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قضية

ملاذا غابت املطالب االقتصادية واالجتماعية عن شعارات الحراك الشعبي السوريً ،وهي كانت
قد اختفت أيضًا عن شعارات املنتفضني في تونس ومصر واليمن؟ هل كان ذلك دليال على أن
الحراك لم ينطلق من مطالب اقتصادية واجتماعية ملموسة؟ أم ان تلك املطالب كانت ثانوية
وغير أساسية لدى السوريني؟

عوامل اقتصادية
ّ
لالنتفاضة السورية
د .نبيل مرزوق*
لخص الشاعر إب��راه�ي��م ق��اش��وش مطالب
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ب �ق��ول��ه «س ��وري ��ا ب��ده��ا
ح � ��ري � ��ة» .ت �ل ��ك ال �ل��ازم � ��ة أص �ب �ح ��ت ن�ش�ي��د
ال� � �ت� � �ظ � ��اه � ��رات ف� � ��ي ع� � �م � ��وم س � � ��وري � � ��ا ،م��ا
ي��وح��ي ب ��أن ال �ج ��ذر امل �ش �ت��رك ل�ل�م�ش�ك�لات
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة ه ��و غ �ي��اب
ال �ح��ري��ات ال �ف��ردي��ة وال �ج �م��اع �ي��ة ،وه ��و ما
ت��رس��خ ف ��ي ال ��وع ��ي ال �ش �ع �ب��ي ح �ي��ث أل�غ��ى
من شعارات التظاهرات املطالب املتعلقة
بمحاربة الفساد والعدالة خ�لال ما يزيد
على الشهر على ان��دالع االنتفاضة ،وهو
م��ا ي�ع�ك��س ج��دل �ي��ة ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�ت�ن�م�ي��ة
وال �ح��ري��ة ،ال�ت�ن�م�ي��ة ك�خ�ي��ار ح��ر للشعوب
وك��أداة تعزيز لحريتها ،والتي عبر عنها
االقتصادي الهندي أمارتيا سن بمقولته
ال �ش �ه �ي ��رة« :ال �ت �ن �م �ي��ة ك� �ح ��ري ��ة» .أول ��وي ��ة
ش�ع��ارات املنتفضني ال تلغي واق��ع األزم��ة
االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وت�ف��اع�لات�ه��ا
خ �ل�ال ال �س �ن ��وات ال �خ �م��س األخ� �ي ��رة ال�ت��ي
مرت بها سوريا ،فقد حرص النظام خالل
ال �س �ن��وات ال�س��اب�ق��ة ع�ل��ى ع ��ام  2005على
ال�ت�م�س��ك ب �خ �ط��اب «ت �ن �م��وي اج �ت �م��اع��ي»،
م�ق��اب��ل تقييد ال �ح��ري��ات وال �ع �س��ف ،وذل��ك
م��ن خ�ل�ال خ�ط��اب ي��دور ح��ول دور ال��دول��ة
وال �ق� �ط ��اع ال� �ع ��ام وال� �ع ��دال ��ة وامل �ك �ت �س �ب��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وإن ك��ان��ت ه��ذه املكتسبات
وهذا ال��دور قد بدأت بالتآكل منذ أواسط
ال �ث �م��ان �ي�ن �ي��ات م ُ��ن ال �ق ��رن امل ��اض ��ي ،ول�ك��ن
م �ن��ذ ع ��ام  2005أج� �ه ��ز ع �ل��ى م ��ا ب �ق��ي من
ت�ل��ك ّ«امل�ك�ت�س�ب��ات االج�ت�م��اع�ي��ة» م��ن خ�لال
ال �ت �ب��ن��ي ال �ص��ري��ح وامل �ع �ل��ن آلل �ي��ات ح��ري��ة
السوق ،ولنظرية «التسرب نحو األسفل»
واالن� �ف� �ت ��اح امل �ت �س ��ارع ع �ل��ى ال � �خ� ��ارج ،ك��ل
ذل��ك على نحو انتقائي ووف��ق سياسات
تكرس سلطة ونفوذ مجموعات صغيرة
م��ن «األغ�ن�ي��اء ال �ج��دد» ،رأى فيهم النظام

