٣ىي في الىٓام الؿىعي في نىعة بزٟا ١زُت زضام -الكهابي٦ -ىٗان في اؾخسضام يِٛ
ً
ال٣ىي البحرو٢غاَُت الخ٣لُضًت التي ٧اهذ ال جؼا ٫جداو ٫الخمؿ ٪بىٟىطها و "ههائدها" ،وهخج ٖنها جل٣ائُا
اهًٟاى الخ٣اء ال٨خلت الخ٣لُضًت ؤو اإلاكدبه بىالئها له خىله ،خُث خٓغ ؾٟغهم بلى الخاعج(.)44
ً
ً
ػَُ -لت ٞترة ( ٧ )3116-3111ان باب الجض ٫في قإن ؤلانالح الا٢خهاصي مٟخىخا وقٟاٞا ٖلى هدى
َلُ ،٤وجإلٟذ في ؾُا ١الجض ٫بحن الخىحهاث الخىمىٍت والخدغٍغٍت التي بلىعها الض٦خىع ٖهام الؼُٖم
ٌ
لجان ٖضة مخىىٖت الترُ٦ب وألا٩ٞاع إلنالح الُ٣إ الٗام الا٢خهاصي .وجغاوخذ ؤ٩ٞاعها بحن ؤلانالح
31

( ) لذ ٠فغش ٘زا اٌزذبٌف أْ اٌذٍّخ أظجذ ثؼذ اغز١بي اٌذش٠ش ٞػٍ ٝاٌٍٛاء سعزُ غضاٌخ اٌّؼب ْٚاٌغبثك ٌٍٛاء غبص ٞوٕؼبْ ٚخٍفٗ ٌُٚ ،رّظ اٌٍٛاء
ٚػبثش جذاِ ،غ أْ اٌغ١بع ٓ١١اٌٍجٕبٔ ٓ١١اٌّؼبسضٌٍٛ ٓ١جٛد اٌغٛس ٞاالعزخجبسٚ ٞاٌؼغىش ٞفٌ ٟجٕبْ ،أ ٚاٌز ٓ٠غذٚا
غبص ٞوٕؼبْ اال ثشىً ِذذٚد جذا
ٍ
ِؼبسض ،ٌٗ ٓ١طبٌٛا ثّذاخالر ُٙوبفخ اٌّغئ ٓ١ٌٚاٌغٛس ٓ١٠اٌّؼٕ ٓ١١ثبٌّغؤٌخ اٌٍجٕبٔ١خ طٛاي ِب أطٍك ػٍ" ٗ١ػٙذ اٌٛطب٠خ".
(Vincent Nouzille, Dans le srcret des presidents( Paris,Fayard, 20 10) p. 463.421. )32
33
( ) ِمبثٍخ شخظ١خ أجشا٘ب اٌجبدش ف ٟشزبء ِ 2002غ أدذ إٌّّٛػ ِٓ ٓ١اٌغفش ف ٟلبئّخ رظً أٌ ٝذ 93 ٛاعّب٠ ٌُٚ ،شغت ف ٟروش اعّٗ.
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والخظع ،والا٦خٟاء بدضوص ٞهل ؤلاصاعة ًٖ اإلالُ٨ت ،وبٖاصة هُ٩لت الُ٣إ الٗام .و٢ض َغخذ في هظه
الٟترة حمُ٘ اإلاكاعَ٘ التي ّ
جم ججمُضها في الٗام  2::3جدذ ي" ِٛالخصخُدُحن" اإلاخٗل٣ت بخٗؼٍؼ مؿاع
جدغٍغ الا٢خهاص الؿىعي ،وبزغاحه مً حمىصه البيُىي ،وبٖاصة هُ٩لخه(ٞ .)45ما ٧ان ٚحر م٣بى ٍ ٫في الٗامحن
ً
2::2وٚ 2::3ضا م٣بىال في ؾىىاث ( .)3116-3111واعجٟٗذ وجحرة ال٣بى ٫بظل ٪في ٞترة (.)3121-3117
وهظا ما ًٓهغ مً اعجٟإ مجمىٕ اإلاغاؾُم وألاوامغ ؤلاصاعٍت التي نضعث زالٞ ٫ترة ()3116-3111
وججاوػث الـ  2311مغؾىم و٢غاع لخُىٍغ بِئت ألاٖما ،٫وجدؿحن مىار الاؾدثماع ،ووي٘ مكغوٖاث
ً
ال٣ىاهحن والدكغَٗاث في قإن ٢اهىن الخجاعة و٢اهىن الكغ٧اث و٢اهىن اإلاىاٞؿت التي نضع بًٗها الخ٣ا(.)46
ٖبر طل ٪في ّ
ّ
خض طاجه ًٖ حجم الخٛحراث في ؤصواع الالٖبحن" الخصخيحيين" و "الخحشيشيين"ّ ،
جدى َ٫
ً
ً
ً
ً
"الخصخيحيىن" ٢ىة "قائست" بِىما ٚضا" الخحشيشيىن" ٢ىة باػٚت جمخل ٪الخلىّ .٫ؤما "الخىمىيىن"ٗٞ ،لى
ً
الغٚم مً ٧ىجهم ألايٗ ،٠ألجهم ٌٗغٞىن ما ًغًٞىن ل٨نهم الٌٗغٞىن جماما ماطا ًغٍضون ،لم ٌؿخُُٗىا
ً
٧ا ٝبحن مىٓىعاث مٟهىم "الخىمُت اإلاؿخ٣لت" الظي لم ًخم جُىٍغه ،وْل مد٩ىما باإلاٟاهُم
بك٩ل ٍ
الخمُحز ٍ
الخ٣لُضًت للخىحه هدى الضازل م٘ الخىحه بلى الخاعج ،وبحن نى ٙهمىطج جىمىي ماؾس ي مدكاب ٪م٘
الٗالم ًىحه ٖملُت الٗىإلات إلا٣خًُاجه الخىمىٍت مً صازل ٢ىاٖض لٗبتها ،والٗمل ٖلى حُٛحر ٢ىاٖض هظه
ً
اللٗبت ،ؤو مداولت حٗضًلها بخٗاون حىىب  -حىىب مثال.

