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 مقدمة

إال العملية، الناحية من االقتصاد علم يشهدها التي المتسارعة التطورات            رغم
الذين األوائل، الراحلين االقتصاديين أولئك أفكار على مبنية تزال ال قواعده             أن
البنوك و الحكومات تصرفات عليه ُتبنى الذي النظري األساس أفكارهم            تشكل
التي االقتصادية السياسات انحراف وإن العالم، في الخزينة ووزارات           المركزية
مخيبة بنتائج يأتي ما هو العلمي والتفكير المنطقية المحاكمة عن الدولة             تتبناها
على معتمدين النتائج استخالص على االقتصاديون دأب ولقد تطبيقها،           أثناء

 أسس علمية يعتد بها في أغلب الحاالت.

اسقاطاتها دراسة الممكن من التي األفكار من العديد هناك سورية حالة             وفي
هذه من بعض استعراض سبيل في يأتي هذا بحثنا وإن السورية، الحالة              على
الستعراض وكمحاولة السوري, العملي الواقع على وإسقاطها العلمية          األفكار
أو فكرة كل حول أتباعهم أو أصحابها وتوصيات االقتصادية األفكار من             جانب
التخاذ أساسًا وتكريسه العلمي النهج إلى العودة نستطيع ذلك في لعلنا             حالة,

 القرارات في المستقبل.

وتطبيقاتها االقتصادية األفكار بعض على الضوء لتسليط البحث هذا يهدف            وإذ
بعض حول مهمة تساؤالت إلثارة كذلك يهدف فهو السورية, الحالة            في

  القضايا السورية الراهنة أو المستقبلية.
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 أوًال: الثورة ضرورة حتمية لتغيير الوضع االقتصادي السوري

النظام بتجاوز إما تجري التناقضات أعنف وإن حدوثه، قبل يكتب ال             "التاريخ
ال التاريخ فمسارات الذاتي، المجتمع بتدمير أو الزمن عليه عفا الذي             االجتماعي

1 ترسمها إال نتائج الصراعات"

التاريخية الجدلية أساس هو االقتصادي والمحور السياسي المحور بين           فالربط
بين قائمة البد الصراعات أن يرى فهو ، ماركس كارل فكر عليها قام 2             التي

يكّون السبعينيات مطلع منذ السوري النظام كان سورية حالة وفي            متضادين،
السوري، النظام اسم اليوم عليه يطلق ما هي له تنتمي واسعة             مؤسسة
واقتصاديين وأمنيين سياسيين من مؤلفة طبقة المؤسسة هذه          تحتوي
بقية عن ومتمايزة المعالم محددة طبقة أصبحت والتي مثقفين،           وكذلك
هذه تبنته الذي االجتماعي – االقتصادي النظام نوعية عن النظر وبغض             الشعب،
أي عن بعيدة سياسية ولمصالح الحال بطبيعة شكليًا كان التبني فهذا             الطبقة،
تسبب نقاطًا بوصفها ماركس انتقدها لطالما نقاطًا دائمًا يملك كان فقد             جوهر

 أزمة في النظام الرأسمالي وهي:

الفناء بذور يحمل وبأنه الدخل، توزيع في الهائلة الفروق القوى، توزيع             مشكلة
نقاطًا ظلت المضاد" "النظام ماركس بها وصف التي النقاط من وغيرها             داخله،
كافة في نماذج من السوري النظام تبناه ما أو السوري النظام بها              يتصف
سيطرة محور شكلت التي هي فالسلطة رأسماليًا، أو كان اشتراكيًا            مراحله،
أيام الممتلكات على النظام استحوذ السلطة هذه وعبر السوري،           النظام
أي دون له، والموالين للبعثيين العليا المناصب إعطاء عبر الدولة،            اشتراكية
أعلى تقييم على يحصل أكثر ويهتف أكثر يصفق فمن والمهنية، للكفاءة             مراعاة
هذا ظل السوق، اقتصاد إلى النظام انتقل ولما الرسمية، المناصب            في
المندمجين األعمال فرجال آخر، بأسلوب موجودًا الممتلكات على          االستحواذ
بطبيعة يعني ال وهذا ، سورية استثمارات معظم يمتلكون السلطة 3          داخل

  قانون القيمة المعولمة، سمير أمين، المركز القومي للترجمة، دار العين للنشر، مصر، 2012، ص1.10
دول لحكومات مستشارًا عمل بالفرنسية, منشوراته معظم معروف, مصري اقتصادي مفكر هو أمين,               وسمير
للقوى مناهض وهو طويل, ثوري امتداد هو العربية والمنطقة مصر تاريخ أن يرى أمين وسمير                 إفريقية,
القيمة, وقانون المعاصر, العربي االقتصاد حول كتابه أمين, سمير مؤلفات أبرز ومن والديكتاتورية,               االستعمارية

 والتطور الالمتكافئ الذي نقله للعربية األستاذ برهان غليون.
وحارب2 حقوقها, كسب أجل من تناضل دولية عمالية حركة لتأسيس سعى مشهور, وفيلسوف اقتصادي                 مفكر

رأس كتابه: مؤلفاته أبرز ومن مادي, ديالكتيكي بشكل التاريخ تفسير على معتمدًا بفنائها, وتنبأ                الرأسمالية
 المال.

   صرح رامي مخلوف قبيل الثورة، أن شركة شام القابضة "فقط" تمتلك ستين بالمائة من استثمارات سورية.3

4 



 

طبقة بين بالتنافر يقضي نظري أساس على قامت السورية الثورة أن             الحال
أو كوبا في حصل كما شيوعية، أو اشتراكية تكن لم فهي والرأسماليين،              العمال
من ماركس به نّظر ما إن بل لثوراتهم، أساسًا االشتراكية تبنوا ممن              سواها
في واضحًا كان األحيان، من كثير في مرعبة نبوءات من هيجل به أتى وما                أفكار،
يكن ولم حد، أقصى إلى وصل الجديدة األلفية مطلع فالتناقض سورية،             حالة
محاربة تعبيرية وقدرات مكانيًا، محددة مساحة في المحصور التناقض هذا            أمام

 أمنيًا، إال أن ينفجر.

