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علي عبد القادر
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مراجعة تقرير
األزمة السوريّة:
الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية

عنوان التقرير :األزمة السوريّة :الجذور واآلثار االقتصادية واالجتامعية.
املؤلّف :ربيع منر ،وزيك محيش ،وخالد أبو إسامعيل.
سنة النرش.2013 :
النارش :املركز السوري لبحوث السياسات يف الجمعية السورية للثقافة واملعرفة ،دمشق.
عدد الصفحات 84 :صفحة.
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مدير البحوث باملركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات.

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة تقرير
األزمة السوريّة :الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية

ً
أوال :مق ّدمة وخلفيّة
التنفيذي (ص،)12-7
يشتمل هذا التقرير ،إضاف ًة إىل ملخّصه
ّ
عىل مق ّدمة (ص ،)14-13وثالثة فصو ٍل" :الجذور التنمويّة لألزمة"
(ص ،)33-15و"اآلثار االقتصاديّة واالجتامع ّية لألزمة" (ص)59-34؛
و"تقييم تجاوب الحكومة السوريّة واملجتمع الدو ّيل مع األزمة"
(ص)71-60؛ ومالحق حول النتائج الرئيس ّية (ص ،)7واختالل التوازن
بني املحافظات (ص)77؛ والعقوبات عىل سورية (ص.)84-78
ُح ِّدد هدف التقرير بتقدير "اآلثار االقتصاديّة واالجتامع ّية لألزمة
مؤش ٍ
ات
الحال ّية يف سورية" (ص ،)7وذلك من خالل مقارنة قيم رِّ
اقتصاديّ ٍة واجتامع ّي ٍة لسيناريوهني :سيناريو األزمة ،مبعنى الوضع
واالجتامعي يف عامي  2011و2012؛ والسيناريو
االقتصادي
ّ
ّ
املؤشات
اري ،مبعنى الوضع الذي كانت ستكون عليه هذه رِّ
االستمر ّ
بافرتاض استمرار حالة ما قبل األزمة (ص.)34
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فيام يتعلّق بالعوامل االقتصاديّة ،أوضح التحليل أ َّن مع ّدالت منو
الحقيقي للفرد قد بلغت نحو  2يف املئة خالل الفرتة -2001
الدخل
ّ
 ،2010مام يعني إمكانيّة مضاعفة دخل الفرد يف نحو  35سنة؛ إلاّ
أنَّه خالل الفرتة  2009-2004مل ينعكس هذا النمو عىل "اإلنفاق
الحقيقي لألرس الذي سجل مع ّدلاً سنويًّا لالنخفاض بلغ
االستهاليكّ
ّ
نحو  2.1يف املئة" (ص .)20-19كذلك الحال ،أوضح التقرير أ َّن
يل بحسب
االقتصاد
ّ
السوري قد حقّق وض ًعا مستق ًرا عىل املستوى الك ّ
املؤشات التقليديّة املستخدمة (التضخّم ،والدين العام ،والعجز
رِّ
يف املوازنة ،والعجز يف ميزان املدفوعات) ،إلاّ أ َّن هذا االستقرار
خصوصا فيام يتعلّق
االقتصادي مل يرتتب عليه آثار هيكليّة إيجابيّة،
ً
ّ
بالتشغيل (ص.)23-20

ينطلق التقرير ،يف هيكله وتحليله ،من مقولة "إ َّن العوامل التي
املؤسسايت ،الذي
أسهمت يف اندالع األزمة متجذِّرة يف "االختناق ّ
ه َّمش ٍ
فئات كثري ٍة يف املجتمع ،وحرمها من اإلسهام بفاعل ّية يف التنمية
السياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية" (ص.)15
ت ُعنى هذه املراجعة باستعراض أه ّم النتائج التي توصل إليها التقرير،
وتشتمل بق ّية هذه الوثيقة عىل أربعة أقسام ت ُعنى عىل التوايل
باستعراض أه ّم ما جاء يف التقرير بشأن الجذور التنمويّة لِام أطلق
عليه التقرير اسم األزمة؛ وأهم تقديرات الخسائر االقتصاديّة؛ وأهم
اآلثار االجتامع ّية؛ وأه ّم مالحظاتنا عن التقرير.

