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متدن
دخل
ٍ
حسب مسح أخ�ي��ر ل��دخ��ل األس ��رة ف��ي سوريا
ون�ف�ق��ات�ه��ا أج ��راه ال�ك�ت��ب امل��رك��زي ل�لإح�ص��اء (
2009ـ� �ـ� �ـ  )2010ك ��ان وس �ط��ي إن �ف��اق األس ��رة
ي�ق��ارب  31أل��ف ليرة س��وري��ة شهريًا ،منها ما
يزيد على  14ألفًا على الغذاء .نّ
وتبي من املسح
أن ما يقارب  %63من األسر تنفق ما دون هذا
ال��وس�ط��ي ،ول�ك��ن امل�ف��ارق��ة ه��ي أن ه��ذا الوسطي
لإلنفاق ال يتناسب م��ع وسطي األج��ور ،حيث
يتبني م��ن مسوحات س��وق العمل لعام 2009
 ،أن م��ا ي�ق��ارب  %48م��ن ق��وة العمل تتقاضى
أج ��ورًا أدن ��ى م��ن  9000ل�ي��رة ش�ه��ري��ًا ،وأن من
ّ
يتقاضون أكثر من  9000يمثلون البقية وهي
 ،%52ول �ك��ن ال ي�ظ �ه��ر ب�ي�ن ه � ��ؤالء ن �س �ب��ة ملن
يتقاضون  30ألفًا فأكثر شهريًا .ورغ��م عدم
شمولية هذه البيانات ،إال أنها ذات داللة كافية.
ف�ه��ي تشمل م��ا ي �ق��ارب  %61م��ن ق��وة العمل.
تشير هذه املعطيات إلى أوضاع معيشية صعبة
تعاني منها شرائح اجتماعية واسعة ،ومنهم
العاملون بأجر ،والشباب الداخلون حديثًا إلى
سوق العمل ،ويفاقم من هذه األوضاع التهميش
املتزايد للمرأة واضطرارها إلى االنسحاب من
ً
س��وق العمل رغ��م أنها أفضل تعليمًا وتأهيال
من أي وقت مضى.

وم����ت����وس����ط����ة ،وه�����ن�����اك ع������دد م�����ح�����دود م��ن
الحيازات الكبيرة نسبيًا ،ويتزايد تفتت
الحيازات مع الزمن بفعل اإلرث ،كذلك فإن
نحو  %28.5من األراض��ي القابلة للزراعة
ً
مروية ،والباقي تزرع بعال .وما يزيد على
 %50من األراض��ي املروية ت��روى من مياه
اآلب����ار ،وه���ي ف��ي معظمها غ��ي��ر مرخصة،
وامل���رخ���ص ب��ح��اج��ة إل���ى ت��ج��دي��د ك���ل ع���ام،
وذل���ك ل�لأخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار منسوب املياه
ال��ج��وف��ي��ة ،وب��ال��ت��ال��ي ت��ج��دي��د ال��ت��رخ��ي��ص
أو إي��ق��اف��ه حسب ال��ظ��روف ،وه���ذا م��ا أت��اح
إم���ك���ان اب���ت���زاز امل����زارع��ي�ن وف�����رض أت�����اوات
عليهم م��ن قبل املتنفذين ف��ي املحافظات
(ج��ه��ات أمنية وح��زب��ي��ة وأع��ض��اء مجلس
محافظة ،بمن فيهم املحافظ أحيانًا) ،ما
أف�� ّق��ر ه����ؤالء امل���زارع�ي�ن واس��ت��ث��ار نقمتهم.
مثلت هذه املمارسات والسياسات أسبابًا
مباشرة لتصاعد النقمة في الريف ،ولكن
األزم��ة في الواقع أكثر عمقًا واستمرارية،
ّ
فتقاطع إح��داث��ي��ات خ��ارط��ة الفقر وت��دن��ي
امل��س��ت��وى التعليمي ،وال��ب��ط��ال��ة واالف��ت��ق��ار
إل���ى ال��خ��دم��ات وامل���راف���ق ال��ع��ام��ة ب��م��ا فيها
م��ي��اه ال��ش��رب وال��ص��رف ال��ص��ح��ي ،وغ��ي��اب
املشروعات التنموية واإلنتاجية ،يشمل
معظم مناطق الريف السوري تقريبًا ،كان
ً
ذلك دليال واضحًا على فشل عملية التنمية