تقرير

قاعدته االجتماعية الجديدة.
ت��راف �ق��ت ه ��ذه اإلج � � ��راءات م��ع اس�ت�م��راري��ة
ال �ش �ك ��ل ال �ق �م �ع��ي ل �ل �س �ل �ط��ة ،ب� ��ل وزي � � ��ادة
شراسته .فما كان ُيقال انتقادًا في سنوات
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي وأوائ ��ل
ال� �ق ��رن ال �ح ��ال ��ي ،أص �ب ��ح ج��ري �م��ة ت �ع� ّ�رض
م��رت�ك�ب�ه��ا ل�ش�ت��ى ال �ض �غ��وط ،امل�ع�ل��ن منها
وغير املعلن .وفق هذه التحوالت ،أصبحت
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال�س�ل�ط��ة وامل��واط �ن�ي�ن ع�لاق��ة
اس�ت�ب��داد ع��اري��ة ح�ت��ى م��ن ب�ع��ض ال�ف�ت��ات،
«امل �ك �ت �س �ب��ات االج �ت �م��اع �ي��ة» .ول �ق��د أس�ه��م
ال�س�ل��وك غ�ي��ر امل �س��ؤول ح�ي��ال آالف األس��ر
ال �ت��ي ت �ش��ردت ف��ي أن �ح��اء ال �ب�ل�اد ،نتيجة
سنوات الجفاف املتكررة ،وخصوصًا في
املنطقة الشمالية الشرقية من البالد ،في
إلقاء مزيد من الظالل على ص��ورة الحكم
وال�س�ل�ط��ة ،وب ��دت ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن امل��واط�ن�ين
والسلطة أكثر تباعدًا من أي وقت مضى،
ّ
وت �ج��ل��ت ب �ع��د ف �ت��رة وج� �ي ��زة م ��ن ان �ط�لاق
االن�ت�ف��اض��ة بقطيعة ت��ام��ة ب�ين املحتجني
وال � �س � �ل � �ط ��ة .ك� � ��ان ال � � �ت � ��أزم ف � ��ي االوض� � � ��اع
االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ال�س�ن��وات
األخ �ي��رة ب��ادي��ًا ل�ل�ع�ي��ان ،ف �م �ع��دالت النمو
االقتصادي ضعيفة نسبيًا وغير مستقرة،
كذلك فهي غير متناسبة مع معدالت النمو
ّ
السكاني الكبيرة نسبيًا ،وتركز النمو في
ال �س �ن��وات األخ �ي��رة ف��ي ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��ارة
وامل � ��ال وال� �ع� �ق ��ارات وال� �خ ��دم ��ات ،ف ��ي حني
ع��ان��ت ال��زراع��ة م��ن ت��راج��ع مستمر ،وك��ان
النمو في الصناعة والتعدين ضعيفًا جدًا
نتيجة التراجع في إنتاج النفط ونضوب
ع � ��دد م� ��ن اآلب� � � � ��ار .وف ��اق� �م ��ت ال �س �ي��اس��ات
االقتصادية الليبرالية من أزم��ة قطاعات
اإلن�ت��اج واملشكالت االجتماعية املرتبطة
ب��ال �ب �ط��ال��ة وال �ف �ق��ر وم �س �ت��وي��ات امل�ع�ي�ش��ة
عمومًا .بلغ وسطي معدل النمو السنوي
ل�ل�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي خ�ل�ال ال �س �ن��وات ( 2005ـ �ـ �ـ
( )2009حسب املجموعة اإلحصائية لعام

 )2010ن�ح��و  ،%5.6وه��و ل�ل��وه�ل��ة األول��ى
معدل مقبول نسبيًا ،ولكن ع��دم انتظامه
وت �ف��اوت��ه ال�ك�ب�ي��ر ب�ي�ن ع ��ام وآخ� ��ر %16.5
ع��ام  2006مقارنة بعام  2005و %1.2عام
 2008و  %3.2-ع ��ام  2009م �ق��ارن��ة ب�ع��ام
 ،2008ي ��وض ��ح أن ال �ن �م��و ق ��د ك � ��ان ه�ش��ًا
وغ�ي��ر م�س�ت��دام ،وق��د اس�ت�ن��د إل��ى التوسع
ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ح�ص��ل ف��ي ق �ط��اع امل �ص��ارف
والتأمني (وسطي معدل نمو سنوي لهذا
ال�ق�ط��اع ي�ق��ارب  %9ول�ق�ط��اع ال�ت�ج��ارة بما
يقارب  ،) %15في الوقت الذي لم تزد فيه
معدالت نمو الصناعة عن  %1.7سنويًا،
ب ��ل إن ال � ��زراع � ��ة ك ��ان ��ت ت� �ت ��راج ��ع ب �م �ع��دل
وس�ط��ي ي �ق��ارب  %0.5س�ن��وي��ًا .ل�ق��د كانت
ه ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج م�ن�س�ج�م��ة م��ع ال�س�ي��اس��ات
املتبعة .فانسحاب ال��دول��ة من االستثمار
ف��ي قطاعات اإلن�ت��اج ،وع��دم ح��ل مشكالت
القطاع العام الصناعي وإص�لاح��ه ،وترك
شأن االستثمار اإلنتاجي للقطاع الخاص
األج �ن �ب��ي وامل �ح �ل ��ي ،ت�ط�ب�ي�ق��ًا ل�ت��وص�ي��ات
امل ��ؤس� �س ��ات امل ��ال �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة واس �ت �ب��اق��ًا
ل�ت��وق�ي��ع ات �ف��اق �ي��ات ال �ش��راك��ة م��ع االت �ح��اد
األوروب � � � ��ي ،وع �ض��وي��ة م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ج��ارة
ال �ع��امل �ي��ة ،ه ��ذا ال �خ �ي��ار ج �ع��ل االس �ت �ث �م��ار
ف��ي االقتصاد الوطني أدن��ى م��ن املعدالت
املرغوبة لتحقيق معدالت النمو املطلوبة
(بلغت حصة االستثمار من الناتج نحو
 %21ع��ام  2009وك��ان��ت ع��ام  2008تقارب
 )%18إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ح� �ج ��م االس� �ت� �ث� �م ��ار.
ف �ق��د ك� ��ان ال �ت �ش��وه أك �ب ��ر ف ��ي ت ��وج ��ه ه��ذه
االستثمارات إلى القطاعات الريعية ،املال
والتأمني وال�ع�ق��ارات وال�ف�ن��ادق والتجارة
وال �س �ي��اح��ة ،م ��ع إه� �م ��ال واض � ��ح ل �ل��زراع��ة
وال�ص�ن��اع��ة (ت��راج �ع��ت ح�ص��ة ال��زراع��ة من
االستثمار من ما يقارب  %5عام  2005إلى
نحو  %3من االستثمارات عام  ،2009وكان
التراجع في االستثمارات الصناعية أقل
حدة ،نصف نقطة مئوية) ،إضافة إلى ذلك