ثان ًيا :الجذور التنمويّة لألزمة
عىل أساس املقولة األساس ّية التي انطلق منها التقرير ،تناول الفصل
ٍ
مجموعات تنمويّ ٍة
األ ّول الجذور التنمويّة لألزمة من خالل ثالث
عريض ٍة للعوامل التنمويّة :العوامل االقتصاديّة (واشتملت عىل
يل ،واالستهالك
االقتصادي ،واالستقرار
مؤشات النمو
رِّ
ّ
ّ
االقتصادي الك ّ
مؤشات دليل
والتشغيل)؛ وعوامل التنمية البرشيّة (واشتملت عىل رِّ
اإلقليمي ،والفقر
ومؤش الفقر اإلنسا ّين ،والتفاوت
التنمية البرشيّة،
رِّ
ّ
مؤشات
وعدم املساواة)؛ والعوامل
املؤسس ّية (واشتملت عىل رِّ
َّ
املؤسسايتّ).
الحوكمة واإلصالح ّ

فيام يتعلّق بالعوامل البرشيّة واالجتامع ّية ،واستنا ًدا إىل مسوحات
دخل األرس وإنفاقها ،أوضح التقرير أ َّن نحو  33يف املئة من األرس
الوطني األعىل ،و"ضمن سورية
السوريّة تعيش تحت خط الفقر
ّ
بخاصة يف
تركَّز الفقر بشكلٍ أكرب يف املناطق الرشقيّة والشامليّة،
ّ
املناطق الريف ّية  ...وزادت نسبة الفقر يف الريف يف املنطقة الرشق ّية
(الحسكة ،والرقّة ،ودير الزور)" (ص  .)25وارتفعت عىل مستوى
القطر كله درجة عدم املساواة يف توزيع اإلنفاق االستهاليكّ بني األرس،
كام يقيسها معامل جيني ،من نحو  0.3عام  1997إىل  0.35عام
السنوي بلغ نحو  1.3يف املئة،
 ،2009مسجل ًة بذلك مع ّدلاً للنمو
ّ
وهذا يُع ُّد ارتفا ًعا ذا داللة .ومل يسجل القطر تحس ًنا يُعت ُّد به يف
مجال التنمية البرشيّة كام يقيس ذلك دليل التنمية البرشيّة مبك ِّوناته
الثالثة :الصحة واملعرفة ومستوى املعيشة (ص.)28-26
املؤسسيّة ،يالحظ التقرير هيمنة حزب البعث
فيام يتعلّق بالعوامل َّ
العر ّيب االشرتايكّ عىل الدولة منذ عام  ،1963استنا ًدا إىل رشع ّية قبول
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املجتمع ملا كان ينادي به من شعارات "القوم ّية العرب ّية" و"تأسيس
االشرتاكيّة العربيّة" .ومع مرور الزمن ،فإن تغيرّ األوضاع الدوليّة
"خاصة منذ تسعينيّات القرن املايض ،دفع ال ّنظام بات ّجاه
واإلقليميّة ّ
ٍ
سياسات اقتصاديّ ٍة تحريريّ ٍة أث ّرت عىل الفقراء والطبقات
تب ّني
الوسطى ،وخلقت ما يسمى برأسامل ّية املحسوب ّيات" (ص ،)29لك ّن
سيايس كام كان موعو ًدا
إصالح
االقتصادي مل يصاحبه
هذا التحرير
ّ
ٌ
ٌّ
مؤشات الحكم الرشيد املختلفة التي يصدرها
ومتوقّ ًعا .وباستخدام رِّ
توصل التقرير إىل أ َّن
البنك الدو ّيل للتطبيق يف مختلف دول العامل ّ
سورية تعاين تدن ًيا يف مستوى مك ِّونات الحكم الرشيد التي استخدمت
للتحليل ،وتشتمل عىل :التعبري واملساءلة ،فعاليّة الحكومة ،جودة
الترشيعات ،وضبط الفساد.
وخلص التقرير إىل أ َّن األزمة التي تعانيها سورية منذ عامني تتمحور
املؤسسات السياس ّية يف
املؤسسايت ،فقد "فشلت
حول االختناق
ّ
ّ
سورية يف تلبية الحاجة إىل عمل ّي ٍة تنمويّ ٍة تضمين ّي ٍة تشارك ّي ٍة ،كام أنَّها
أخفقت يف إيجاد نظامٍ صارمٍ للمساءلة بغية التص ّدي بشكلٍ فعا ٍل
االجتامعي" (ص .)32ومهام يكن من أمر العوامل
للفقر والتفاوت
ّ
السيايس الذي انطلق منذ
االقتصاديّة ،ميكن فهم اندالع الحراك
ّ
تفاعل بني العوامل االجتامع ّية وتلك
الربع األ ّول لعام  2011عىل أنَّه ٌ
املؤسيس للدولة كام يرى التقرير ،وهو
السياسيّة من خالل الهيكل ّ
مقرتح ميكن أن يجد قبولاً واس ًعا من املحلِّلني واملراقبني.
ٌ