والخلل في توازناتها ،وقد كان ذلك يجد
متنفسه في الهجرة إلى املراكز الحضرية
وامل��دن الكبرى خ�لال السبعينييات حتى
ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل����اض����ي ،إال أن
ضعف النمو وع���دم ق���درة تلك امل���دن على
اس��ت��ي��ع��اب امل��زي��د م��ن ال��واف��دي��ن إل��ي��ه��ا قد
جعل م��ن جهة مناطق السكن العشوائي
على أطراف تلك املدن متخمة بفئات شابة
ط��ام��ح��ة إل����ى ح���ي���اة أف���ض���ل وف���رص���ة عمل
كريم ،وهم رصيد كامن جاهز لالستخدام
ُ
ف��ي ك��اف��ة االت��ج��اه��ات (اس��ت��خ��دم بعضهم
كشبيحة في قمع التظاهرات) ،وراك��م من
ج��ه��ة أخ�����رى ف���ي ال���ري���ف م���خ���زون���ًا ب��ش��ري��ًا
ً
م��ع��ط�لا وي���ائ���س���ًا ،س ّ�����دت ف���ي وج���ه���ه آف���اق
ال���ه���ج���رة إل����ى م��ن��اط��ق أخ�����رى ف���ي ال���ب�ل�اد،
وأص��ب��ح��ت ال��ه��ج��رة ال��خ��ارج��ي��ة بالنسبة
إل��ي��ه أك��ث��ر ص��ع��وب��ة وت��ع��ق��ي��دًا .ج��م��ل��ة ه��ذه
َّ
ال��ع��وام��ل ول���دت احتقانًا وش��ع��ورًا بالظلم
في كافة املناطق املهمشة التي كان الريف
الجزء األهم منها.
ل��م تكن األزم���ة ف��ي س��وري��ا مفاجئة وبنت
ال��س��اع��ة ،ف��ه��ي ك��ان��ت م��ت��ص��اع��دة وأع��ط��ت
ال����ع����دي����د م����ن اإلش�����������ارات ال����واض����ح����ة م��ن��ذ
ب���داي���ة األل��ف��ي��ة ال���ج���دي���دة؛ زي�����ادة م��ع��دالت
ال��ب��ط��ال��ة وال���ف���ق���ر ،ف����ال����زي����ادات ال��س��ك��ان��ي��ة
الكبيرة خالل العقود املاضية (معدل نمو

