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  يةهوامش على متون السياسات االقتصادية السور     
              

  .إن على الحكومة أن تذكر معارضيها بالواقعية، وعلى خصوم الحكومة أن يذكروها بالمثالية      

  رئيس وزراء الهند -جواهر الل نهرو                               

              

   
  كل على قدر الزيت فيه يضاء                                

  الشاعر مظفر النواب                                                          

  

 
  الدكتور محمد رياض األبرش •

      مقدمة
  :دة الحضوراالسوالسيدات 

لقد سامهت يف النشاطات السنوية جلمعية العلوم االقتصادية كلما سنحت يل الفرصة، والسيما يف نـدوة  
ات الراحلة، ولكن أعتـرف اآلن   لواقع عشته يف عقود من السنو ةأو ناقد الثالثاء من خالل حماضرات تسجيلية

اإلعداد أم  زمن وأسلوب  سواء من حيث  كانت األصعب  ا املكان أن مسامهيت  هذه املرةهذ يف هذه اللحظة و
أسـتنبط  فقد كان عليَّ أن استقرأ مقاالت وأراجع تعليقات وتصرحيات وحماضرات و. املوضوعاختيار من حيث 

فة وأن أعاجل كل ذلك بروح موضوعية وأكادميية شفا. اإلدارة االقتصادية السورية أفراد كثرية للعديد من فمواق
يسمح يل بإيضاح الفارق كنت آمل منه أن  ، األمر الذيومتساوية منهم تبقيين على مسافة واضحة مكان قدر اإل
يقـوم   realist liberalismواقعية  تطبيقية فكر ليربايل حر وما بني ليربالية مبباديء وأساليب قناعة ما بني

فالبون شاسع دوماً مـا  . واملهنية بتنفيذها رجال كنت على الدوام حريصاً على احترام خياراهتم العملية والفعلية
فاالقتصاد علـم  . و هناك دوماً فن املمكن .ومابني الرغبة واالرادة لتطبيق، وما بني النظرية والواقعبني الفكر وا

  .سياسة ختتلف ما بني رجل وآخر أهنا طبيفاته فن أيولكن ت
ياسات االقتصادية السورية  على شكل متون السعلى هوامش وضع الل الفقرات التالية بوهلذا سأقوم خ 

ن قي كل مرة  أ اآلن و إىل التأكيد اً يف هذه احملاضرةمالحظات فكرية على نصوص وممارسات وإجراءات ساعي
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أشـد  دوماً مـن   ألين أبقى كما كنت. للود قضيةال يفسد  واألساليب والطرق االجتهادوالرؤية االختالف يف 
 . الية ذات الطبيعة اإلصالحية ذه التطبيقات الليربهب بالنتيجة  الرجال محاسة للفكر الذي أوحى

  ثقافة التوزيع والعدالة  وبين واإلنجازثقافة الحرية  مابين وارالح -2
  ها الحضور الكريمأي

 نقـاش حـواري   يف سورية مطلع هذا القرن احتدمبعض سنوات  املاضي والقرن  تاتسعينعقد  خالل
ة و اقتصاد االقتصادي أولوية احلريات أنصارما بني جرى  النربات حاد اًاسيمحو اًقوي يف بعض احلاالت كان.حمموم

  مثلـى صيغة حبث عن  تربانه أنهكان الطرفان يعما  ة االجتماعية حولالعدال وبني أنصار أولويةناحية  السوق من
م علـى  21يف الربع األول من القـرن    سوريالالقتصاد احال ملا يصلح أن يكون عليه  أمسىومنوذج طوباوي 

شرائح الـدخل   فرد يف  كلاملدن الفاضلة اليت تعتمر يف قلوب   صاحل اجلميع ويليب حاجاتم حبيث يليب األقل
ومجع املزايا واملنافع اليت يتهافت عليهـا    الدخل والعمل وجتميع الثرواتيف ويعطي فرصاً متساوية لكل املواطنني

طبقـات  شـىت قئـات و   بشكل عادل على  اإلقتصادي  اإلصالحويوزع كلفة مثل هذا  .الناس يف هذه الدنيا 
 تدركأن ارضاء الناس مجيعاً غاية ال  علمي األكيد مجيعا على الرغم من بإرضائهم بشكل يسمح السوري اجملتمع
 والكـثري مـن التجـاذب الفكـري     طويلني  أدى يف هناية املطاف بعد طول أخذ ورد النقاش الذي وهو . طبعاً

 "حلمـت " توافقية بصيغةعامة إىل قناعة  يف هناية اآلخر إىل الوصول التيارين فكر من بني خرباء ورجال لسنوات
مابني  اجلديدة اجملالت االقتصادية السوريةاحدى  الصحفيات الوارد مؤخراً على صفحة من رأي إحدىعلى حد 

العدالة تيار من جانب وواقتصاد السوق احلرية االقتصادية تيار ومها  الرئيسني يف سورية مطالب التيارين الفكريني
ال ميوت (بسيطة تقول  بعبارةجيل سوري سابق يشري إليها لسان حال كان  مقولةاالجتماعية من جانب آخر يف 

وهو  .للجميع أي خيار الربح واملنفعة "الغالب والمغلوب"  خيار قبكلمة أخرى حتقأي   )الغنم ىنوال يفالديب 
اخليـار  نفـس  هو  ,هو.Win>>Win Choice.بعبارة  الذي يشار إليه ميفاهبم العصر احلايل البديل اخليار
 )اقتصاد السـوق االجتمـاعي  ( رةبعبا خنبة وعامة يف سورية يشار إليه من اجلميعكبرياً اً عنوان اليوم ملحي يالذ

هـذا  ملف وكأن  على األقل يل بدا األمر وهكذا. خالفاً لعنوان كتاب جورج ألنالذي يوفر اخلبز واحلرية معاً 
وثـائق   املؤمتنني على خزائنأدراج احلفظ يف  إىل وأحيل أحياناً قد أغلق، متقدة مت يف أجواء محاسيةالذي  النقاش