صورة األسد تتوسط سوق الحميدية (أرشيف ــ أ ب)

ترافقت سنوات الجفاف
مع سياسات التحرير وإلغاء
الدعم لتقليص عجز
الموازنة العامة
أصبح الخلل في توزيع
الدخل الوطني كبيرًا جدًا،
وتمركزت رؤوس األموال
في أيدي فئة محدودة
أهمل االستثمار في التطوير التكنولوجي
وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى البيئة وامل � ��وارد ،م��ا جعل
ال �ن �م��و وف� ��ق امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة ال�ح��دي�ث��ة
املتضمنة لألثر البيئي سالبًا ف��ي معظم
ال� �س� �ن ��وات ،ك��ذل��ك ج �ع��ل إن �ت��اج �ي��ة مجمل
ع��وام��ل اإلن �ت��اج ت�ت�ق��دم ب �ب��طء ش��دي��د غير
متناسب مع اإلمكانات البشرية املتاحة.

أعطى هذا النمط من االستثمار االنطباع
ب�ن�م��و ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي ،ول�ك�ن��ه أس�ه��م على
ن�ح��و كبير ب��زي��ادة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى األراض ��ي
والعقارات التي ارتفعت أسعارها ارتفاعًا
كبيرًا ،وهذا ما فتح شهية بعض املتنفذين
أو امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ال �ن �ظ��ام ل�لاس �ت �ي�لاء
ع�ل��ى األراض� ��ي ،أو ش��رائ�ه��ا أح�ي��ان��ًا ،األم��ر
ّ
ال��ذي استفز أصحاب تلك األراض��ي ،وهم
عمومًا من صغار املالك ،فكانت االنتفاضة
م �ن��اس �ب��ة الن �خ��راط �ه��م ف �ي �ه��ا ت �ع �ب �ي �رًا ع��ن
رفضهم للظلم الذي لحق بهم.
ت��راف �ق��ت س �ن ��وات ال �ج �ف��اف ف ��ي ال �س �ن��وات
األخ �ي ��رة م��ع س �ي��اس��ات ال �ت �ح��ري��ر وإل �غ��اء
ال ��دع ��م ل�ت�ق�ل�ي��ص ع �ج��ز امل� ��وازن� ��ة ال �ع��ام��ة،
حسب ت��وص�ي��ات ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي،
ف ��أل� �غ ��ي ال � ��دع � ��م ع � ��ن ال � �ط� ��اق� ��ة وامل� � � � ��ازوت
خاصة ،واستتبع بإلغاء الدعم لألسمدة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،وك � � ��ان ال� ��دع� ��م ل �ل �م �ب �ي��دات
وامل�س�ت�ل��زم��ات األخ ��رى ق��د أل�غ��ي ف��ي فترة
سابقة ،فارتفعت التكاليف على املنتجني
ف� �ج ��أة ،ودون أن ت �ت ��واف ��ر ل �ه��م إم �ك��ان �ي��ة
التمويل أو االق�ت��راض السهل ،األم��ر الذي
دف ��ع ب�ع��ض امل�ن�ت�ج�ين إل ��ى إه �م��ال زراع �ت��ه
بالكامل ،والبعض اآلخ��ر زرع ج��زءًا وترك
الباقي .الزراعة في سوريا ذات خصوصية،
ن�ت�ي�ج��ة أن م�ع�ظ��م امل �ل �ك �ي��ات ه��ي ص�غ�ي��رة