ً
ثالثا :تقدير الخسائر االقتصاديّة

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

الحقيقي
يل اإلجام ّيل
سيناريو االستمرار :ق َّدر التقرير منو الناتج املح ّ
ّ
سنوي بلغ نحو  7.1يف املئة ليبلغ نحو  1555مليار لري ٍة سوريّ ٍة
مبع ّد ٍل
ٍّ
سنوي بلغ  5.6يف املئة لعام  2013ليبلغ نحو
عام 2011؛ ومبع ّد ٍل
ٍّ
 1642مليار لري ٍة سوريّ ٍة.

السوري
توصل التقرير إىل "أ َّن االقتصاد
عىل أساس هذه التقديرات ّ
ّ
الحقيقي تصل إىل
يل اإلجام ّيل
تك ّبد خسائر اقتصاديّة يف الناتج املح ّ
ّ
 664مليار لري ٍة سوريّ ٍة حتى نهاية  ،2012ما يعادل  45.7يف املئة من
يل اإلجام ّيل يف  ،2010أما باألسعار الجارية فتقدر هذه
الناتج املح ّ
الخسائر بـ  24.1مليار دوال ٍر أمرييكٍّ" (ص .)35ويالحظ التقرير أ َّن
هذه الخسائر مل تكن متناسب ًة بني القطاعات ،وأ َّن معظم الخسائر قد
ٍ
قطاعات هي :التجارة الداخل ّية ( 26يف املئة من جملة
تركَّزت يف أربعة
الخسائر)؛ والنقل واالتصاالت ( 24يف املئة)؛ والصناعة التحويل ّية (17
يف املئة)؛ والصناعة االستخراج ّية ( 16يف املئة).
وألغراض االتّساق ،قام التقرير بالنظر إىل خسائر الناتج اإلجام ّيل
الحقيقي من جانب مك ِّونات الطلب اإلجام ّيل (اإلنفاق االستهاليكّ،
ّ
والتكوين ال��رأس�ما ّيل؛ وص��ايف ال��ص��ادرات) .وأوضحت النتائج أ َّن
رض ًرا ،إذ بلغ نصيبه نحو  49يف املئة
االستهالك كان املك ِّون األكرث ت ّ
(بنصيب
من إجام ّيل الخسائر ،يأيت بعده مك ِّون التكوين الرأسام ّيل
ٍ
بلغ نحو  39يف املئة)؛ ث ّم مك ِّون صايف الصادرات (جدول  ،2-2ص.)40