حتمية عن الحديث يقتصر أن السوري الشعب حق في المجحف من يكون              وقد
النظري فاألساس لثورتهم، أساسًا يتخذوها لم التي ماركس بنبوءات           الثورة
المعروف- األلماني االقتصادي - ،" ليست "فريدرك أفكار في أيضًا نجده 4           للثورة

يلبث فال الرئيسي المكان ما, مؤسسة أو كيان يكتسب "عندما أنه: يقول              حيث
المعارضة ومن وتتحداها، لها معارض كيان أو مؤسسة تظهر أن إال             األمر

 والتحدي ينشأ تركيب جديد أكثر قوة ومكانة"،

أو معها باالتحاد لنفسه يسمح ولم المعارضة، تلك كبت طالما            والنظام
"سحقها"، الحاالت من كثير وفي كبتها على عمل بل أفكارها، من             االستفادة
حاالت عموم في بالفشل تبوء اقتصاديًا أو كان سياسيًا اإلصالح            فمحاوالت
ليس األخر، الطرف ألقصى معارضيه السوري النظام دفع ولطالما           سورية،
في اإلصالح بأن مسّلمة قواعد ليكونوا بل الفكري بالمعنى راديكاليين            ليكونوا

 سورية بات معادلة مستحيلة الحل.

بعدًا االقتصاد يعطي أن يحاول وقوميًا ليبراليًا اقتصاديًا كان ليست " "فريدرك             و
بذلك وهو والجماعة، الفرد مصلحة على مصلحته وتفضيل الوطن بمحبة            يتعلق
تكون ال وبالتالي أخرى، مصلحة أي من أعلى تكون أن يجب البلد مصلحة أن                يرى
لمصلحته فرد أو جماعة تفضيل حال وفي الفرضية هذه على بناًء إال              القرارات

. 5 على مصلحة الوطن فإن التناقض سيصل إلى بعد جديد يخلق المواجهة

العيش، لقمة لتأمين سيناضلون البشر أن رأى كذلك " ميل استيورات 6           "جون

التي اللحظة إلى سيصلون ما يوم في ولكنهم نضالهم، أنواع            وستتعدد

على4 االنفتاح قبل الوطنية القدرات بناء بضرورة يؤمن حيث االقتصادية, القومية مؤسسي من ليست                 فريدريك
مراجعة: يمكن النهج هذا حول للمزيد االقتصادية, الحمائية بمذهب العالم في مذهبه عرف وقد                العالم,

 التوجهات االقتصادية الحديثة في التجارة الدولية, خالد تركاوي, رسالة ماجستير, جامعة دمشق,  2011.
بيروت،5 العدد35، اللبناني، الوطني الدفاع مجلة فواز، زكريا ليست، فكر في دراسة الوطني: االقتصاد لبناء نهج                  

 كانون الثاني، 2011.
عن6 كتابه يعتبر حيث الحرية, عن المدافعين أبرز وأحد ليبرالي معروف, انجليزي مفكر ميل, استيورات جون                  

حرية عن ميل دافع وقد االقتصاد, في مؤلفات عدة أصدر وقد عصره, عن المتقدمة المؤلفات أبرز من                   الحرية
 التملك والمبادرة والمنافسة العادلة.
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"ميل" أكد وقد ببشريتهم، واإلحساس حريتهم تحقيق أجل من فيها            يناضلون
المحكومين على الحاكم سلطة يقيدوا أن الوطنيين على "إن الحرية: كتابه             في
االعتداء ويعتبر للمحكومين والعهود الضمانات منح على الحاكم إلجبار           وذلك
عليه الخروج أو مقاومته للشعب حينئذ ويسوغ الحاكم بواجبات اخالًال            عليها
التي الحريات تقييد بأن جليًا لنا تظهر ميل أفكار في المتابعة وإن " عامة. 7              بصفة

 يقوم بها أي نظام هي أكبر الجرائم التي تستوجب أن يتم تحقيق العدالة فيها.

ما أنه يرى فإنه اإلداريين أو االقتصاديين من سوريا في النظام عاصر من               وحتى
فاإلصالح سورية، في الرئيسية الفواعل لمجمل الجذري التغيير سوى حل            من
النظام "طبيعة في أثر أي له يكون أن دون عنه الحديث يجري سراب               هو
والفساد المصالح شبكات على تعتمد التي الداخلية الضغط          ومجموعات
كذلك و األخيرة، األربعة العقود مدار على السورية الدولة عمق في             المتغلغلة

8 األحداث اإلقليمية وانعكاساتها ".

دمج فالنظام فنية، أو مستقلة مؤسسات قبل من ُيدر لم سورية في              واالقتصاد
كانت السورية االقتصادية والمؤسسات فاالقتصاد واحدة، دائرة في شيء           كل
قيام أسباب في االقتصاد حضر األخر الجانب وفي الدائرة، هذه ضمن             موجودة
أغلب منها يستفد ولم منهوبة كانت السورية فالموارد السورية،           الثورة
الجانب في أيضًا قائمة كانت والمواجهة الصراع مبررات فإن وبالتالي            المواطنين،

 االقتصادي في سوريا كما كانت قائمة في الجانب السياسي.

 

  

   الحرية، جون استيورات ميل، ترجمة طه السباعي، مطبعة الشعب، مصر، القاهرة، 7.1922
  راجع تجربة اإلصالح في مؤسسات الدولة للدكتور عامر غراوي في كتابه:8

.An eulsive hope: state reform in Syria 2000-2007، Amer Ghrawi، Klaus schwarz، Berlin، Germany،2015 
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 ثانيًا: اقتصاديات الحرب

 استفادة القوى المختلفة من الحرب في سورية اقتصاديًا.1.