 – الرجـال مازالـت  من  قلةأن هناك على الرغم من  يساره، وأاجملتمع السوري  مينيعند  أكانت سواءالتاريخ 
 ذلك مـن سواء أكان حني آلخر  ولو من أواره  إذكاء و إثارة املوضوع  مبحاوالت تستمتع -ستبقىيبدو أهنا و

 فكرية يف ندوات كةمن خالل املشار عندهم املماحكة النظريةلذة ومتعة  إشباعقبيل من  الفكرية أوقبيل احلرتقة 
العدالة أنصار أولوية آخرين من أنصار احلرية االقتصادية وبعض  بني جدالمبارات حلقات حبث ويف  الدخول أو

على الرغم من ف.، وهو ماال تستطيع آليات السوق برأيهم حتقيقهبرأيهم جتماعيةعدالة ا االجتماعية، فال منو بدون
العدالة االجتماعية يف سورية يعتربون هـذا   ارنصأ  بعض نذ مدة  مايزالمتماعي تبين مفهوم اقتصاد السوق االج

اً أبـدياً  الذي جعلوه هدف جمرد غطاء لتبين اقتصاد السوق وأنه  .اًً غري فعال وغري حقيقييطائسسف اًطرحاملفهوم 
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 وهنـاك  .عنه وامتصاص كل نواقصـه حلجب االستثمارات على القطاع العام حبجة أن هناك مؤامرة سهامهم  ل
اقتصاد مزايا ما بني  جتمع  ”حلمة“أو  جمرد مجع يكون اقتصاد السوق االجتماعي يرفض أن الذي مايزال  البعض
مصراً على أنه .واالنسانية اليت البد منها األهداف االجتماعيةبعض مراعاة و من حيث الكفاءة يف األداء السوق

ولو من  مؤخراً يرىهذا البعض  إن بدأ و . ري وتأويل نوع خاص من اقتصاد غامض مبهم  حيتاج إىل شرح وتفس
  ..النهج االقتصادي السوريأن هناك بوادر اجتماعية  يف باب اللطف والكرم 

  الطبقة والصراع الطبقي إىل رحاب الوطن الواحد اجلامعثقافة من  العودة-3

  والسادة الحضورأيها السيدات 
اعادة االعتبـار  أولوية احلرية اقتصادية و يولوجي ما بني أنصارالفكري واإليد لقد انتهى اآلن هذا التجاذب

. من جهة أخرى  للمنافع واملزايا والدخل التوزيع العادل، وبني أنصار أولوية جهة منأو آلياته السوق   قتصادال
 طروحـات خـرباء   افيه الفكري تتباينوالتجاذب  النقاش واجلدالمرحلة أخرى من  سنتنيحوايل منذ  بدأت و

 وأ ات الشخصيةالقناعة حول مدى صح وأ املطلقة العقائدصحة  مدىليس حول  وممارسي العمل فيه االقتصاد
التـاريخ  حركـة  مع اجتاه  درجة انسجام فكرها وأاملوضوعية  لحقيقةل ما اجتماعيةفكر طبقة  متثيلحول درجة 

 يف تنفيـذه   األداءرشاقة  مدىوي املتبع والنموذج التنم صحةمدى  حول وإمنا .املطلقة احلتمية التارخيية  سياقو
يف  ياالستثمارالنشاط ختصيص  االقتصاد وا حترير والظروف اليت يتم من خالهل  اجملتمع،ة تلبيته حلاجات سرعو

  ..إطار إقتصاد السوق

  العودة من ثنائية املطلق إىل نسبية املوقف والرأي-4
الكتشافها نقطة الصفر لعودة إىل من ضرورة لام هذه األي -على ما أعتقد  –وبذلك مل يعد ذي جدوى 

حبثـاً   يف مراحل زمنية سـابقة  قتلتأن سابقة  يف فتراتسبق  عقائدية حول مواضيع مستفيض لنقاشمن جديد 
التوزيع أولوية  أنصار بني وما واالنتاجية والكفاءة السوق والتحرير االقتصادياقتصاد ة بني أنصار أولوي ونقاشاً
فلسـفي   مل يبق هناك من مكان جلـدل  كما .بالقسطاس العادل والثروة الوطنية والفرص واملزايا للدخل العادل

هـذه   مفهـوم  تعريف حول كان التساؤلوإن  .حول الثنائيات املطلقة  ودور العلم والبحث خارج اجلامعات
وارداً من حني  يبقى زمنية مايف نقطة ئح اجملتمع الوطين بني شرا يف توزيع الدخلها توفر مدى  و العدالة وطبيعتها
أن  مـا  مىت ميكن لتوزيـع دخـل   و .؟من التطور يف كل مرحلة ذلك أو حتقيق ميكن ضمان كيف آلخر لشرح

أيها السـيدات والسـادة    مطروح يقول فلسفي كبريهناك سؤال ويبفى  .؟يف مرحلة زمنية ما يوصف بالعدالة
  .عن أية عدالة تتكلمون ؟ " مفتوح االجابة احلضور 

مـن   خاسر غري جمـد خمسر أم  العام أهوال القطاع حضرورة بقاء أو  حول  تبعاً لذلك لقد أصبح النقاش
بقـاء   يف الوقت احلاضـر  بعد أن تقررفهو أقرب إىل الترف الفكري  يف هذه الظروفوالسيما  الناحية العملية
بغض النظر عن مدى إنتاجيتـه   تماعيةوعملية واج بيعه أو ختصيصه ألسباب سياسية فكرة واستبعاد القطاع العام

من حيث الواقع بقاؤه ، السيما بعد أن أصبح على عالهتا أو سلبياته أو حىت حسناته أو حجم أرباحه أو خسائره
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مل يعد هناك وهكذا . بني خمتلف شرائح اجملتمع وطبقاته الوطين  من سياسات توزيع الدخلعملياً  أال يتجز اًجزء
سوق  من اقتصادقامة نوع إل مبدأ السعيبعد أن أقر  هتاع العام أو خبصخصيوم ببيع القطيف سورية من يطالب ال