باستخدام منهج ّية بناء السيناريوهات ،قام التقرير يف فصله الثاين
مبحاول ٍة رصين ٍة لتقدير الخسائر االقتصاديّة التي ترتبت عىل األزمة،
الحقيقي (باألسعار الثابتة لعام
يل اإلجام ّيل
وذلك بداللة الناتج املح ّ
ّ
تقص التقرير االنعكاسات عىل عد ٍد
 .)2000باإلضافة إىل ذلك ىّ
املؤشات االقتصاديّة الكل ّية :العجز يف املوازنة العا ّمة؛ وميزان
من رِّ
يل اإلجام ّيل التي جرى
والحظ التقرير أ َّن الخسائر يف الناتج املح ّ
املدفوعات ،وسعر الرصف وأسعار املستهلك ،وسوق العمل.
تقديرها ال تشتمل عىل الخسائر الجزئيّة أو الكليّة ملخزون رأس املال،
يل اإلجام ّيل
وباستخدام الناتج املح ّ
ّ
الحقيقي لعام  2010الذي بلغ نحو وهو مك ِّون ق َّدره التقرير بنحو  20.8مليار دوالر؛ وال تشتمل عىل
ٍ
ٍ
العسكري ،وهو إنفاق غري مدرج يف حسابات الناتج "ألن
 1452مليار لرية سوريّة ،كسنة ارتكاز ،استندت حسابات الخسائر إىل اإلنفاق
ّ
ما ييل (جدول  ،2-1ص:)36
ميزانيّة التصنيع واإلنفاق العسكريّني مبعظمها ال ت ُس َّجل يف الحسابات
الحقيقي القوميّة" (ص  .)42واستنا ًدا إىل أدبيّات ال ّنزاع ،افرتض التقرير أ َّن هذا
يل اإلجام ّيل
سيناريو األزمة :ق َّدر التقرير انخفاض الناتج املح ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
سنوي بلغ نحو  3.7يف املئة لعام  2011ليبلغ نحو  1398مليار اإلنفاق قد ازداد "بزيادة سنويّة وسطيّة بلغت  2.2يف املئة من الناتج
مبع ّد ٍل
ٍّ
يل اإلجام ّيل يف عام  2011و 6.6يف املئة يف عام ( "2012ص.)42
لري ٍة سوريّ ٍة؛ ومبع ّد ٍل
سنوي بلغ نحو  18.7يف املئة لعام  2012ليبلغ املح ّ
ٍّ
عىل أساس تقدير هذه الخسائر اإلضافيّة ،قُ ِّدرت الخسائر اإلجامليّة
 1136مليار لري ٍة سوريّ ٍة.

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة تقرير
األزمة السوريّة :الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية

بالدوالرات الجارية مببلغ  48.4مليار دوال ٍر أمرييكٍّ؛ تفاصيلها كام ييل
(جدول  ،3-2ص:)42
يل اإلجام ّيل :وبلغت نحو  24.1مليار دوالر6.5 :
خسائر الناتج املح ّ
مليار لعام  2011و 17.6مليار لعام .2012
املادي :وبلغت نحو  20.8مليار دوالر 5.7 :مليار
أرضار رأس املال
ّ
لعام  2011و 15.1مليار لعام .2012
العسكري :وبلغت نحو  3.6مليار دوالر :نحو
الزيادة يف اإلنفاق
ّ
مليار لعام  2011و 2.6مليار لعام .2012
الخسائر يف العامني :بلغ إجام ّيل الخسائر نحو  13.1مليار دوالر لعام
( 2011بنسبة  27يف املئة من إجام ّيل الخسائر) ،ونحو  35.3مليار
دوالر لعام  ،2012ما يعني أ َّن الخسائر قد ازدادت بني العامني بنسبة
 270يف املئة.
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الفقر" :بنهاية عام  2012دخل نحو  3.1مليون ٍ
شخص دائرة الفقر،
منهم  1.5مليون دخلوا دائرة الفقر الشديد" (ص ،)57ومل يشأ
أي سنة ارتكازيّة.
التقرير إفادة القارئ بعدد الفقراء يف ّ
املدريس قد بلغ
التعليم :يشري التقرير إىل أ َّن مع ّدل عدم الحضور
ّ
وتوصل إىل
نحو  11يف املئة لعام  2011ونحو  23يف املئة لعام ّ ،2012
أ َّن إجام ّيل الخسارة التي ترتبت عىل ذلك قد بلغت نحو  347مليون
دوالر لعام  2011ونحو  784مليون دوالر لعام  ،2012إضاف ًة إىل
الخسائر املاديّة التي لحقت بالبنيات التحتيّة لقطّاع التعليم.
الصحة :يشري التقرير إىل تراجعٍ واض ٍح وكبريٍ يف األوضاع الصح ّية جراء
فقدان الكوادر الطب ّية ،وتدمري البنى التحت ّية لقطّاع الصحة ،والنزوح
الواسع النطاق.
التنمية البرش ّية :وتقاس عاد ًة بدليل التنمية البرشيّة الذي ط َّوره
برنامج األمم املتحدة اإلمنا ّيئ ،ويشتمل عىل ثالثة مك ِّونات (الصحة
وتوصل التقرير إىل أ َّن الدليل الذي كان
والتعليم ومستوى املعيشة)ّ .
 0.632يف عام  2011يتوقّع أن ينخفض إىل  0.554عام " ،2013أي
أ َّن دليل التنمية البرشيّة املق ّدر قد خرس  15.1يف املئة من قيمته.
وبكالم آخر إ َّن قيمة الدليل املق ّدرة لعام  2013نتيجة األزمة قريبة
من قيمته عام  ،1993أي أ َّن سورية خرست عقدين من إنجازات
التنمية البرشيّة" (ص.)56