()34

ى ػػي لجن ػػة ال ػ ػ ( )13الت ػػي قاطعتي ػػا ىيئ ػػة تخط ػػيط الدول ػػة ،ث ػػـ لجن ػػة التنمي ػػة االقتص ػػادية واالجتماعي ػػة ،ولجن ػػة ال ػ ػ ( ،)26أيموؿ/س ػػبتمبر 01-تشػ ػريف

األوؿ/أكتػػوبر  .0222ثػػـ لجنػػة ص ػوغ برنػػامج اإلصػػالح االقتصػػادي الػػذي أقرتػػو الحكومػػة ورفعتػػو إلػػى القيػػادة السياسػػية لمموافقػػة السياسػػية عميػػو (.)0220
وسػبقيا تطبيػػؽ تجربػػة "اإلدارة باألىػػداؼ" التػػي توالىػػا النقػػابي والكاتػػب محمػػود سػالمة ،لمزيػػد مػػف التفصػػيالت يمكػػف العػػودة ،إلػػى :بػػاروت" ،مسػػح التطػػورات
االقتصادية الكمية وتحميؿ اتجاىاتيا األساسية في سورية" ( ،)0223-2752و"المشاىد المستقبمية" ،مصدر سابؽ ،ص  ،022والممحؽ( .)2-2
()13