وثابتـاً مـن    أمراً مفروغاً منه العمل للعاملني يف ذلك القطاعفرص وضمان الدخل  بحأصبعد أن و ، اجتماعي
 مـن   عـدداًً  يل أن يبـدو  وهنا. آخربغض النظر عن أي اعتبار اقتصادي  ثوابت السياسة االقتصادية السورية،

كـبرية  توفيقية بالفعل خطوات حسب رأيي  يف اآلونة األخرية خطواقد املعروفني  الليرباليني السوريني  املفكرين
الزمنية  املالئمة خالل املرحلة  السياسة االقتصادية احلوار الوطين حوليف  االجتماعيني ونظرائهم شركائهمباجتاه 

   .!م2000اليت انقضت منذ عام 

  والسادة الحضورأيها السيدات 
عن خمتلف شـرائح الـدخل    املتحدثني موافقة بإمجاع اقتصاد السوق االجتماعي ةغيصاآلن وقد اعتمدت 
 وعقالنيـة   مدى رشد حولبالضرورة  فقط االقتصادي حمصوراً واجلدل أصبح النقاش وطبقات اجملتمع السوري

  العقالنيـة  مدى تالؤم اإلدارة مع احللم واألمل والتطلعاتأي على  السياسات نفيذأداء القائمني على ت وحسن
 لتحقيـق  االقتصادي اإلدارياألداء  مالءمة جديةمدى صحة مسار و  كذلك على ومن ناحية، وغري العقالنية 

وقد .واقتصادية ممكنة سرعة وأقل كلفة اجتماعية بأقصى تراود الكثري منا يف سوريةال تزال اليت الوطنية األحالم  
دارة االقتصادية اإل اءأد يعترب بعضهمف .االقتصاديني رباءاخلاصطفاف جديد بني  إىل يف هناية األمر  األمر أدى هذا
داء غري كـاف وغـري   يعتربون هذا األمنهم  نآخرومرضياً وكافياً بينما  على مر السنني موضع البحث السورية

  .اخلاصة ومعايريه مرضٍ، كل ألسبابه

ية ذاتيـة المرجعيـة وفريـدة    تنم نموذجل البناء الفكري كمالالسعي إلى  -5

 The Drift Towards Perfectionism  المضمون
البـدء   احلقيقة،يف حول العقائد واألفكار املطلقة ، أصبح من الضروري النوعي  أما وقد انتهى زمن النقاش

تتحقق علـى أرض   منوذج تنموي جديدرؤى  تحقيق ل االقتصادية السورية من جديد  متهيداًصياغة البيئة إعادة ب
 مفـردات  مسـاع   اعتاد الناس فيها علىد مرور كل هذه السنوات الطوال اليتوهو أمر مل يكن سهالً بع .الواقع

األطـر  جتديـد  و البيئة الثقافية والفكرية إعادة صياغةعملية كن مل تكما . خطاب اقتصادي آخر واتباع أساليب
السياسـة   فقد كـان لزامـاً علـى    .اأمراً سهالً حبد ذاهت هذه الفترة الوجيزة يفلالقتصاد السوري  املؤسساتية

حـول    عميقةمن خالل تأمالت  أفكاراً ذات طبيعة ابداعية تستبنطوها يف أعماق االقتصادية السورية أن تبحث
 على سـعته  العاملدول و العريب اجلوار اإلقليمي اقتصاديات دولبعض مناذج وأساليب عمل وإدارة مدى مالئمة 

 يفوري وحيقق رغبات اجملتمع السـوري  حاجات االقتصاد السمع  اًميتصور كونه متالئ اًاقتصادي اًمنوذج لتكون
. النفسـية  والتطلعـات  العملي والواقع واألحالم  املنسجمة مع املواقف املوضوعية توفر بعض الشروط ضرورة
 مشورة تبعتها جلان متتابعة خرباءيف جلان  الذي مت  والنقاش مجلة من البحوثإىل  حلاجته زمناً استغرق الذي األمر

   :ما يليفيمستفيضة و حبوث  مع الذات طويلة من خالل وقفة
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  :املستقلة والذاتالبحث عن اهلوية املتميزة  •
ـ ويثمن عالياً هويته املتميزة و اخلنوع،يرفض االستسالم والشعب السوري شعب فخور يأىب التبعية و  هذات

مؤكـداً علـى    و لهجيب أن يكون ملهماً  قبل السياسات االقتصاديةوهلذا فأي منوذج يراد إتباعه من  .املستقلة
 اجلـاهزة دوماً إىل رفـض الوصـفات    يدفع بهكان وهو ما . من اخلارج أي تأثري واستقالليته عنهويته املتميزة 

تقدمها بعـض املنظمـات    كانت اليت تلك السيما املهملة للجانب االنساين واالجتماعي والسياسي يف احلياة، 
ملا فيها من جتاوز للسـيادة الوطنيـة وإمهـال للجانـب      النقد الدويلكالبنك الدويل وصندوق  املعروفة الدولية
  .اإلنساين

  :البحث عن النموذج القدوة لدى أصحاب التجارب االقتصادية الناجحة •
ضـافة إىل  باإل ر االقليمي وبني األصـدقاء دول اجلوا جتارب يفالبحث عن منوذج قدوة ب لقد أدت الرغبة

سلسلة مـن الـرحالت   ب للقيام  باديء ذي بدء محاسي اندفاعقاللية إىل نتيجة واضحة تكمن يف الرغبة باالست
 كما أدت هذه الرغبة ذاهتا. األخرى الدولوأساليب جتارب  عن كثب يفالتمحيص  اإلطالع و االطالعية  هبدف