يل اإلج�ما ّيل بذل
إضاف ًة إىل تقدير حجم الخسائر يف الناتج املح ّ
التقرير جه ًدا مبد ًعا يف تقدير خسائر سوق العمل ،وذلك استنا ًدا إىل
معلومات عام  2010كسن ٍة ارتكازيّ ٍة ،وعىل نتائج مسح ق ّوة العمل
لعام ( 2011الذي نُفِّذ بعد بداية األزمة)؛ ومرونات التشغيل بالنسبة
االقتصادي :املرونة من مسح عام  2011لسيناريو األزمة،
للنمو
ّ
وتوصل
ومتوسط املرونة للفرتة  2010-2006لسيناريو االستمرار .هذا ّ
التقرير إىل نتيجة أ َّن سوق العمل قد فقد نحو  1.5مليون فرصة
عملٍ بنهاية عام  ،2010وهي عبار ٌة عن الفرق يف عدد املشتغلني
تحت سيناريو االستمرار (الذي قُ ِّدر بنحو  5.4مليون مشتغلٍ لعام
 )2012وعدد املشتغلني تحت سيناريو األزمة (الذي قُ ِّدر بنحو 3.9
مليون مشتغلٍ ) .ويُالحظ يف هذا الصدد أ َّن التقرير يتوقّع ارتفاع
مع ّدل البطالة يف عام  2012من نحو  8.6يف املئة عام  2010إىل
نحو  10.6يف املئة تحت سيناريو االستمرار وإىل  34.9يف املئة تحت
سيناريو األزمة .وخلص إىل مالحظة أنَّه من "املتوقّع أن تتأثر الحالة
سوري ،عىل اعتبار أ َّن مع ّدل اإلعالة
املعيش ّية سلب ًيا لنحو  6مليون
ٍّ
(عدد السكان عىل عدد املشتغلني) بلغ  4.14عام ( "2010ص.)51

خامسا :مالحظات
ً

رابعا :اآلثار االجتماعيّة
ً

عىل أساس استعراض أه ّم محتويات التقرير ونتائجه التي جرى
تلخيص أه ّمها يف األقسام أعاله من هذه املراجعة ،ميكن إبداء عد ٍد
من املالحظات:

اشتملت الجوانب االجتامعيّة التي حلّلها التقرير عىل :الفقر،
االجتامعي .ومن
والتعليم ،والصحة ،والتنمية البرشيّة ،والتضامن
ّ
دون الدخول يف تفاصيل فن ّية ،ميكن تلخيص أه ّم ما توصل إليه
الصدد عىل النحو التايل:
التقرير يف هذا ّ

البحثي الذي بُذل
دبلوماس ّية التقرير :لقد سبق لنا اإلشادة بالجهد
ّ
يف إعداد هذا التقرير ،وهو تقري ٌر كُتب بلغ ٍة دبلوماس ّي ٍة دقيق ٍة
ولعل أه ّم
(ربا بسبب وجود املؤلفني داخل سورية)ّ .
وحريص ٍة مّ
دليلٍ عىل اللغة الدبلوماس ّية التي كُتب بها التقرير عنوانُه الذي