العالمية القوى توزيع إعادة في والثانية األولى العالمية الحرب أسهمت            لقد
ما مرحلة في لديها المجتمع الذهب واحتياطات األميركية المتحدة           فالواليات
بذلك عملتها وضع وتعزز تجاوزها، يمكن ال عظمى قوة أصبحت الحرب             بعد
االقتصادات إنعاش في الحروب تساهم واليوم العالم، عمالت بقية           لتتصدر
األميركية المتحدة الواليات مقدمتها وفي الحربية، والمواد للسالح          المصنعة

  وروسيا اللتان تتنافسان على مبيعات السالح في العالم منذ ما يقارب القرن،

وقد تقريبًا، السالح من أميركي دوالر مليار 5 قيمته ما سنويًا تبيع              فروسيا
دوالر مليار 2 من مايقرب 2018-2010 األعوام خالل السالح من سورية             استوردت
روسيا هي دول ثالث من رئيسي بشكل سالحها سورية تأخذ حيث             أمريكي،

. 9 والصين وإيران

وتسويقه الروسي السالح عرض هي سورية في اليوم روسيا مصالح أحد             وإن
والمعارض والشركات الروسية للمنتجات عرض صالة باتت فسورية          للعالم،
للسالح سورية في مصورة فيديو مقاطع تستخدم للسالح          المخصصة
وتضرر العالمية الحرب أثناء واليابان ألمانيا خسرت فقد أخرى جهة من             الروسي،
من للنهوض معينة لفترة منهما كل احتاجت وقد كبير، بشكل            اقتصادهما

 جديد.

     باالستناد إلى قاعدة بيانات معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم، السويد، على الرابط:9
https://www.sipri.org/databases 
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 تمويل األنشطة القتالية في سورية2.

اقتصاديًا، الحرب- فن نظريات صاحب المشهور -الصيني " أتزو "صون يكن 10           لم

بطونها" على تزحف "الجيوش اليوم: إلى يتداول يزال ال الذي القانون وضع              ولكنه
، 11 وبالتالي فإن مسألة تأمين التمويل الالزم لهذه الجيوش مسألة هامة

فالذخائر الجيش، تمويل في المهم هو فقط والشراب الطعام يعد لم             واليوم
 والسالح والتكنولوجيا وما إلى ذلك من مسائل مهمة في المعركة،

الكينزية المدرسة -مؤسس كينز مينارد جون انخرط األولى العالمية الحرب 12           أثناء

من الرغم على أعدائها، ضد البريطانية الحرب تمويل في بكليته االقتصاد-             في
في المثقفين من مجموعة مع واألمن، السلم رعاية بضرورة تتعلق لمبادئ             تبنيه

  ماعرف بنادي أو مجموعة بلومزبيري،

قال"إن 1916 العام ففي الحرب، لتمويل وطني نهج اتباع على كينز             وعمد
ما بريطانيًا على تملي بأن لها يسمح وضع في قريبًا ستصبح المتحدة              الواليات

13  تريد"

عام بباريس الدولي السالم مؤتمر وفي لبريطانيا، أميركا دين إلى إشارة في              وذلك
الواليات دور لتخفيف تسعى لبريطانيا كممثل كينز دبلوماسية كانت 1919          
بلده، بحب مدفوعًا اقتصاديًا كان لقد أوربا، على وهيمنتها األميركية            المتحدة
مرة ذات الفرنسين أقنع ولقد تتراجع، أن يجب ال التي العظمى بريطانيا              وبصورة
إرث يغني أن بالتالي واستطاع مالي، مبلغ مقابل لبريطانيا فنية لوحات             ببيع
بدء يعني مما الدول، بين الديون إللغاء مرة ذات سعى وقد الثقافي،              بريطانيا
قبل من ُرفض األمر أن إال سياسية لتفاهمات تؤدي ربما جديدة             صفحة
تخريب دون قائمًا األلماني االقتصاد على الحفاظ إلى كينز دعى كما             السياسيين،

مبادئ10 تزو صن أرسى وقد الحرب, فن كتاب له وينسب الميالد, قبل عاش صيني عسكري قائد تزو وصن                    
اقتصاد حول االقتصادية األفكار بعض كتابه في نقرأ أن نستطيع وكذلك اللحظة, هذه حتى تزال ال                  عسكرية

 الحرب.
الرابط.11 عبر أتزو لسون الحرب فن كتاب راجع          

https://securitystudies.org/wp-content/uploads/2018/08/Brodsky-The-Assad-Regimes-Financial-Viability
-SSG-Monograph-08142018.pdf 

كبير12 عدد وتبنت األزمات, أوقات في الحكومي التدخل سياسات عن دافع انجليزي, اقتصادي كينز, مينارد                  جون
تأسيس في أخرين مع ساهم وقد االقتصادية, مشاكلها من للخروج تزال وال سابقًا أفكاره الحكومات                 من

 مؤسسات االقتصاد الدولي الراهن, ومن أبرز كتبه النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود.
13KEYNES AND THE FIRST WORLD WAR، EDWARD W. FULLER AND ROBERT C. WHITTEN، LIBERTARIAN                

.PAPERS، 2017، p5 
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االقتصاد تنشيط على سيساعد ذلك ألن للحرب، ألمانيا خسارة بعد تعطيل             أو
 بين الدول.

مرة النظام مصلحة أن فنالحظ السوري، الواقع على كينز أفكار أسقطنا ما              وإذا
شكل بأي تمول أن يجب فالحرب البلد، مصلحة وليس المقدمة في كانت              أخرى
وسيطرة الوطن، أبناء ضد الشبيحة يد بإطالق ذلك سمح لو حتى األشكال،              من
من السوري االقتصاد إدارة أن هنا ونالحظ االقتصاد، مقدرات على أخرى             دول

: 14 جانب النظام ذهبت باتجاه تمويل مستلزمات الحرب عبر

الدولة● ميزانية أن مثًال فنالحظ الحرب، لهذه الدولة موارد           تخصيص
البنك احتياطي وكذلك الجارية، والنفقات االستثمار جانب في          انخفضت
وجيشه النظام لخدمة العامة المؤسسات معظم وتوجهت         المركزي،
في مواردها على يسيطر التي الدولة من النظام استفاد وهكذا            وشبيحته،

 حربه.
تمويل● في المساهمة على السلم زمن في والمنتفعين التجار كبار إجبار             

مثًال، مخلوف لرامي التابعة البستان جمعية أن فنالحظ الحرب،           هذه
 مولت ميليشيات الدفاع الوطني لفترات طويلة.