 إىل سورية يف شىت جوانب عملية اإلصالح االقتصادي املختصني األجانبالعرب ورباء اخلالكثري من استدعاء إىل 
خمتلـف أوجـه    مواضيعها تناولت على عجل يف كل مكان أقيمت  حمليةورشات عمل  ندوات حبثية و حلضور 
احلر  االنسياب يف هناية األمر تضمنيراد هلا أن  العملية اإلصالحية اليتجوانب  خمتلف السيماالقتصادي والعمل ا
االقتصادي واالندماج يف السـوق العامليـة   عملية اإلصالح وحتقق وعوامل اإلنتاج ، للسلع والبضائع  والكامل
 شرائح دخـل تملة لسلبية حم ردود فعل حدوثقد تؤدي إىل  سياسيةتفاعالت  دون تداعيات اجتماعية أو احلرة

االعتماد على حترير االقتصاد و هتدف إىل ى سياساتعل واسعة الطيف تعاين شظف العيش وضنك احملول منخفض
يف  الرحالت املرجو من  دفاهلكان . االقتصادية بشكل عقالين مقبوليف توزيع املصادر  السوق اقتصاد  آليات

مارات العربية املتحـدة  وماليزيا واإل تونس ومصرك  الناجحة االقتصادية التجاربدول إىل  تلك املرحلة األولية
أقرب تكون  عداد سياساتإ  " العلم ولو  يف الصني اطلبوا) " ص(األعظم  الصني مصداقاُ لقول الرسولواهلند و

  .. واملوافقة االجتماعية من حيث املثالية األخالقية واملالءمة االقتصادية أو هي الكمال بعينه إىل الكمال
أوالمهـا  :  من حيث الكفاءة يف األداء األمر وكأنه استقر على منوذجني رائعني  بدا هذه الرحالت هنايةويف 
وثانيهما يرضي تطلعـات   ،  وتصوراهتماملخضرمنيتوجهات و تطلعات يرضي  حلالذي كان مبثابة   وهو الصني

على الرغم من فارق الظروف واملالبسـات واخـتالف التـاريخ    . ديب إمارة منوذج املتفتح وهوالشاب  الفكر
فالسـهول   أصعب من أن يقاوم، الناجحني اغراء النموذجني لقد كان. اعيةوالعادات االجتم والسمات اجلغرافية

  .كما يقول املثل االجنليزي اخلضراء تبدو دائماً من بعيد أشد اخضراراً وخصباً
  :القادرة على أداء املهمات املطلوبة اخلربة والكفاءةالبحث عن  •

اءات املناسبة لألداء االقتصادي املتميز من هذه السنوات قلة اخلربات والكف لقد اكتشف يف مرحلة مبكرة
، وهلذا كان البد من االعتماد على املواطنني السوريني ذات الطبيعة االنتقالية الظروف املوضوعية السائدة يف ظل
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يف املنظمـات الدوليـة أو    أو الذين سبق هلم العمل اخلرباء العاملنياملواطنني بعض يف اخلارج و األكفاء املغتربني
يسـمح  بإعـادة دمـج      إصالح اقتصادي فعال هلم العمل هناك من أجل ضمان أداء يتم من خاللهسبق الذين 
ـ  .مهما كانت صغرية ولكن دون إشكاالت اجتماعية وسياسية .تصاد السوري يف االقتصاد العاملياالق ان لقد ك
باختصـار املسـافات    رباتمبحاولة اكتساب اخل يتجلى لألمور يف النظرة واضحالتبسيط ال بالتأكيد بعض هناك
 ونـدوات نقـاش و   فكرية أو املشاركة يف  مؤمترات ومهرجانات إىل عن طريق الدعوة الكلف املاديةختفيض و

ورشات عمل قصد منها السماح بتكوين  مهارات و خربات جديدة يف أقصر وقت ممكن عن طريـق التجربـة   
وجتـارب  من االستنجاد خبـربات   يف هناية املطاف  دونظراً لضغوط الزمن ومتطلبات االقتصاد كان الب. واخلطأ

ـ  كثرية حماوالت بعد .يف هذا اجملال لتأدية املطلوب وحشدهم   همالسوريني املغتربني واستنفار ربات السترياد اخل
  . ح الطرق للعامل اخلارجيوالتقانة احلديثة عن طريق فت
  :البحث عن التوازن االقتصادي والعدالة االجتماعية •

مـن العدالـة   ومقبول من ربط حتقيق التوازن االقتصادي مبستوى معقول يف هناية األمر اً كان البد أخريو 
قتصـادية يطـالبون   احلرية االأولوية إذ كان أنصار . جمال أخذ ورد حتقيق ذاك األمر حىت ولو كان االجتماعية،

وكثرياً مـن العدالـة     من احلرية االقتصاديةيريدون قليالًا كان أنصار العدالة االجتماعية بينم باملزيد منها أوالً، 
   .من أصعب املهام هذا األمر  حىت ولو كان لطرفنيبني اما إجياد نقطة توازن  البد من وهلذا كان. أوالً االجتماعية

  :ستقبلحماولة استشراف امل •
ـ طن يف وحتديد أي  و استشراف ناجحة إىل أي سياسة اقتصادية  حتتاجأن  ويف النهاية كان البد   تقبلمس

يف حـال   تصور املكانة اليت ميكن لالقتصاد السوري أن يصل إليهـا ل يراد بناؤه ، وذلك األمدأو متوسط طويل 
مـن خـالل    عملياً بشكل مبدئيم 2007و 2006يف عامي وهو ما مت  .االقتصادي اإلصالحتنفيذ عمليات 

و  ،لالمنـاء عاون مع برنامج األمـم املتحـدة   م اليت مت تنفيذه بالت2025مشروع رؤية استشراقية لسورية عام 
على اختالف ميوهلم وأفكارهم وعقائدهم ومشارهبم من خرباء التنمية والتخطيط واالقتصاد  264حنو  ةشاركم

 عملـهم إىل يف هناية  توصل هؤالء  وقد. جهات رمسية وخاصة ويف بعض اجلامعات السورية  يفمن بني العاملني 
  : اضيةافتتر ثالثة سيناريوهات