مأساوي إىل
االجتامعي" :لقد أ َّدى االنزالق إىل نزا ٍع مسلّ ٍح
التضامن
ٍّ
ّ
االجتامعي ،وخلق قواعد جديدة إلدارة العالقات
تدهور رأس املال
ّ
االجتامع ّية واالقتصاديّة لألفراد ،مام خلق اقتصاديّات العنف يف
السلبي
سورية" (ص .)59وتوقّع التقرير ازدياد تفكّك املجتمع والتأث ّر
ّ
للقيم واألعراف االجتامعيّة "نتيجة تأ ّجج مشاعر الكراهية واالنتقام
تجاه اآلخر" (ص.)59
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السيايس الذي شهدته سورية منذ مطلع عام 2011
يشري إىل الحراك
ّ
حرب أهليّ ٍة ،عىل أنَّه "األزمة السوريّة".
وربا ٍ
وتط ّور إىل نزا ٍع مسلّ ٍح مّ
متخصص ٌة يف دراسة النزاعات
وكام هو معروف ،هناك أدب ّياتٌ
ّ
املسلّحة والحروب األهليّة ،ومن بني أه ّم التعريفات ،واألكرث
استخدا ًما ،للحرب األهل ّية هو ذلك الذي تقول به معظم هذه
يل تكون الحكومة طرفًا
األدبيات" :الحرب األهل ّية هي رصا ٌع داخ ٌّ
فيه ،وينتج عنه سقوط ألف ضح ّي ٍة عىل األقل ،متثِّل فيها نسبة
الضحايا لكل فريقٍ من فريقي الصرّ اع  5يف املئة عىل األقل من
الصدد أ َّن التقرير يشري
مجموع عدد الضحايا"((( .ونالحظ يف هذا ّ
شخصا قد قُتلوا منذ آذار  /مارس 2011
إىل أ َّن "أكرث من 59648
ً
وأغلب ّيتهم من الذكور الشباب وبدرجة أقل نساء وأطفال" وفق
األمم املتّحدة (ص !)55ما يعني أ َّن متوسط عدد القتىل قد بلغ نحو
شخصا يف السنة.
ً 29824
منهج ّية التقرير :كام الحظنا ،اعتمد التقرير يف تقديره لتكلفة الصرّ اع
السوري عىل طريقة بناء سيناريوهني أسامهام سيناريو األزمة (مبعنى
ّ
ما وقع خالل عامي  2011و )2012وسيناريو االستمرار (مبعنى ما
سيكون عليه الحال إذا استمرت األمور كام كانت عليه قبل انفجار
وكل ذلك باستخدام عام
األحداث السياسيّة يف مطلع عام ُّ )2011
 2010كسن ٍة ارتكازيّ ٍة .وفق هذه املنهج ّية قُ ِّدرت الخسائر ،أو تكلفة
املؤشات املستخدمة للسيناريوهني .ونرى
الصرّ اع ،بالفرق بني قيم رِّ
أ َّن هذه طريقة مقبولة عندما تتوافر املعلومات املالمئة لتطبيقها،
يل اإلج�ما ّيل .ونالحظ يف هذا الصدد أ َّن
كام يف حالة الناتج املح ّ
التقرير ،من دون أن يؤكِّد عىل ذلك ،قد انطلق من منظور التنمية
البرشيّة (مبعنى توسيع الحريّات الحقيق ّية التي يتمتّع بها البرش)
االقتصادي والتوازنات االقتصاديّة
وليس من املنظور الضيِّق للنمو
ّ
الكليّة ،وذلك بداللة عنايته بـ "العوامل البرشيّة واالجتامعيّة
وبتقصيه "لآلثار االجتامع ّية لألزمة"
الكامنة وراء األزمة" (ص)28-23
ّ
وربا بسبب عدم توافر املعلومات ،مل يتمكَّن التقرير
(ص .)59-52مّ
من املثابرة يف تطبيق منهجيّته عند تناوله لآلثار االجتامعيّة واكتفى
السلبي لألزمة عىل التعليم والصحة ودليل التنمية
مبالحظة الواقع
ّ
البرشيّة ،وهي آثا ٌر سلب ّي ٌة بديه ّي ٌة ومعروف ٌة لدى العا ّمة بالرضورة!
ٍ
الصدد إذا متكَّن من
وقد كان مبقدور التقرير أن يأيت