عليها،● يسيطر التي المناطق في الشبيحة يد أطلق األسد أن إلى              إضافة
الناس، ممتلكات على االستيالء هو لهم الجديد التمويل مصدر           فصار
لألحياء نسبة السنة بأسواق تعرف سورية في جديدة أسواق           ونشأت

 التي يسيطر عليها الشبيحة.
العجز● بتمويل أخرى إنسانية ومنظمات المتحدة األمم ساهمت كذلك           

كبيرة كميات ضخ عبر وذلك األولى، بالدرجة النظام مناطق في            الغذائي
الداخلية السياسات (ضمن المناطق هذه في والنفقات األموال          من
به تجري الذي البلد داخل من المواد تشتري أن يفضل المتحدة             لألمم
عن تخلف الذي النظام عن مرة مرتين، دفعت تكون وبذلك اإلغاثة             عملية
أرباحهم انعكست الذين للتجار ثانية ومرة للمواطنين الغذاء          تأمين

 لتمويل الحروب).
أقل● من السوري الخارجي الدين ارتفع حيث وإيران، روسيا من            االستدانة

 من 25% نسبة للناتج المحلي إلى ما يزيد عن 160% من الناتج المحلي.

  للمزيد راجع:14
:The finincial viability of the Assad regime in Syria ، mathew brodesky، SSG، 2018، link 

https://securitystudies.org/wp-content/uploads/2018/08/Brodsky-The-Assad-Regimes-Financial-Viability
-SSG-Monograph-08142018.pdf 
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من● المنتقلين السكان أو التجارية القوافل من والسرقات          األتاوات
في رئيسي كمصدر الشكل هذا انتشر حيث سورية، في أخرى إلى             منطقة
حدود على أو المحاصرة، المناطق في وخاصة النظام مجموعات           تمويل

 المناطق المحررة.

تبرعات عبر نشاطاتها تمويل على للنظام المعارضة الجماعات اعتمدت           كما
الجماعات، لهذه داعمة دول مساهمات إلى إضافة داخلية، أو خارجية            شعبية
الرئيسية والطرق والمصانع المعابر على السيطرة عبر نفسها مولت           كذلك
هذه من جزء أن ذلك إلى يضاف السلع، لحركة إتاوات فرض خالل من               وذلك
أجل من وذلك مقبوًال دخًال عليه تعيد حقيقة تجارية أنشطة بدأ             الجماعات
أو حزبية قوى لقيام يمهد االستثمارات هذه مثل نشوء وإن نفقاته،             تمويل

 جماعات مستقلة بذاتها في المستقبل فيما يشبه الوضع اللبناني الحالي.

 

 االهتمام بالموارد الطبيعية3.

دراسة عند يوم بعد يومًا يتزايد به االهتمام أصبح الذي فالجزء الطبيعية:              الموارد
سورية فقدت وقد الطبيعية، الموارد هو المتخصصين قبل من الحرب            اقتصاد
كان ( أكسورثي (لويد السابق كندا خارجية وزير الموارد، هذه من كبيرًا 15            جانبًا

الحروب، أثناء البشري األمن مفهوم طور وقد المسائل، بهذه االهتمام            عميق
بهذه الهجرة مسألة وتعد األمن، هذا منتهكي على عقوبات وضع على             وحرص
وجلسات مؤتمرات الرجل رعى وقد وضعها، التي بالمبادئ مساسًا           الطريقة
الموارد على السيطرة مسألة وأتت للمتنازعين، االقتصادية األسباب          لبحث

. 16 الطبيعية على رأس هذه المسائل

"قوات اليوم تفعل وكذلك طويل، لوقت النفط موارد على "داعش" سيطرت             لقد
كل وفي 2011 قبل السوري النظام تمامًا مافعله وهذا الديمقراطية"            سورية

 األحوال وأيًا كان الطرف لم يستفد السوريين من هذه الموارد.

البشري فالعنصر المفقودة، الموارد هذه رأس على أبنائها هجرة مسألة            وتأتي
غادر من فعدد للبلد، كبيرة خسارة هجرته تعتبر العمل لسوق والمعد             المدرب

وخالف15 الدول بقية عن كندا سياسة استقالل على مبادئه ارتكزت الثانية, األلفية مطلع كندا خارجية وزير                  
بقاء عن دافع أنه من الرغم وعلى وغيرها, وكوبا االوسط الشرق في المسائل من عدد في المتحدة                   الواليات
مؤتمرات متابعة على حرص أنه إال أميركا, قبل من عليها عقوبات فرض بعد السودان في الكندية                  الشركات

 دولية لتخفيف أثار الصراع.
  راجع16

.Retinking the Economics of war، cynethya Arnson، woodrow wilson center press، washington، 2005 
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كانوا إن الدقة وجه على يعرف وال لآلن، شخص ماليين الستة يفوق              سوريا
االنخراط على السريعة القدرة يملكون الذين أولئك وبالتحديد ال، أو            سيعودون

 في األعمال وتطويرها.

عبر سالم، فاتحة يكون قد االقتصاد بأن نستفيد أن نستطيع كينز             ومن
عصفت التي االقتصادية القضايا مختلف تناقش وهادفة، مسؤولة          اجتماعات
أنه إال الحرب، مرحلة في كينز أفكار من جزء رفض من الرغم فعلى               بسورية،
خالل من وذلك بأوربا عصفت اقتصادية كارثة إيقاف في أخر جانب في              أسهم
وسمح البطالة خفض مما اإلنتاج عجلة دوران وتشجيع الفعال الطلب            تنشيط

 للحياة باالستمرار.

مصلحة يقدمون ومن الوطنيين، الرجال وجود بأن أيضًا نستفيد كينز            ومن
بالبلد مرت سواًء البلد، على وخير سالم فاتحة االقتصاد من يجعل ما هو               الوطن
البلد، ضمنها يتموضع التي الجغرافية البيئة مجمل في أو صراعات أو             حروب
معركة في (وكذلك األولى الخليج معركة حصلت عندما المثال سبيل            وعلى
أنه إال كبيرة، وتجارية استثمارية فرص السوري النظام أمام كان الثانية)             الخليج
صحراء في قواته مشاركة مقابل النفط من القليل على بالحصول            اكتفى
وكذلك ومركزه، منصبه لحماية إيران مع استراتيجية عالقة بناء وفضل            الجزيرة،
"الدولة" فكر في غائبًا اقتصادي هو ما كان لبنان إلى السورية القوات دخول               أثناء
غياب بسبب ذلك وكل كثيرة، االقتصادية الفرص تضييع على واألمثلة            السورية،

 الوطنيين من أعمدة اتخاذ القرار في سورية.
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 ثالثًا: المساعدات اإلنسانية: الكيفية الخاطئة لمساندة السوريين.