 سيناريو استمرارية الوضع الراهن = ج      .السيناريو التنموي -ب         .السيناريو الليربايل  - أ 
  

  متون السياسات االقتصادية السوريةهوامش على  - 6  
  أيها السيدات والسادة احلضور

 االقتصـادية   النظريات  مبضمونبالتجريد أو كثرياً من الناحية العملية مل هتتم السياسة االقتصادية السورية  
 هاألن معظم اهتمام لسياسات االقتصاديةاليت تقدمها ل لولاحلأو حبرفية  معها او مبدى انسجام اجراءاهتااملدرسية 

للمسائل اليت يثريها املدرسية  هذه النظريات أورد هتا  اليت العملية والتطبيقية مدى جناعة احللول ىكان منصباً عل
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هـذه  الفعلي احملتمل على منوذج اقتصادي تصـورته  تأثريها درجة معرفة على و مطلوب تنفيذ إصالح اقتصادي
على الـورق عمليـة    وهلذا مل تكن صياغة متون السياسات االقتصادية السورية. نته يف أعماقهاستبطواالسياسة 
مـن قـوى    جاءت على اختالف أنواعها كانت شديدة سواء االجتماعية والسياسية والفكرية فالضغوط .سهلة

الضغط احمللية املتجلية برغبات ومصاحل القوى االقتصادية الفاعلة وتنظيماهتا يف سورية سـواء منـها الصـاعدة    
باإلضـافة   مرت خالل مراحل سابقة الساعية وراء اختراق جدران املاضي أو احملافظة املدافعة عن املزايا املكتسبة

مات الدولية واملصاحل التجارية األجنبية املتداخلة أحياناً مع مصاحل إىل قوى الضغط اخلارجية املتجلية خبرباء املنظ
كلها كانـت  أهنا يف هذه املرحلة صادف قد تالعامل ، و يف دول أوروبا ووأاإلقليم وتطلعات بعض دول اجلوار يف 

  .وفةاملعر حرية االستثمار وحريات السوقو  الرأمسالحركة حرية ضمان تسعى وراء حتقيق حرية التجارة و
كانت السـبب يف انعـدام وجـود    االقتصاد سياسات اقتصادية بعيداً عن أساتذة علم  لعل صعوبة صياغة
د مكانية وزمانية حمـددة  أبعا يف وثيقة منفصلة ومكتوبة  ذات معترف بهمعلن و حمدد  برنامج اصالحي مكتوب

اخلطـة   نصـوص  بعض هم إال إذا كانتالل. يف األمهية حسب املراحل الزمنية و األولوياتومبوبة  مرتبةسلفاً 
  .املكتوب االصالحي  متثل هذا الربنامج العاشرة  اخلمسية 
 
مـن  و متوفرة قليلةوثائق خالل مراجعة واستنباط متون هذه السياسات من فيما يلي استقراء  تحاولهلذا  

 هـو فالسياسة االقتصادية  أهم  أهداف أما .تناولت هذه السياسات باالشارة والتنويه تصرحيات صحفية مطالعة 
  :مايلي

 ولكن اجتماعي نعم ...اقتصاد سوق  •
 ريـة قامة اقتصاد سوق اجتماعي جيمـع ح السياسة االقتصادية السورية بأهنا تسعى إىل إ نصوص متون تقول

تستطيع مل خيار  وهو .ننيللمواط االجتماعية العدالةتوفري ضمان  إىل تصادية وحرية االختيار املبادرة الفردية االق
وال شك  .مثل أملانيا وهولندا ودول اسكندنافيا يف هذا العامل بالغة الثراء واحلظوظ سوى أمم قليلةحتقيقه حبد ذاته 

يف مجيـع   وحيتـاج  كبرية جداَكلفته  ألن فاتورة أمر جمهد للموارد ل بشكل فعا يف سورية املفهوم حتقيق هذا أن
  :ما يلي حقيقه من توفرلت ، ففي سورية ال بدلبعض الوقت األحوال 
  .منطقياً مقبولةاقتصاد مزدهر ينمو مبعدالت حقيقية وفعلية وجود  -
 .أو أقل %2و4حبدود  مبعدالت مقبولة أو حمدودة سكانياً و اقتصادياً جمتمع عصري ينموتوفر  -
 .راسخة البنيان دولة مؤسساتيةتنظيمات وجود  -
 .مناسب طار نظام إقليميوجود جوار غري معادي متعاون يف إ -
 .عند تقييم كل جهد إنساين  واضحة بدون لبس  معايري اقتصادية على  عتمادوجود ثقافة اال -
 .تسمح يالتوزيع على املدى الفصري صادية كافيةوجود موارد اقت -
 ستند إىل كفاءة اقتصادية عاليةمذي فوائض  وجود اقتصاد وفرة  -
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عائلة يف املنطقة  6875مت منح . س.ألف ل 600- 137تبلغ كلفة مريض باألمراض املستعصية يف سورية حنو 
ترى لو أن كل عائلة حمتاجة يف سورية حصلت على . الشرفية  إعانات مالية شخصية حسب رأي بعض الصحف

 كم ستبلغ الفاتورة املطلوب دفعها من الدولة؟  . س فقط .مبلغ رمزي قدرة ألف ل
 

  ولكن استشرايفنعم .. طيط خت •
ن أي نوع، فآلية السوق تعيـد  إىل ختطيط ممن حيث املبدأ ال حيتاج اقتصاد السوق  من الناحية النظرية

والربح كما من خالل آلية السعر  وذلك .تصادية بكفاءة مشهود له هباقر االوتوزيع املصاد العرض والطلب بنية 
تأشـريية   برامج وخطط بقى حباجة إىلأداء  أجهزة الدولة  بولكن . التوازن الطبيعي املطلوب اخلفية تقرض اليد