بجديد يف هذا ّ
ٍ
السوري
مسوحات ميدانيّ ٍة حول أسئل ٍة مل ّح ٍة تتعلّق بالواقع
إجراء
ّ
املأساوي.
ّ
 1بول كوليري ،مليار نسمة تحت خط الفقر ،ترجمة هيثم جودت نشوايت (الرياض :العبيكان
للنرش ،)2010 ،ص .45
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وعىل ال ّرغم من مالءمة املنهج ّية الرئيسة التي استخدمها التقرير
يل اإلج�ما ّيل ،فإنَّه
لتقدير الخسائر االقتصاديّة بداللة الناتج املح ّ
يل
مل يكن واض ًحا ملاذا اختار الحديث عن رِّ
مؤشات االقتصاد الك ّ
التقليديّة (العجز يف املوازنة ،والعجز يف ميزان املدفوعات ،وسعر
ٍ
اقتصادات عاديّ ٍة ،فكيف
تختل يف
مؤشاتٌ ميكن أن َّ
الرصف) ،وهي رِّ
يف مجتمعٍ يعاين حربًا أهل ّية!
املفاجأة الكربى :يف معرض تدقيقه ملك ِّونات الخسائر االقتصاديّة
يل اإلجام ّيل جز ًءا
الحظ التقرير أنَّه "تُعترب الخسائر يف الناتج املح ّ
مهماً من خسارة االقتصاد الكل ّية التي تتض ّمن أجزا ًء أخرى" (ص.)41
يل اإلجام ّيل (األثر
من هذه األجزاء ما جرى حسابه ضمن الناتج املح ّ
عىل مخزون رأس املال ،وتراجع استخدام الطاقة اإلنتاج ّية القصوى)،
يل ملخزون رأس املال ،أي
وما مل يتم حسابه (الرضر الجز ّيئ أو الك ّ
رضرة) ،وق َّدر التقرير هذا العنرص
الرشكات والتجهيزات واألبنية املت ِّ
العسكري
مبا يعادل  20.8مليار دوالر (ص ،)41و"ارتفاع اإلنفاق
ّ
غري املدرج يف حسابات الناتج" (ص .)42والحظ التقرير ،من دون
العسكري مل يُدرج يف حسابات
أن يكون مقن ًعا يف ذلك ،أ َّن اإلنفاق
ّ
يل اإلجام ّيل "ألن ميزانيّة التصنيع واإلنفاق العسكريّني
الناتج املح ّ
معظمها ال تُس ّجل يف الحسابات القوم ّية"! هنا تكمن املفاجأة
الكربى ،فإذا كان هذا التسبيب صحي ًحا؛ فامذا تعني األرقام الواردة
الخاص والعا ّم وإىل االستثامر
يف الجدول ( )2-2التي تشري إىل اإلنفاق
ّ
يل اإلجام ّيل لعام
ّ
الخاص والعا ّم ،وتعطي األرقام الفعل ّية للناتج املح ّ
جانب آخر ،هل خلط
 2010والتقديرات لألعوام  2011و .2012من
ٍ
التقرير بني إدراج "اإلنفاق عىل التصنيع واإلنفاق العسكريّني" يف
امليزان ّية واحتساب هذا اإلنفاق العا ّم يف الحسابات القوم ّية؟ والرأي
عندنا أنَّه مهام يكن من أمر ما يُض ّمن ،أو ال يُض ّمن ،يف امليزانيّة
يل
(بحسب شفاف ّية ال ّنظام الحاكم) ،فإ َّن حسابات الناتج املح ّ
اإلجام ّيل (بحسب املنهجيّات املستق ّرة) ال ب ّد لها أن تتض ّمن "اإلنفاق
يل اإلجام ّيل.
ّ
العسكري" داخل اإلنفاق العا ّم كمك ِّونٍ للناتج املح ّ
وبعد ،مهام يكن من أمر هذا الخلط يف حسابات الزيادة يف اإلنفاق
العسكري ،يتضح أ َّن تقديرات الخسائر التي بلغ متوسطها للسنة
ّ
الواحدة نحو  24مليار دوالر ،تُع ُّد متدني ًة للغاية مقارن ًة بتقديرات
تكلفة الحروب األهل ّية النمط ّية (يف الدول ذات الدخل املنخفض)
التي بلغت نحو  67مليار دوالر يف السنة(((.
 2املرجع نفسه.