"مسح المسارات" ،ص ( 044مصدر سبؽ ذكره) ،استناداً إلى تقرير التنافسية :العالـ العربي لمعاـ  0225الصادر عف المنتدى االقتصادي العالمي.
مالحظة :تغطي بيانات تقرير التنافسية ما يتعمؽ بسورية سنة .0223
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ؤلاصالح اإلاؤسس ي أو الخحشيشيت الخىمىيت :الخطت الخمسيت العاششة
في اللخٓاث" الخغحت "بحن الخُاعًٍ" الخدغٍغي" و "الخصخُحي" وؤ٩ٞاع اإلاىحى "الخىمىي" ّ
جم وي٘
الخُت الخمؿُت الٗاقغة (  )3121-3117بىنٟها زُت جإقحرًت إلهجاػ ٖملُت جدى ٫ا٢خهاصي -احخماعي
ٖمُ٣ت ،جى٣ل ؾىعٍت مً مغخلت الا٢خهاص اإلاغ٦ؼي بلى ا٢خهاص الؿى ١الاحخماعي ،وجدبجى ؾُاؾاث
"مىانغة" لل٣ٟغاء ،وجُىٍغ اإلاىاَ ٤ال٣ٟحرة واإلا ّ
همكت ،وبصماحها في ٖملُت الخىمُت .ونُٛذ هظه الخُىة
ٖلى مؿخىي الغئٍت والؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث في يىء همىطج جدغٍغي
مد٩ىم بالًىابِ الخىمىٍت،
ٍ
ومد٩ىم بك٩ل زام بم٣اعباث ؤلانالح اإلااؾس ي الكامل الظي ًم ً٨ؤن ًٟخذ الباب ؤمام ؤلانالح
ٍ
الؿُاس ي٧ .ان بصماج "اإلا٣اعبت اإلااؾؿُت" في الخُت ؤخض ؤبغػ بالهجاػاث في جاعٍش الخسُُِ الخىمىي
الؿىعي٣ٞ ،امذ ٖلى عبِ جغجِباث الخدغٍغ الًغوعٍت إلزغاج الا٢خهاص الؿىعي مً حمىصه بٗملُت
ً
الخم٨حن .ولم ج ً٨مخإزغة باإلاؤسسيت الجذًذة التي ج٣ىم ٖلى َغح "الىمى مً الضازل" في مىاحهت زىائُت
الخىحه إلى الذاخل/الخىحه إلى الخاسج الؿاب٣ت التي بلىع البى ٪الضولي مٗاًحرها في ج٣ىٍم ٖملُت الخىمُت
ًىمئظ .بل ٧ان همىطج الخىمُت
يُ٣ت ٖبر خضوص جإزحر مكغوٕ (سىسيت )2025
بدضوص
ومىاهجها( ،)47بال
ٍ
ٍ
ٍ

(14

)
شخص السيناريوىات األساسية المحتممة ،وفتح الباب
سبؽ لمشروع "سورية  "0203الذي كاف لمباحث شرؼ إدارتو وتأليؼ تقاريره األساسية ،أف ّ
أماـ بناء سيناريوىات فرعية يبنييا مشروع آخر أوسع منو .وفي ىذا اإلطار عرض السيناريو التنموي .بينما يمكف لممشاىد الفرعية أف تشتمؿ عمى
مشيد فرعي يدمج السيناريو التنموي باالستفادة مف آليات اإلصالح االقتصادي .لالطالع عمى تحميؿ معمؽ و ٍ
اؼ لتاريخ المفيوـ وتطوره ،مقارنة

ب إمكانية االستفادة منو في إعادة االعتبار لمدولة التنموية في عممية التنمية في النموذجيف السوري والمبناني قارف مع ألبر داغر" ،أية سياسة صناعية
لمبنان :مقاربة مختمفة لدور الدولة في االقتصاد" ،بيروت :المركز المبناني لمدراسات ،0223 ،ص .10-01وعف موقع االتجاه الجديد في الفكر

التنموي في أمي ركا الالتينية ضمف االتجاىات الجديدة في عممية العولمة ،قارف مع :عاطؼ قبرصي" ،التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة:
التحدي العربي" ،نيويورؾ :األمـ المتحدة ،المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) ،وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،0222 ،ص.5-4