وهلـذا ال  . حمدد أعماهلا على مدى زمينأساليب و إمكاناهتا املاديةحتديد براجمها من خالل   وترشد تعكس أولياهتا
وهو نوع من التخطيط  .هان التخطيط العقالين الذي ال يتدخل بآليات السوق أو يعرقل عملمبد من ممارسة نوع 

ليس بالتخطيط االستراتيجي أو املرحلي كما أنه . عي أو العمليايت أو اجلزئيلقطاوصف التخطيط ا ال ينطبق عليه
طـالع  صاد السوق يسمح به هبدف اإلاقت الستشراقي الذي يعتقد أصحابه أنالتكتيكي وإمنا نوع من التخطيط ا
ه مبـا جيـري يف   ن هذا النوع من التخطيط ال عالقة مباشرة لأل تمع  املستقبلية على معامل االقتصاد ومالمح اجمل

مـن   اجتماعية كانت أم غري اجتماعية، ويتم آليات اقتصاد السوق عمل االقتصاد  حبكم كونه يتم بالتوازي مع
فاالستشراف يتم بالنتيجة . .االقتصاد وحراك اجملتمع حركة قبل رجال حاملني مبستقبل من نوع ما استناداً جملريات

بطريقة التنبؤ  يتم أوعلى املستقبل بطريقة منهجية  حىت اآلن احلاضرإما اعتماداً على إسقاط مؤشرات واجتاهات 
ات ومسـتويات  بـدرج االستنباط احللم أو بواستدعاؤه ب املستقبل ورؤية مكنوناتهللكشف عن أغوار  التكهنو

  .احلدوث خمتلفة احتماالت درجة
 عدة أناس من ذوي الرؤىدة عاشارك يف رمسه التخطيط جمرد تصور ملستقبل قد ي وهكذا يبقى هذا النوع من

مـع قـرارات   يتفاعل مباشرة توجهاهتا أو مع  وأ مع حركة السوق بالضرورة ، ولكنه ال يتقاطعواملعرفة واخلربة
علـى  وعلى كل ف .واألمل احللمالكثري من فهو جمرد رؤى فكرية فيها  .احملتملنيتصورات  وأاملستثمرين الفعليني 

 التنمية مو او النالعتماد على آليات السوق احلرة مع وجود التخطيط لعمليات بتناقض االرغم من العلم املسبق 
السياسـة   فقـد آثـرت   اجملهول الستشراف املستقبل أداةأو إال أن يكون وسيلة لربجمة األداء احلكومينظرياً 

بار التخطـيط  ولكن من خالل  اعت .سوق احلرة وبني التخطيطاالقتصادية السورية اجلمع مابني اعتماد آليات ال
 مباشرةأحد رف املستقبل دون أن يساهم و استشرافياً يستش من ناحية يف اجملتمع والدولة تأشريياً غري ملزم ألحد

دخلـت  كون أجهزة التخطيط على كل املستويات قـد  وهكذا ت. من ناحية أخرى يف رسم معامل هذا املستقبل
إىل وجود أكادميي  عن كل ما سبقها من مراحل لتتحول أداؤها ومفهومها تلفخي ذات طبيعة خاصة مرحلة ثالثة

ن حيب مل من السنني القادم  االفتصادي لسورية يفصور املستقبل عمل من أجل رسم يوالوطأة  خفيف الظل طيفي
العمليـة  من الناحيـة   جمرد نشاط فكري حيادي وهكذا أصبح التخطيط من جديد.االطالع على هذا املستقبل
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 حتديد مساراته أو ترشيد استثماراته يهدف إىل إنارة الشكل الذي سيكون عليه املستقبل ال يةالسياسية واالجتماع
أصـبح ممارسـوه   هكـذا  و .أو االقتصاد مطلوب احداثه يف اجملتمعاً تعيريربامج واخلطط اليت ترسم أو اعداد ال

جهابـذة   أكثر من كـوهنم  فكريةال وجود الرؤىو للعلوم املستقبلية يةعلميتوخى فيهم املعرفة الوخرباؤه رجال 
 . عاجتمعلم االاقتصاد و دهاقنة 

 
 آخراً اخلاص واالستثمار.. أوالً ..اخلاص االستثمار  -7

ذج األساتذة يف علم منا مثل نظرية حباجة إىل مناذج تنمويةأيضاً مل تكن السياسة االقتصادية السورية هذه املرة 
روسنو أو هيجنز أو نورسـكه أو  و   دومار-هارود فائت من أمثال طوال ستينات وسبعينات  القرن ال التنمية 

  غـريه أو  من مدرسة فيينا النمسـاوية لالقتثصـاد   بيتر مشوإىل مناذج أسبق كنموذج جوزييف كيندلربغر  أو 
ـ اء وضع خططها التأشـريية  تستعني هبا أثنكمتذج أساتذة  املدارس الكينزية أو املاركسية يف االقتصاد    ةأو املادي

للـدخل  ووسيلة التخطيط االستشرايف ، وآمنت باالستثمار اخلاص وجده طريقاً   منوذج بعد أن اختارت لنفسها
 إىلاملباشـر   الوصـول واضحة جداً تكمن يف  حاجاهتالقد أصبحت   عمل والرفاه والنمو وتشغيل الباحثني عن

يف مهمـة تطـوير االقتصـاد      معها اد للتعاونالذين هم على استعدو واملستثمرين الواثقني هبا الفعلي االستثمار
يف مطلع القرن احلادي والعشـرين املـيالدي    سورياالقتصاد الادارة رجال  علناً هنا أن  وإين أعترف. وحتديثه
الـذين   أسالفهم يف القرن املاضـي  من كثري منللمسألة االقتصادية اجلانب العملي أكثر واقعية واهتماماًً بكانوا 

  اليـوم افتصـاد  لقد شكل االستثمار اخلاص لب أفكار رجـال  . للجدال االيديولوجي من أوقاهتم أوقفوا كثرياً
كل االهتمام واملساعدة املمكنة عن طريق تقدمي كل ما تسـتطيع  وللقائمني عليه  فقدموا لهحمور أمانيهم أصبح و