توزع بأن ليرضى ميل " استيورات "جون كان ما الحرية، حول أفكاره إلى              بالعودة
المجانية فالمساعدات الحالي، شكلها ضمن سورية في اإلنسانية          المساعدات
ففي واإلنتاج، العمل عن االبتعاد نحو واالتجاه الكسل من سلوكًا تخلق             الدائمة
شرط، أو قيد أي دون المساعدات وزعت المختلفة والمدن السورية            المخيمات
على التعديالت بعض إجراء أن إال ما، جانب في مبرراته له كان وإن األمر                وهذا
أيد حين ففي ذكاًء، أكثر منها سيجعل كان المساعدات هذه إعطاء             أسلوب
فإنه الخاصة، االحتياجات وذوي للمعاقين المساعدات تعطى أن ميل           استيورات
في ممكن غير هذا يكون ربما سورية حالة وفي الناس، بقية يعمل بأن               طالب
من كان أنه إال كبيرة، اإلنسانية والكارثة مشلول نفسه فالبلد األحيان، من              كثير
لعدة تعليمية أو قصيرة تدريبية ببرامج المساعدات هذه ربط يتم أن             الممكن

 سنوات في بعض الحاالت.

انحزنا ما –إذا الثلث عن يزيد ما السوريين الطالب بين التسرب نسبة بلغت               لقد
توجيهها يتم أن دون التدفق في استمرت المساعدات أن إال متفائلة- تقارير              إلى
يوافق أن ميل" استيورات "جون كان ما الحال بطبيعة إنتاجية، أكثر أهداف              نحو
اللواتي الشابات الفتيات من اآلالف عشرات لدينا اليوم كذلك الفكرة، هذه             على
كانت المساعدات تلك وتوجيه ضبط من مزيدًا إن منفرد، بشكل الحياة             يواجهن
 –والتزال- تعطي فرصًا أكبر لضمان مستقبلهن في مواجهة حياة صعبة قادمة.

Bolsa - فاميليا "بولسا برنامج طبقت عندما حرب مرحلة في البرازيل تكن              لم
إلى أدى عسكري حكم بعد ديمقراطي انتقال مرحلة في كانت أنها إال ،"Familia             
بمساعدة يقضي برنامج فاميليا وبولسا البالد، في وسياسية اقتصادية           أزمات
وحصول والتعليم، اللقاح على أبنائها حصول بشرط ماليًا، الفقيرة           األسر
كانت إذا ما لمعرفة دوريًا تجري التقييم عملية وكانت التدريب، على             البالغين
مليون 8 عن يزيد ما البرنامج من واستفاد عليه، االتفاق تم بما ملتزمة               األسر
في بنفسها نفسها تعيين أن هؤالء من أسرة ماليين ثالثة استطاعت             أسرة،
لقد الجانب، هذا في مقبولة درجات األسر بقية وتقدمت البرنامج،            نهاية
وفعال ذكي مساعدات برنامج تطبق أن كنموذج- – البرازيل           استطاعت

 استفادت منه البالد إلى درجة جيدة.

أثار لتخلق تطويرها سبيل في اإلنسانية، المساعدات مسألة دراسة إعادة            إن
المتوسط المدى على ولكن فحسب المنظور المدى على ليس فاعلية            أكثر

  والبعيد أيضًا، هذه الدراسة باتت اليوم مطلوبة وأكثر من أي وقت مضى.
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 رابعًا: األجور

االرتفاع لتفسير االقتصاد علماء يضعها التي األسباب كأحد األجور نظرية            تأتي
العمال مطالبة أن فيؤكدون (التضخم)، لألسعار العام المستوى في           الحاصل
أحد األجر أن اعتبار على جديد، من ترتفع األسعار يجعل ما هو األجر من                بمزيد

 أهم مكونات التكلفة.
للحياة، الالزم األدنى الحد يعادل بما تتحدد األجور أن تورغو االقتصادي 17            يرى

ال أجر أي سيرفض فالعامل األمر، هذا بموازنة كفيل والطلب العرض أن              ويقول
به يقبل حد أقصى إلى األجر تقليل على سيعمل العمل صاحب وبدوره              يكفيه،
اقتصاديون يرى بينما للمعيشة، الالزم األدنى الحد عند يتوازن فإنه لذا             العمال،
في ومكانتها العاملة الطبقة ودور اإلنتاج بحسب يتحدد األجر أن            آخرون
النقابات بين أو العامل ورب العامل بين التفاوض عملية وتأتي            المجتمع،
التفاوض، هذا بنتيجة يتحدد الذي األجر قيمة لتحديد الكبرى           والمؤسسات
التفسير عن يبحثون ظلوا االقتصاديين المنظرين فإن الحال          وبطبيعة
من كبير عدد تقديم وتم واحدة، نتيجة إلى يتوصلوا ولما األجر، لتحديد              المناسب

 التفسيرات.
أجور معظم أن يجد األخيرة السنوات خالل سورية في المشهد يتابع             من
البالد، شهدته الذي األسعار ارتفاع رغم تتغير، لم دنيا حدود في بقيت              العمال
وذلك للحياة، الالزم األدنى الحد من أقل المهن من كثير في العامل أجر بقي                لقد
مما التجارية األنشطة معظم إغالق بسبب العمال على الطلب النخفاض            يعود
فإن األجور لضعف إضافة العمل، قوة من المعروض في كبير ارتفاع إلى              أدى
من تمامًا غابت المستقبل وحسابات والبدالت التعويضات وقوانين          أنظمة
بصالحهم ليست لشروط مذعنين العمال كان ما وغالبًا المبرم، العمل            اتفاق
وبالتالي الشروط، هذه على يوافقون جعلتهم القاسية الحياة ظروف أن إال             أبدًا،

 فإن تحسين ظروف العاملين مستقبًال مرتبط بجملة من المسائل هي:
وتقديره، العمل حب موروث وتعزيز العمل، قيمة إلى النظرة تحسين            أوالً :
يقدر والذي السوري، المجتمع لدى بالعمل المتعلق الثقافي المنظور           واستدعاء
العمل من يجعل الذي وكذلك كريمًا، وأجرًا تعامًال له ويضمن ويحترمه             العامل
المجتمع على الغيرة بواقع ثقافيًا مطلوب واإلنتاج الضمير، بوازع ذاتيًا            مراقبًا

 والبلد.