وعف دور الدولة التنموية مف خالؿ التجربة اآلسيوية في التأثير في بروز اإلرىاصات األولى لنظريات النمو الحديثة المسماة بػ"النمو ذاتي-المركز"
( )Endogenous Grouthباعتبارىا عممية تاريخية متميزة تماماً عما جرى في بدايات عمميات التراكـ الرأسمالي في البمداف الغربية المتقدمة ،ومف

نماذج التنمية في العالـ الثالث مف الخمسينات وحتى السبعينات ،قارف مع :محمود عبد الفضيل ،العرب والتجربة اآلسيوية ،بيروت :مركز دراسات

الوحدة العربية ،0222 ،ص .002
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آلاؾُىي اإلاغج٨ؼ ٖلى ؤولىٍت الخىمُت البكغٍت هى الخايغ لضحها ،وٖبر الٗىانغ اإلااؾؿُت في طل ٪الىمىطج
صمجذ بك٩ل ٖمُٖ ٤ملُت الخدغٍغ وٖملُت الخم٨حن والبىاء اإلااؾس ي.
مغةٖ ،ضص ٦بحر مً الخبراء الىَىُحن
٧اهذ هظه الخُت وعقت ٖمل خ٣ُ٣ت قاعٞ ٥يها ؤوٍ ٫
بك٩ل ناع ٍم م٘
والضولُحن ،وؤصخاب الغؤي والخ٨ٟحر ،وممثلى اإلاىٓماث ،ونُٛذ حىاهبها ؤلاحغائُت
ٍ
الىػاعاث التي لم حٗهض مثل هظه الُغٍ٣ت في مؿاءلتها ًٖ حضوي جىؾٗاتها( .)48ل٣ض اقخملذ الخُت ٖلى
ٖىانغ "جدغٍغٍت" قضًضة ال٣ىة ،وصمجذ مىٓىعاتها الخدغٍغٍت م٘ اإلاىٓىعاث اإلااؾؿُت والخىمىٍت
البكغٍت ،بما في طل ٪صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في ٖملُت الخىمُت ،وبعؾاء الكغا٦ت بحن الُ٣اٖاث الٗامت
ً
ً
ً
والخانت وألاهلُت .و٢ض ٧ان مكغوٕ الخُت قٟاٞا ،ومٟخىخا للجمُ٘ ،.و٧ان الؿبا٢ ١ائما بحن بهجاػه
ومىٖض ٖ٣ض اإلااجمغ الُ٣غي الٗاقغ لخؼب البٗث إل٢غاعه.
ُ
مخٗضصة،
حهاث
قضًضة مً
يت
ٍ
ل ً٨مكغوٕ الخُت هظا ،بكُ٣ه ؤلالؼامي والخإقحري ،ووحه بمٗاع ٍ
ٍ
ٍ
مسخل .٠و٧اهذ اإلاىاحهت ألازُغ م٘ الخ٩ىمت التي قاع٦ذ في جهمُمه .ل ً٨الىػعاء ْ
جسلىا
لؿبب
٧ل منها
ٍ
ٍ
ًٖ صٖمه ،بما بؿبب ٖضم جلبُت مكغوٕ الخُت عٚباث مضًغحهم ،ؤو اصٖائهم بإن الخُت نٗبت الخىُٟظ،
ؤو ؤن الًغوعة ماؾت لىي٘ بغهام ج بنالح ا٢خهاصي ،وهى ما بلبل الُ٣اصة الُ٣غٍت التي جًُل٘ بالىُْٟت
الؿُاؾُت.
خحن ٢ضم مكغوٕ الخ٣غٍغ الا٢خهاصي بلى اإلااجمغ الُ٣غي الٗاقغ لخؼب البٗث خظ ٝاإلا٨خب
الا٢خهاصي مىه الك ٤ؤلانالحي اإلااؾس ي .ل ً٨الخُت في حمُ٘ ألاخىاُ ٫ؤ ّ
٢غث في مجملها  ،ل٨نها ما لبثذ
ّ
ً
ؤن ويٗذ ٖلى الغ ٝهدُجت ما خضر بٗض طل ٪مً نغإ خ٩ىمي وؾُاس ي .وحغي بضال منها جُبُ ٤بغهامج
32