س��ك��ان��ي ي���زي���د ع��ل��ى  %3.3س��ن��وي��ًا حتى
أواس���ط التسعينيات م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي)،
وب��������دء ت�����راج�����ع ت���ل���ك امل������ع������دالت م���ن���ذ ذل���ك
ال��ت��اري��خ حتى  2010ق��د أدى إل��ى ّ
تغيرات
دي���م���وغ���راف���ي���ة م���ه���م���ة أص����ب����ح ب��م��وج��ب��ه��ا
نسبة األط���ف���ال دون ال��خ��ام��س��ة ع��ش��رة من
العمر  %37.9من السكان ع��ام  ،2009بعد
أن كانت نسبتهم  %44.8من السكان عام
 ،1998وه��و ت��راج��ع كبير نسبيًا خ�لال ما
ي���زي���د ع��ل��ى ال��ع��ق��د م���ن ال���زم���ن ،وأص��ب��ح��ت
السكان في القوة البشرية ( 15ـــ 65
نسبة ّ
عامًا) تمثل  %58.3من السكان ذلك العام
عوضًا عن  %52.3من السكان ع��ام .1998
ترافقت تلك التحوالت مع تحسن املستوى
التعليمي ،وخاصة ل��دى الفئات العمرية
15ـ���ـ���ـ 25ع��ام��ًا (أع��ل��ن��ت ال��ع��دي��د م��ن املناطق
ّ
خلو ه��ذه الشريحة العمرية م��ن األم��ي��ة)،
وب���ل���غ وس���ط���ي ال������زي������ادات ال���س���ك���ان���ي���ة ف��ي
التسعينيات م��ن ال��ق��رن امل��اض��ي  467ألف
نسمة سنويًا ،بدأ يدخل معظمهم أواخر
ال��ع��ق��د ال��ح��ال��ي ف���ي ع����داد ال���ق���وة ال��ب��ش��ري��ة
املرشحة لسوق العمل ،ولكن معدل النمو
االقتصادي والتوسع في قوة العمل عجزا
ع��ن استيعاب ه��ذه األع����داد ،فتوجه قسم
كبير منهم إلى القطاع غير املنظم ،وقسم
ً
آخر أصبح عاطال من العمل (مسح سوق
العمل ّ
يقدر البطالة ب��ـ8ـ��ـ��ـ %8.5ع��ام ،2010
وال���ت���ق���دي���رات ب��ح��س��اب��ات أخ�����رى ت��ت��ج��اوز
 ،)%14وح��س��ب معطيات املكتب امل��رك��زي
لإلحصاء غ��ادر أكثر من  900أل��ف سوري
من الذكور واإلن��اث البالد خالل السنوات
ال��خ��م��س امل��اض��ي��ة ول���م ي���ع���ودوا ،وبتقدير
وس��ط��ي س��ن��وي  200أل��ف مهاجر سنويًا.
ب��دأت تبرز منذ بداية القرن الجديد أزمة
ت��ن��م��وي��ة ح�����ادة :م��ج��ت��م��ع ي��ت��ط��ور ب��ات��ج��اه
النضج الديموغرافي ،مجتمع أكثر تعليمًا
ومعرفة ،وبنى مؤسسية وإنتاجية راكدة
وم��ت��خ��ل��ف��ة ت�������دار ب��ع��ق��ل��ي��ة ض���ي���ق���ة (ت��ح��ت
شعار الحزب القائد) ،أي بمعنى اإلقصاء
واالستبعاد أو االستزالم والتبعية ،األمر
ال������ذي ف���اق���م م����ن ظ����اه����رة ال���ف���س���اد وال��ظ��ل��م
الذي أصبح غير محتمل من قبل األجيال
الجديدة املتفتحة على عالم الفضائيات
واإلنترنت ،والتي امتلكت وعيًا بحقوقها
اس��ت��ث��ار م���ا ي��خ��ت��زن��ه امل��ج��ت��م��ع م���ن ش��ع��ور
بالقهر واالضطهاد.
يشعر السوريون عندما ينظرون حولهم
ب��خ��ي��ب��ة أم�����ل ك���ب���ي���رة ،وه�����م ال����ذي����ن ك���ان���وا
يتمتعون ب��م��س��ت��وى ح��ض��اري ومعيشي
م�����زده�����ر م����ق����ارن����ة م�����ع ال����������دول امل�����ج�����اورة
العربية وغ��ي��ر ال��ع��رب��ي��ة ،أص��ب��ح ترتيبهم
ف����ي م���س���ت���وى ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ب���ش���ري���ة 111م�����ن
 169دولة ،بل أصبحوا في مرتبة متدنية
مقارنة مع الدول العربية األخرى ،ويليهم
في السلم فقط املغرب واليمن وموريتانيا
وال��س��ودان .بل إن حصة الفرد من الناتج
املحلي ف��ي األردن ت��ع��ادل تقريبًا  1.5مرة
ح���ص���ة ال����ف����رد ف����ي س�����وري�����ا ،وت�����ع�����ادل ف��ي
لبنان أكثر من الضعف وفي تركيا أربعة
أم��ث��ال ال��دخ��ل ف��ي س��وري��ا (تقرير التنمية
ال��ب��ش��ري��ة  ،2010ب���رن���ام���ج األم�����م امل��ت��ح��دة