دون تفضيل حلنسية أو لشـخص  ضريبية وإعفاءات  مالية وإدارية حوافز الدولة منحه من إمكانات اقتصادية و
والسيما يف حال " مستثمر  أهالً وسهالً بكل"  على طول السنني دوماً املعلن كان الشعار. أحد فكرل لون أولأو

والسيما إذا كان جاهزاً لتنفيذ مشروعه ". وفادر من حيث االمكانات املالية توفر رغبة صادقة لديه،جاد يف كونه 

  .استثمار أمواهلا وحتمل خماطر املشروع املختلفةوفر على الدولة اليت ت  B.O.Tيف إطار صيغة
 إعادة االعتبار للقطاع اخلاص-8

االعتماد املطلق على الرأمسال اخلاص احمللي والعريب واألجنيب يف متويـل  ولقد جرى تطبيق هذه السياسة يف إطار 
 من تـداعيات الـذكريات   احمللي اخلاص حترير القطاعتطلب  األمر الذي. بدرجات متفاوتة من النجاح التنمية
العقـد شـريعة   "  اقرار مبدأ وإعادة تأهيله اقتصادياً عن طريق يف االقتصاد السوري  باعادة رسم دوره  القدمية

علـى أسـاس   التعامل البدء بمنطلق ووثيقة إطالق اقتصاد السوق من عقاله،  الذي يعترب أهم بند يف" املتعاقدين 
العرض والطلب يف سوق حرة وشفافة ومنفتحة   وفقاً لسعر يقرره يف كل مرة تالقي منحّيناحلتبادل املنافع واملص

العمل على حتقيق فرص التنافس احلر بني املنتجني مبنع االحتكار بشىت مظاهره هذا ما كان يتطلب و .على اخلارج
مايتهم مـن الغـش والتـدليس    ومحايتهم من خالل مجعية تسعى حل وأنواعه، وتأمني حرية االختيار للمستهلكني
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أما االجراء اآلخر يف هذا احملال فكان حماولة جتميع الشركات الفردية الصغرية يف شـركات  .  والتزييف واخلداع
وهو اجراء يضمن متويالً أفضل لقاعـدة  .  كبرية مسامهة تستطيع طرح أسهمها يف سوق دمشق لألوراق املالية

إىل مستوى أداء أفضل بسبب التقانات األفضـل   اخلاصة  الشركاتكما يسمح بوصول هذه .االنتاج السوري
فاعالً وقـادراً   هذا القطاع اخلاصليصبح  مثل سورية والشام شركات قابضةواالدارة األمثل ، ومن مث إحداث  

   .أو يف جمال االندماج يف السوق الدولية يف عملية النمو والتنمية منه  سواء  على أداء الدور املطلوب

 إعادة تشكيل السوق السورية وتوسيعها-9 
صغرية نسبياً غري جذابة لعمل الشركات الكربى باملقارنـة   تعترب السوق السورية باملفاهيم االقتصادية كانت

دول بعيدة مثل دول غرب أوربا والواليات املتحدة األمريكيـة    يفوأجماورة كالدول النفطية  اطقمع غريها يف من
امل السـوري ، وأخـرياً   االنتاجية احلدية واملتوسطة للعوسط الدخل الفردي واخنفاض توى متحبكم اخنفاض مس

املستخدم يف عملية االنتاج الزراعـي   -حارج قطاع النفط والغاز  -حبكم اخنفاض املستوى التقين  وليس آخراً
، فإن  يف أي بلدستثمار أهم العوامل املشجعة لال وملا كان حجم السوق من.  والصناعي  وانتاج اخلدمات املتنوعة

جيـة  كان توسيع السوق عن طريق رفـع االنتا ملا و هذا احلجم الصغري يعترب نقطة ضعف يف االقتصاد السوري 
على املدى القصري  اعتقد مصمموا السياسة االقتصادية السورية أن  املسـألة   احلدية واملتوسطة أمراً صعب املنال

وعـدم   يف قصور الطلب الفعال كينز. تطبيق عملي لنظرية جون مناسب لجمال مجمرد االقتصادية يف سورية هي 
وهلذا كان احلل برأيهم هو ضخ بعض القـوة الشـرائية   . ب تفضيل السيولةبسب كفاية القوة الشرائية يف السوق

يف مسعى  لتوسيع السـوق السـورية   املواطن السوري  جيب الدولة والقطاع اخلاص إىل مصارف املتوفرة لدى
علـى  بدون حـراك  قابعة  برية للمواطنني والدولة ولقد شجع وجود ودائع ك. ع طريقة وأقل كلفة ممكنةبأسر

 مل يؤمن هـؤالء . حسابات مصرفية ألجل يف الداخل واخلارج مل يتم تسليفها للمنتجني واملستثمرين هذا التوجه
بأن املشكلة  تقدمي جلول سحرية الطابعيف غمرة تلهفهم على  أبداًالزمالء األعزاء على اختالف مواقعهم  السادة

كما مل يؤمن عؤالء بأن .شح يف القوة الشرائية السوقية جمرد االقتصادية يف سورية بنيوية الطابع وليست نامجة عن
 االقتتصادية ملصادر سـورية   سوء االدارةبو املتوسظة واحلدية للعامل السوري من جهة املشكلة تتعلق باالنتاجية

  . بنظرية كينزميكن معاجلته وليس أمراً يتعلق بالنقد أو   من جهة ثانية

 إعادة تشكيل املناخ االستثماري يف سورية-10
 حبيث يصبح جاذبـاً للرأمسـال    يف سورية من إعادة  تشكيل املناخ االستثماريويف هذا االطار كان البد  
،  الشخصية مستقل حر الضمري ضاءنية  من قبل قالقانوواحلماية رعاية حباجة للاخلاص فاملستثمر . حمابياً له اخلاص