( ) وبْ اٌجبدش شذ٠ذ االٌزظبق ثّجش٠بد ٚضغ ٘زٖ اٌخطخِٚ ،غبّ٘ب ف ٟثؼض أٚسالٙب اٌخٍف١خٚ ،وبْ ٠ذضش ِؼظُ اجزّبػبد ٌجبٔٙب٠ٚ ،زبثغ سداد
اٌفؼً اٌ١ِٛ١خ ػٍِٕ ٝبلشبرٙب ف ٟاٌذٚائش اٌذاخٍ١خ ثشىً ِ -ٟٕٙػٍّ٠ٚ .ٟغزط١غ االدػبء ثؤٔٗ ٠ىزت ف٘ ٟزا اٌّجبي ػٓ ِؼشفخ ١ِٛ٠خ ِٕظّخ ػٍّ١ب.
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العقذ ألاخير في جاسيخ سىسيت ()5-1

ّ
اإلاىسع" )*(،وحسخحر ٖملُت الخدغٍغ
ؾُاؾاحي لُبرالي ؾاطج ختى في يىء مىٓىعاث "وفاق واشىطً
إلاهلخت جُىٍغ قغٍدت حضًضة هي قغٍدت "سحال ألاعمال الجذد" .ل٣ض ج٣لو ؤلانالح بلى ٖملُت جدغٍغ
ْ
ؤقبه ما ج٩ىن بُغٍ٣ت "اإلاكسكت" التي ٢اصث ٞيها اإلا٨ؿُ ٪جدغٍغ الخجاعة  ،وخهضث ؤوزم الىخائج .وٖىض
هظه الىُ٣ت جبضؤ هُ٣ت جدى ٫ا٢خهاصًت -احخماُٖت حضًضة ؾخٟؿغ ما حغي وما ًم ً٨ؤن ًجغي مً
ؤخضار.
ً
ّ
ؾُُٟ٨ىن الؿُاؾت الا٢خهاصًت -الاحخماُٖت جبٗا إلاهالخهم
وٍ٨مً في نلبها عحا ٫ألاٖما ٫الجضص الظًً
الخانت .وفي ؾُا ١هظه ال٣ىة ج٣لو مكغوٕ ؤلانالح اإلااؾس ي بلى مكغوٕ "لبرلت ٍ" ؤو "م٨ؿ٨ت " ٖلى
َغٍ٣ت اإلا٨ؿُ ٪في ُ٢اصة جدغٍغ الخجاعة ،وؤهخج ؤزُغ الٓىاهغ التي جمثل ؤخض ؤهم حظوع مغخلت "٢ىؽ
ْ
ألاػماث" التي صزلذ ؾىعٍت ٞيها .وهي ْاهغة ج٣لو ؤلانالح بلى ٖملُت جدغٍغ ؤو قبه "م٨ؿ٨ت" لال٢خهاص
ً
الؿىعي .وهى ما ؾيخىٖ ٠٢ىضه بالخٟهُل في الجؼء الخالي ،لِـ هٓغا بلى ؤهمُخه الاؾتراجُجُت في ٞهم ما
ً
ْ
اإلا٣بلحن ؤًًا.
ًجغي في ؾىعٍت ٞدؿب ،بل بلى ما ًم ً٨ؤن ًدضر ٞيها زال ٫الٗ٣ضًً

*

هو الوػاق الذي مت صوغه بعد السليوات اليت متخّضت عنها برامج اخلصخصة وإعادة اهلوكلة.
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