اإلن���م���ائ���ي) ،وس���وري���ا ف���ي م����وارده����ا أك��ث��ر
غنى وتنوعًا من تلك ال��دول ،واملقارنة في
م��س��ت��وي��ات التعليم واإلن���ج���ازات األخ���رى
ت���زي���د ال���س���وري�ي�ن إح���ب���اط���ًا .مل�����اذا ن��ت��راج��ع
ونصبح أك��ث��ر ف��ق��رًا فيما يتقدم اآلخ���رون
وي��غ��ت��ن��ون؟ ت��س��اؤل ل��م ت��ج��ب ع��ن��ه اإلدارة
العامة واإلدارة االقتصادية في البالد ،بل
ذه��ب��ت أب��ع��د ف��ي سياساتها االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ب��ت��وس��ي��ع ان��ف��ت��اح��ه��ا على
ال���خ���ارج وال���دخ���ول ف��ي ات��ف��اق��ي��ات مناطق
تجارة حرة عربية وتركية وغيرها كانت
س��وري��ا الخاسر التجاري فيها ،وخاصة
م��ع تركيا ،وأغلقت ج���راء ذل��ك العديد من
امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة ،وت��ح��ول ق��س��م من
الصناعيني إلى تجار ،وبدأت تبرز للعيان
التنافسية االقتصاد ال��س��وري ،واملخاطر
املنتظرة على قطاعات اإلن��ت��اج مع زي��ادة
ّ
وتوسعه والدخول في شراكات.
االنفتاح
ت��ح ّ��م��ل امل���واط���ن���ون م���ن ال��ف��ئ��ات ال��وس��ط��ى
والفقيرة أعباء الفشل االقتصادي وانحياز
ال��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة ملصلحة األك��ث��ر
غنى .فعجز املوازنة العامة والقصور في
املوارد عولجا بتقليص الدعم إلى الحدود
ال��دن��ي��ا ،وبتقليص اإلن��ف��اق ع��ل��ى الصحة
والتعليم ،وتحويل القطاع الصحي العام
إلى وحدات اقتصادية في ظل غياب نظام
للضمان الصحي ،وتحويل العاملني في
ال��دول��ة كيفيًا إل��ى ن��ظ��ام ال��ت��أم�ين الصحي
(لدى الشركات التأمينية املحدثة أخيرًا)،
ك��ل ذل���ك رف���ع م��ن تكلفة ال��ع�لاج وال��رع��اي��ة
الصحية بالنسبة إلى املواطنني ،في الوقت
الذي تخفض فيه الضرائب املباشرة على
األرب���اح وال��دخ��ول الرأسمالية إل��ى ح��دود
دنيا هي األخفض في دول الجوار العربي،
مع نسبة عالية من التهرب الضريبي لم
تستطع الحكومة إيجاد حل له أو تقليصه
خ��ل��ال ال���س���ن���وات ال���خ���م���س امل���اض���ي���ة .ل��ق��د
أص��ب��ح الخلل ف��ي ت��وزي��ع ال��دخ��ل الوطني
ك��ب��ي��رًا ج����دًا ،وت��م��رك��زت ال���دخ���ول ورؤوس
األم����وال ف��ي أي���دي ف��ئ��ة ص��غ��ي��رة م��ح��دودة،
ت���ق ّ���در ح��ص��ة األج������ور م���ن ال��ن��ات��ج امل��ح��ل��ي
بما اليزيد على  %33عام 2008ـــ 2009وقد
كانت هذه النسبة عام  2004تقارب ،%40.5
أي إن األرباح والريوع تستولي على أكثر
من  %67من الناتج ،فيما ه��ذه النسبة ال
تتجاوز  %50في أكثر ال��دول الرأسمالية
ليبرالية .ورغ��م املعارضة واالحتجاجات
ع���ل���ى ال���س���ي���اس���ات االق���ت���ص���ادي���ة م����ن ق��ب��ل
ال����ع����دي����د م�����ن االق����ت����ص����ادي��ي�ن ال����س����وري��ي�ن،
وب��ع��ض امل��ج��م��وع��ات املحلية ال��ت��ي رفعت
مطالب في هذا االتجاه لهرم السلطة ،فإن
االستخفاف والالمباالة بتلك املطالب قد
ول���دا ش��ع��ورًا عميقًا ب��ان��س��داد األف���ق أم��ام
الفئات الشابة خاصة ،وتحولت معاناتها
خ�����اص�����ة إل��������ى غ����ض����ب ورف����������ض ل���ح���اض���ر
ومستقبل منظور اليوفر لها الحد األدنى
م����ن م���س���ت���وى ال���ع���ي���ش ال���ك���ري���م وال��ل�ائ����ق،
وربطت في وعيها من خالل تجربتها بني
بنية النظام وآلية حكمه القمعية وفساده،
وما تعانيه من صعوبات معيشية.
*باحث اقتصادي سوري

مفاوضات في القاهرة
لتبادل األسرى

وصل وفد رفيع املستوى من
حركة حماس إلى مصر ،أمس،
وسط تكهنات جديدة بشأن
دخول الحركة في مفاوضات
غير مباشرة مع إسرائيل إلطالق
سراح الجندي جلعاد شاليط.
وقال موقع املركز الفلسطيني
لإلعالم التابع لحركة حماس إن
«وفدًا رفيعًا برئاسة خالد مشعل
(الصورة) وصل إلى القاهرة»،
في إشارة إلى رئيس املكتب
السياسي للحركة .وفيما رفضت
مصادر مقربة من حماس تأكيد
ُ
ما ذكر عن وجود الوفد في
القاهرة للمشاركة في محادثات
تتعلق بالجندي اإلسرائيلي ،أكد
وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود
باراك ،في حديث إلذاعة 103
اإلسرائيلية وجود «شذرات من
الحقيقة» في التقارير .ولفت
حديث ممثل حماس في لبنان،
أسامة حمدان ،إلى «ليونة» في
املوقف اإلسرائيلي.
(أ ف ب)