في17 المعتزلة أفكار أفكارها تشبه غربية مدرسة وهي الطبيعية, لمدرسة ينتمي فرنسي اقتصادي هو تورغو                 
 الشرق.
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تضمن التي العمال نقابات ومنها النقابية، المنظومات تفعيل على العمل            ثانياً :
بين ندية لعالقة وتؤسس مصالحهم وترعى للعاملين، أفضل تفاوضيًا           موقفًا

 العامل ورب العمل.
منع مثل جوانب في العمل قيود أن إال الحر، العمل أهمية من الرغم على                ثالثاً :
يجب والمرأة الخاصة االحتياجات لذوي مناسبة ظروف وتأمين األطفال           عمالة

 أن تكون حاضرة في قانون العمل المطبق.
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في السكان مسألة حول "المالتوسيين" وخطأ صواب : السكان           خامسًا:
 سورية

تتناسب ال السكان أعداد في الضخمة الزيادات بأن مالتس أراء تلخيص 18            يمكن

بنسب يزيد مثًال فالغذاء لمعيشتهم، الالزمة المواد من اإلنتاج زيادة مع             أبدًا
يشكل األمر هذا فإن وبالتالي مضاعفة، بنسب يتزايدون السكان ولكن            ثابتة،
جيدًا، يكون لن المستقبل أن يعني مما كلها، البشرية مستقبل على             خطرًا
حلول إيجاد من والبد الموارد، هذه حول والخالفات بالحروب مليئًا            وسيكون
أفكار لكنها فقط، مالتس روبوت رأي هذا يكن لم األمر، هذا لمعالجة              عاجلة
بعض تجري اللحظة هذه وحتى الحق، وقت في االقتصاديين من عدد             تبناها
األبحاث هذه ومن وأخطارها، السكان تطور حول دراسات األبحاث           مراكز
حول األوروبيين) األكاديميين من (مجموعة روما" "رابطة بها قامت التي            الدراسة
المذهب يزال وال حتمية، كوارث إلى ستؤدي أنها من فيها وحذروا السكان              نمو
ربما األمر حقيقة وفي المفكرين، من كبيرة أعداد عند مقبول وزن ذو              المالتوسي
السورية، الحالة يخص فيما المسائل بعض في مصيبين المالتوسيين           يكون
واألزمات والحروب الفقر من يأتي أفكارهم وصواب أخرى، حاالت في            ومخطئين
ستؤدي المشاكل هذه وبأن سورية، أراضي على سنوات بضع منذ تجري             التي
األخذ يجب ولكن الطبيعة"، من غذائه طبق تأمين يستطيع ال من "لمغادرة              حتمًا
ظروف نتيجة هي بل السكان عدد لزيادة نتيجة تأِت لم المشاكل هذه أن               باالعتبار

 أمنية واقتصادية وسياسية.

في بالتناقص آخذة سوريا في السكان أعداد أن نجد سورية- حالة في –               اليوم
أكبر الموارد انخفاض أن نجد وربما أيضًا، المنتجة الموارد في التناقص             مقابل

  بكثير من انخفاض أعداد السكان،

نقص بسبب أو جوعًا الموت في أرقامًا سوريا سجلت األخيرة السنوات             في
تكن لم أمراض وسجلت والتضخم والبطالة الفقر معدالت وارتفعت           العالج،
من أقل إلى اليوم سورية سكان عدد انخفض حيث سابقًا، سورية في              موجودة
الشبابية الطاقات من أخرى ودول أوروبا استفادت فيما نسمة، مليون 13           
أعداد في انخفاضًا مالتوس) أفكار (بعكس الدول تلك تواجه إذ إليها،             المهاجرة
هي الحالة هذه في الهجرة أن يعني مما الشباب، مستوى على وخاصة              السكان

المستقبل,18 حيال متفائًال يكن لم أنه إال دين رجل كونه من الرغم وعلى مشهور, انجليزي اقتصادي مالتوس                   
 وهو مؤسس نظرية السكان, وله مؤلفات عديدة في االقتصاد.
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مواردها أن خاصة األقل-، على جوانبها بعض -في الدول لهذه بالنسبة حميد              أمر
 في تزايد مستمر بسبب التكنولوجيا الحديثة واالستغالل األمثل لهذه الموارد.

هو أولها مركبة، مشاكل هناك اليوم، سورية في السكان مسألة إلى             بالنظر
لن البلد أن إلى يؤدي هذا سورية، من المؤهلة الطاقات من كبيرة أعداد               هجرة
في تتناقص تحديدًا الشباب نسبة أن نالحظ أيضًا مستقبًال، هؤالء من             تستفيد
حيث من متوازنة سورية كانت وكذلك الشيوخ، نسب ارتفاع مقابل            سورية
الذكور، من بكثير أكبر اإلناث أن نالحظ واليوم الجنس، بحسب السكانية             التركيبة
طرأ فقد والمدينة، الريف حيث من السكان تركيبة في أخرى تغيرات أيضًا              هناك
أقل أصبحوا الشرقية األرياف فسكان أيضًا جديدة تغيرات المعادلة هذه            على
تمامًا، تركيبها اختل التي المدن بعض هناك وكذلك مضى، وقت أي من              بكثير

 فمدينة حمص نقص عدد سكان أكثر من ٧٠٪.