ّ
الطبيعية» في املحافظات :طلب على املازوت وتباين فــ
وزارة االقتصاد ترصد «الحياة

دمشق ــ روله السالخ
بعد خمسة أشهر على األزم��ة السورية
ال�ت��ي وص�ل��ت إل��ى ع��دد م��ن امل�ح��اف�ظ��ات،
كان من املجدي التعرف إلى ما آلت إليه
األوض ��اع ف��ي ه��ذه امل�ح��اف�ظ��ات ،ول��و من
خ�ل�ال ت �ق��ري��ر رس �م��ي ص� ��ادر ع��ن وزارة
االق �ت �ص ��اد وال� �ت� �ج ��ارة ،أوض � ��ح ازدي � ��اد
ال �ط �ل��ب ع �ل��ى م� � ��ادة امل � � � ��ازوت وت ��ذب ��ذب
أس� �ع ��ار م � ��ادة ال �س �ك ��ر ،ف ��ي إش � � ��ارة إل��ى

«الحياة الطبيعية».
وفي تفاصيل التقرير الرسمي ،الحياة
ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة دي� � ��ر ال � � � ��زور ت � �ع ��ود إل ��ى
وض �ع �ه��ا ال �ط �ب �ي �ع��ي ب �ن �ش��اط ت��دري �ج��ي
واملواد متوافرة .في املقابل ،بدأت املحال
ال�ت�ج��اري��ة ت�ن�ش��ط ف��ي ح��رك�ت�ه��ا ،وك��ذل��ك
ال �ح ��ال ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة درع � ��ا .م ��ن ال�ج�ه��ة
ال �ش��رق �ي��ة ل �ل �ب�لاد ي �ت �ح��دث ال �ت �ق��ري��ر عن
ان �خ �ف��اض ف��ي أس �ع��ار ال �ف ��روج وال�س�ك��ر
وال �خ �ض��ار وال �ف ��واك ��ه ف ��ي ال �ح �س �ك��ة مع

زي� � � ��ادات ب �س �ي �ط��ة ف ��ي أس � �ع ��ار ال �ل �ح��وم
الحمراء وازدح��ام خفيف على محطات
الوقود .بدورها ،طالبت وزارة االقتصاد
وال � � �ت � � �ج � ��ارة ب� �ت ��وف� �ي ��ر س � �ل� ��ع م �خ �ت �ل �ف��ة
للمحافظة ب��أس�ع��ار منافسة ف��ي ف��روع
م��ؤس �س��ات ال �ت��دخ��ل اإلي �ج��اب��ي وت��وف�ي��ر
مادة السكر الحر.
محافظة أخرى في املنطقة الشرقية ،هي
الرقة ،كان االنخفاض فيها لجهة أسعار
ال �ب �ي��ض وال � �ف� ��روج ،وف ��ي امل �ق��اب��ل أي�ض��ًا

ل��م ي ��زد ال �ط �ل��ب ع �ل��ى م �ح �ط��ات ال��وق��ود.
وارت �ف��ع الطلب ف��ي محافظة إدل��ب على
م ��ادة امل � ��ازوت ،ف�ي�م��ا ان�خ�ف�ض��ت أس�ع��ار
ع � ��دد ال ب � ��أس ب ��ه م ��ن امل � � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة
األس ��اس � �ي ��ة .ل �ك��ن ال ��وض ��ع اخ �ت �ل��ف ف��ي
محافظة ال�س��وي��داء؛ فالتقارير ال��واردة
منها تظهر انخفاضًا في أسعار الفروج
م��ن ج�ه��ة ،ل�ك��ن س�ج��ل ط�ل��ب ش��دي��د على
مادة املازوت ،مقابل تراجع أسعار مواد
البناء.

ال��وض��ع ف��ي ال�ع��اص�م��ة دم �ش��ق ،بحسب
التقرير ،مستقر وال نقص في أي مادة،
ب ��ل ه� �ن ��اك ه� �ب ��وط ف ��ي أس� �ع ��ار ال� �ف ��روج
إل��ى  135ل�ي��رة س��وري��ة ب��أق��ل م��ن السعر
التأشيري للوزارة ،وذلك نتيجة إشباع
السوق باملادة ،إضافة إلى هبوط أسعار
البيض بحدود  10ل�ي��رات ،حتى ي��راوح
السعر بني 120ـ�ـ  ،145بينما كان السعر
ال �س��اب��ق  155ل �ي��رة س��وري��ة .وبالنسبة
إل��ى م��ادة السكر ،فهي ب�ح��دود  51ليرة