شهيد في غزة

ــي األسعار
وف���ق س��ع��ر ال��ج��م��ل��ة وي���ب���اع للمستهلك
ب��ـ  55ليرة س��وري��ة وه��و متوافر بسبب
التسهيالت من ال��وزارة واالستيراد من
غير بلد املنشأ (اإلم�����ارات – ال��ج��زائ��ر –
ل��ب��ن��ان) وزي����ادة ع��دد امل��س��ت��وردي��ن .وفي
أس��������واق دم����ش����ق ح���ص���ل ان���خ���ف���اض ف��ي
أس��ع��ار بعض أن���واع ال��زي��وت والخضار
وال���ف���واك���ه ،وأس���ع���اره���ا م��س��ت��ق��رة .وم��ن
امل���واد األخ���رى امل��ت��واف��رة ال��وق��ود والغاز
وال��خ��ب��ز .وت���وق���ع ال��ت��ق��ري��ر أن تنخفض

أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أن
اشتباكات وقعت ،أمس ،بني
متظاهرين ورجال الشرطة
خارج مبنى الكنيست حيث
عقدت جلسة استثنائية بشأن
حركة االحتجاج االجتماعي
غير املسبوقة .وقالت الناطقة
باسم الشرطة ،لوبا السمري ،إن
«اشتباكات وقعت بني بضع مئات
من املحتجني ورجال الشرطة
ُ
أمام البرملان واعتقل شخصان».
وبدأ مئات من املحتجني ،أمس،
بالتظاهر في شوارع القدس،
حاملني أعالمًا سوداء وحمراء،
وهم يهتفون «عدالة اجتماعية»
و«نرزح تحت وطأة تكاليف
املعيشة» .وقالت زعيمة املعارضة
تسيبي ليفني رئيسة حزب
كاديما في افتتاح الجلسة إن
«الشارع كشف املشاكل ويجب
علينا العمل من أجل مستقبل
أطفالنا».
(أ ف ب)

األس��ع��ار ف��ي ري��ف دمشق نتيجة زي��ادة
ال���ض���غ���ط ع���ل���ى ال����ح����ل����وي����ات واألل���ب���س���ة
ومستلزمات العيد.
ويشير التقرير إل��ى اس��ت��ق��رار األوض��اع
امل��ع��ي��ش��ي��ة ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ح���ل���ب ،وه��ن��اك
ن����ش����اط م���ل���ح���وظ ف�����ي ع���م���ل���ي���ة ال�����ش�����راء،
وب����األخ����ص ف���ي ال���ف���ت���رة امل���س���ائ���ي���ة .لكن
االرت��ف��اع امل�لاح��ظ ك��ان ف��ي أس��ع��ار م��ادة
ال��ب��ط��اط��ا ،ن���ظ���رًا إل����ى ق��ل��ة ال��ك��م��ي��ات مع
ت���ض���اع���ف ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ال�����وق�����ود .وف���ي

ط�����رط�����وس ال�����وض�����ع ال���ت���م���وي���ن���ي ج��ي��د
ومستقر ول��وح��ظ انخفاض ف��ي أسعار
ال���ف���روج وال��س��ك��ر ب���ح���دود  3ـ��ـ��ـ  4ل��ي��رات
وال����ب����ي����ض ف�����ي ان����خ����ف����اض ب�����ح�����دود 10
ليرات .وبالنسبة إلى الخضار والفواكه،
أس���ع���اره���ا أق����ل م���ن ال���س���ن���وات ال��س��اب��ق��ة
ب���اس���ت���ث���ن���اء ب����ع����ض ال�����ف�����واك�����ه ال�����ن�����ادرة
وال��ق��ل��ي��ل��ة ب��ك��م��ي��ات��ه��ا .وف����ي م��ح��اف��ظ��ات
أخ��رى ج��اء االرت��ف��اع في أسعار موادها
أكبر من االنخفاض.

س���وري يتبضع ف��ي أح��د م��ح�لات العاصمة
السورية دمشق (باسم تيالوي  -أ ب)

أعلن مصدر طبي فلسطيني
شاب فلسطيني متأثرًا
وفاة ُ
بجراح أصيب بها في إحدى
الغارات الجوية اإلسرائيلية
التي استهدفت قطاع غزة ليل
االثنني ـــــ الثالثاء وأوقعت أيضًا
سبعة جرحى بينهم طفل .وقال
املتحدث باسم اللجنة العليا
لإلسعاف والطوارئ ،أدهم أبو
سلمية ،إن «الشاب موسى
اشتيوي ( 29عامًا) ُاستشهد
متأثرًا بجراحه التي أصيب بها
في غارة جوية إسرائيلية على
شرق مدينة غزة».
(أ ف ب)