سورية فإن والسكان، الموارد حول مالتوس أفكار إسقاط إلى           وبالعودة
الموارد بشح يتعلق األول الجانبين، هذين في مشاكل لديها           المستقبل
معظم في الغذائية والمواد المياه جانب في خاصة سورية، في            الطبيعية
أو السكان زيادة في االضطراب هو الثانية والمشكلة السورية،           المناطق
أبدًا، متناسبة تكون لن هنا المعادلة المختلفة، المناطق ضمن           تناقصهم
التفكير نعيد يجعلنا ما وهذا السكان، أعداد من أقل الموارد بالتأكيد             وستكون
أزمتها بعد تنتِه لم سورية أن خاصة الوضع انفجار حول "المالتوسيين" قاله              فيما
الموجودة الموارد كانت إذا ما حول مفتوحًا السؤال يبقى أن يجب هنا لذا               الحالية،

 في سورية ستسبب أزمات ومشاكل جديدة في األيام المقبلة.
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 سادسًا: المناطق المحاصرة: حالة اقتصادية مدرسية

األفكار لتشجيع منحها يتم االقتصاد في نوبل جائزة أن من الرغم             على
تسكين تفترض ما غالبًا النظريات هذه من كبير عدد أن إال التحررية,              االقتصادية
في , سامويلسون بول فعند مدرسية, ألغراض أخرى وتحريك معينة 19          عوامل

في أنه نالحظ االقتصادي, التحليل عن كتابه في أو االقتصادي, مبادئ             كتابه
تأثير في للبحث المتغيرات بعض تثبيت(تسكين) يتم الرياضية          المعادالت
في أنه سامويلسون يفترض حيث بحتة، مدرسية كحالة وذلك أخرى            متغيرات
خارجية، بمتغيرات تتأثر ال أنها أي الخارج، عن معزولة الدولة أن الحاالت              بعض
السعر أو الدخل لتغيرات تؤدي التي الداخلية العوامل في البحث أجل من              وذلك
عموم و ويسلون ويختم عليها، العمل يجري داخلية متغيرات من ذلك إلى              وما
بحتة، علمية ألسباب ذلك فعلوا بأنهم ومحاضراتهم كتاباتهم عادة           الباحثون
كانت دوًال المختلفة فالمناطق الطبيعة، في تتواجد أن يمكن ال كهذه حالة              وأن

 أو مدنًا، متشابكة ومتداخلة وبينها عالقات ال تنقطع.

عن المناطق بفصل يقضي عسكري تكتيك النظام اتبع 2018 العام بداية             مع
سورية في نشأ حتى المناطق، هذه من كبيرًا عددًا وحاصر البعض،             بعضها
العالم عن تمامًا معزول نموذج المناطق وهذه المحاصرة، بالمناطق           ماعرف

 الخارجي من الناحية االقتصادية، حيث ال تبادل تجاري مع الخارج.

بكل والتصنيع، الزراعة حيث من نفسها، على تعتمد أن المناطق هذه             حاولت
أن ما لدولة يمكن ال العامة الحاالت في أنه أي ممكن، غير أنه ثبت أمر هذا                  تأكيد
تدور فكرة األنظمة بعض لدى ذاتها. على باالعتماد وتعيش العام عن             تنعزل
غير األمر هذا ذلك، إلى وما والغذاء التصنيع في الذاتي باالكتفاء يسمى ما               حول
األمر هذا في تفكر الدول من كبير عدد ذلك، تثبت المحاصرة والمناطق              ممكن،
تصبح ال ان لدرجة نفسها على تعتمد أن لدولة يمكن ال الحقيقة وفي               اليوم،
الدول، هذه لمثل الحل هي التكتالت تكون ربما اآلخرين، مع للتعامل             بحاجة
وذات والثقافات بالتوجهات المتشابهة الدول بين االقتصادية         التكتالت
الدول على االعتماد تقوي أن تستطيع ربما سياسيًا، االستراتيجية           العالقات
أنها إال بنفسها شيء كل تنتج أن تستطيع لن الحال بطبيعة وهي التكتل               داخل
تفرض أو اقتصاديًا تقاطعها قد أخرى دول على االعتماد درجة من تقلل              ربما

 اتجاهها رسومًا جمركية عالية، أو تجبرها على شروط معينة.

سامويلسون19 عمل وقد عنه, ويدافع االقتصادية الحرية لمذهب وينتمي 1915 عام ولد أميركي اقتصادي                
 كمحاضر في جامعات أميركية عديدة واهتم بتدريس علم االقتصاد, وقد حصل على جائزة نوبل عام 1970.
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كبيرة بدرجة بدائيًا يكون المجتمع أن هي المحاصرة المناطق في األخرى             المسألة
اقتصاديًا البدائي المجتمع هذا مواصفات أن نجد وهنا االقتصادية، الناحية            من

 تأتي معالمها البارزة باآلتي:

أنه نجد وبالفعل المحاصرة، المناطق في إيجاده يصعب العمل في            التخصص
في فمثًال بالعمل، التخصص عمليات زادت اقتصاديًا المجتمع تقدم           كلما
بينما شيء، كل يعمل شخص وهو بالعامل يسمى ما نجد البدائي             المجتمع
البراغي تركيب في مثًال متخصص المتقدمة المجتمعات في العامل           يكون

 للمفروشات مثًال، أو مدقق سماكة أسياخ الحديد، وما إلى ذلك من تخصصات.

أكبر، بشكل نفسها تفرض المغلقة المجتمعات في العادل التوزيع           مسائل
إال المحاصر المجتمع يقبل وال حولها، الحديث في حساسية أكثر            وتصبح
أصبحت وانفتاحه المجتمع حجم زاد كلما أنه ونالحظ العدالة، تلك            بتحقيق
يتم أن الممكن من فعًال العدالة ومسألة التحقق، صعبة العدالة            مسائل

 دراستها كحالة نموذجية يتم االستفادة منها في أوقات الحقة.

كثير في المقايضة استخدمت فقد بدائيًا، يصبح أيضًا الناس بين التجاري             التبادل
توافر دون النقود تتوافر قد حيث وأهميتها، النقود دور وتراجع التبادل حاالت              من
يحصل أن التبادل بنتيجة يريد فهو بالنقود، اهتمام أقل أصبح والبائع             السلع،

 على سلعة تفيده وليس على مخزن للقيمة "نقود".

أن الجزئي االقتصاد متخصصو يقول أهميته، وضعف المرونة عامل هناك            أيضًا
وفي السعر، ارتفع كلما لالنخفاض المطلوبة كمياتها تميل عام بشكل            السلع
تقل حيث السعر، بارتفاع غالبًا تتأثر ال السلع أن نجد المحاصرة المناطق              حالة

 أهمية هذا القانون، فالسلعة مرغوبة مهما كان ثمنها مرتفعًا.

يؤهلها المحاصرة، المناطق في االقتصادي الوضع بساطة فإن عام           وبشكل
االقتصادية األفكار مجمل دراسة خاللها من يتم دراسية حاالت تكون            ألن

 المعقدة في الحاالت الطبيعية.
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 سابعًا: الرعاية الطبية واإلسكان في الحالة السورية

األجرة، له يدفع ثم ليعاينه الطبيب إلى المريض يذهب أن عليه المتعارف              من
الماضية األخيرة السنوات في ولكن الدواء، لشراء الصيدلية إلى المريض            ويتجه
تغطي أن واستطاعت األثمان هذه دفع عاتقها على اإلنسانية المنظمات            أخذت
الجودة دون بقيت أنها إال الناس، من كبير لعدد الطبية الرعاية             مصاريف
طبية رعاية نظام يطبق أن النظام حاول 2011 قبل ما مرحلة وفي              المطلوبة،
كبيرة مشاكل وحدثت للمرضى طرد مركز كانت الحكومية المشافي أن إال             مجاني،

 داخلها مما لم يمكنها من أن تكون مكانًا حميدًا.

الصحية كالرعاية التطبيقي االقتصاد مسائل في كثيرًا سويل توماس 20          بحث

ومن المجتمع, وكيانات أفراد بين االقتصادية والعالقات والضرائب          والتأمين
ففي صحية، رعاية نظام تطبيق إلى اتجهت الدول أن نرى أن الممكن من               أفكاره
حين في الطبية الرعاية تكلفة من بسيطًا جزًء األميركيون يدفع مثًال             أميركا
وفي الكلفة، من األكبر الجزء الحكومي كير" "ميدي وبرنامج الصحي التأمين             يتحمل
أغلب في وكذلك كاملة، صحية رعاية نظام يطبق تونج" "ماوتسي كان             الصين
الرعاية مسألة في يتجه أين إلى اآلن سورية في والوضع االشتراكية،             الدول

  الصحية؟،

األحمر (كالصليب والمعارضة النظام مناطق في المنتشرة         فالمؤسسات
والمنظمات العالمية الصحة ومنظمة المتحدة األمم وبرامج األحمر          والهالل
هذه تستطيع حد أي إلى ولكن الصحية، الرعاية من األكبر الجزء تتحمل              األهلية)

 المؤسسات أن تستمر؟، هذا السؤال سيتم طرحه عاجًال أم أجًال.

حالة ففي المستقبل، في الرعاية هذه أجور الدولة تحميل يتم أن الممكن              من
هذه خالل سوريا ولكن الطبية، التكلفة كامل الدولة تتحمل وكوريا            اليابان
على مشاكل لديها سيكون ستأتي حكومة وأي كبيرة ألزمات تعرضت            المرحلة
وتشجيع الطبية الخدمات تحرير فإن األخر الجانب على التمويل، هذا            مستوى
أرباحًا وسيحقق الخاص للقطاع جيد أمر هو والعيادات المشافي في            االستثمار
لمتابعة الحرب في المتضررين السوريين من األكبر العدد يحتاج حيث            عالية،
العالج هذا تكلفة يتحملوا أن السوريون المواطنون يستطيع هل ولكن            العالج،
بكل ال سيكون الجواب بها، يمرون التي السيئة االقتصادية الظروف ظل             في

 تأكيد، وربما شريحة محدودة فقط هي من يستطيع التحمل.

وسياسة20 اقتصاد كتبه أبرز ومن عديدة, أميركية جامعات في دّرس وقد أميركي, اقتصادي عالم سويل                  توماس
 العرق, وكذلك االقتصاد التطبيقي.
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حول نهائي توافق إلى يصلوا ولما المسألة، هذه كثيرًا االقتصاديون ناقش             لقد
الحل، هو الطبية الرعاية قطاع في العمل تنويع فإن سورية حالة وفي              المسألة،
بعين األخذ مع الحكومية المشافي لترميم إضافة الخاصة، للمشافي           فالسماح
واألحزاب األهلية للجمعيات للسماح إضافة تتحسن، أن يجب جودتها أن            االعتبار
هو الجانب، هذا في بدلوها تدلي أن وجودها) حال وفي (مستقبًال             السياسية
ما دائمًا فاألحزاب ألعمالها، ورافعة كبيرة جذب نقطة لها يشكل رئيسي             عامل
وربما جيدة، مسألة النقطة هذه في والتنافس متميزة برامج لوضع            تسعى
ضرورة مع منها، كبيرًا جزًء أو الرعاية قطاع تكاليف يتحمل أن ما حزٌب               يستطيع
ملحة ستصبح الطبية الرعاية قطاع في جانبية تعد كانت مسائل أن             االنتباه
لعدد ضرورة أصبحت أنها حيث األسنان، وطب التجميل كعمليات           وأساسية

 كبير من مصابي الحرب.

أن إال السوق، حاجة أغلب وتغطي متميزة سورية في األدوية معامل فإن              كذلك
تشجيع وإن سورية، حالة في ملفت أمر هو التطوير وعمليات األبحاث             نقص
في وملح ضروري أمر مثًال كالجامعات علمية مؤسسات طريق عن            البحث

 المستقبل، ويمكن أن يقدم استثمارًا علميًا وماديًا لهذه الجامعات.

إلى ينطلق ومنه اإلنسان، حياة في المحوري العنصر ليشكل المسكن            ويأتي
التي الرئيسية الهرم قاعدة في يعتبر ماسلو وعند االقتصادية، الحياة            بقية

 يحتاجها أي شخص، وقد دمرت الحرب أعداد كبيرة من المساكن،

جديدة مدن لبناء والمنظمة الضخمة العقارية االستثمارات أمام الباب فتح            وإن
األرض إعطاء يتم حيث للمشكلة، حًال يشكل قد قليلة سكنية وحدات             وليس
خزينة على سيعود إما وهذا عليها، للبناء المحلي المجلس أو الدولة قبل              من
 الدولة بالمال أو على المشتركين بالنفع من خالل إنقاص سعر الوحدة السكنية.

المشردين، المواطنين استيعاب أساس على المدن تخطيط إعادة يجب           هنا
أن علينا وهنا الجانب، هذا في واسعة صالحيات المحلية المجالس            وإعطاء
لذا المنازل، هذه أقساط دفع على القدرة لديهم ليس السوريين أغلب أن              ندرك
عملية من جزء أو اقتصادي انعاش لعملية مرافقة ستكون المسألة هذه             فإن

 اإلنعاش ومخطط لها بدقة باتجاه مختلف التفاصيل.
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