مىن شاء  احلدودأو عبور ه وخلربائه وورثته حبرية اختراق ألمان ولرامساله بالسالمة والرباحبا وضمانات لشخصه
 يف حال االختالف مع أي مواطن حمليحصوله على املعاملة العادلة من قضاء حر مستقل  وتأكيد  احتمال  ذلك 

التملـك  مللكية لعوامل االنتاج  مىت شـاء  قوق امتتعه حباالدارة احمللية ، وضمان أجهزة من قبل  على االحترامو
اليت حتكم  إعادة النظر بالفلسفة االقتصاديةضرورة فاعادة تشكيل املناخ االستثماري تعين . أو املشروع لألرض 
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االهتمام إىل   Economic Aggregates القتصادية أوالً  ونقل االهتمام  من الكليات العمل االقتصادي
بدايـة مـن    . يف السوق ومشاريعهم النشطاء العاملني جبد يف تطوير استثماراهتم األفراد االجتماعي والسياسي ب

ملؤسسات التعليمية  والسيما  اجملتمع عن طريق إعادة النظر بربامج اإعادة تشكيل الثقافة االقتصادية املتداولة يف
وإصـدار القـوانني   تغيري املوقف االعالمي السليب من اقتصاد السوق، حماولة و ألداء، من حيث الصالحيات وا

حبيث يصبح املناخ االستثماري يف سورية مصدر راحة للمستثمرين احملليني املشجعة واملراسيم والتعليمات النافذة 
ستثمر اخلاص أو من خالل والعرب واألجانب احملتملني من خالل تنظيمات وصكوك قانونية حتمي استثمارات امل

تقدمي عهود مكتوبة و وعود شفهية بتقدمي كل ما من شأنه زيادة حجم  األرباح املتوقعة من قبله نتيجة عملـه يف  
األمر الذي يزيد من طمأنينته إىل سالمة رأمساله والتأكد من عدم اللجوء إىل مصادرة هذه الرأمسـال أو  . سورية

احليلولة دون ابتزاز املستثمر أو اختالس أمواله، أو التحايل عليه أو التحيز ضده تأميمه أو التصرف فيه أو به، و
 قـانون إصدار و لتجارة عادة تنظيم غرف اقاننون للتجارة  وآخر إل لالستثمار و وانني متتابعة واصدار ق.قانوناً

، وقانون ملكافحة .ب التجارةنع االغراق واملمارسات غري الشرعية املسيئة حلرية انسيامللجمارك  وقانون جديد ل
الفساد وقانون للمناطق احلرة و إنشاء اهليئة العامة للمواصفات واملفاييس  وهيثة االستثمار، وإصدار فانون محاية 

وضمان التنافسية للمنتجات السورية  وقانون لالستثمار العقاري وقانون جديـد   وآخر حلماية املستهلك اجلودة
أحدث اهليئـة العليـا     قانون للصريفة  وقانون آخر للصريفة االسالنية وقانون  للتأمني، و لتنظيم وعمران املدن

اسـتهدفت احـداث هيئـة     إىل جانب قوانني أخرى وقانون النقد األساسي وقانون للمصرف املركزي للتأمني
لبيئة القانونية اليت إعادة صياغة ا هافااستهد إىل ق للمعونة االجتماعية وهيئة لتنمية الصادرات  وصندو الضرائب

تشكل إطار العمل االقتصادي  يف سورية  حبيث تصبح البيئة االقتصادية يف سورية منسجمة مع متطلبات منوذج 
صكاً قانونياًً يف هذا اإلطار خـالل الفتـرة    3041صدور حلد كبري وهو ما ضمنه . اقتصاد السوق االجتماعي 

وهذا يشكل عيضاً من  .حف االقتصادية الصادرة يف سوريةم كما قالت احدى الص2007وهناية عام  -2002
الترخيص لعدد من شركات الطريان اخلاصة مثـل أجنحـة    التوحه  حنو واالطار وقد جرى يف هذا اجملال .فيض

مع  مؤسسة الطـريان   مصر والعراق بالتوازيك بلدان جماورة الركاب إىل تودان نقل الشام ولؤلؤة الشام اللتني
عدد كبري من شركات التأمني اخلاصـة و املصـارف   يف السوق   كما ظهر.اليت متلكها الدولة ورية العربية الس

  .اليت تعمل إىل جانب مؤسسات القطاع العام و اخلاصة الربوية والتكافلية
جتمعهم بسورية وحدة الثقافة  ملستثمرين مرحية ومرحبة فرصة عملية على العامل وهكذا كان االنفتاح السوري

رايف عض دول اجلوار اجلغبمن  جاؤوا  آخرينشام األخرى مثل لبنان واألردن ومن دول بالد ال جاؤوا  اريخوالت
 والسيما السعودية وقطر والكويت واالمارات اخلليج العربية اجلزيرة و دولعض مثل إيران وتركيا، وهناية  من ب

لنفط واهنيار دوالر أمريكا مع بدء اهنيار اهليمـة  الذين فاضت خزائنهم نتيجة ألسعار برميل النفط يف هناية عصر ا
حـىت اآلن  إلقامة مشاريع تنموية يف سورية كان أكثرها    Pax Americanaاألمريكية والسالم األمريكي

وجممعات السـكن  )  Malls(التجاري  جممعات البيع  الفنادق واملنتجعات السياحية و من النوع اخلدمي مثل
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االدارة االقتصادية مل يفد واحلقيقة أنه . والفليل من النوع االنتاجي  الربوي والتكافلياملصارف وشركات التأمنيو
الود املريح واعتماد طرائق وتكتيكات العالقـات  مظاهر  الكثري من  حسن النوايا وطبب التعامل وما أبدته من 

الشراكة مع أوربـا  اتفاقية رغم توقيع  ،إىل سورية اخلاصة والتقانة املتقدمةذب الرساميل األجنبية سبيالً جلالعامة 
السـبعة   مـن برملاناهتـا   معهـا  ر اتفاقية الشراكةماتزال أوربا تساوم وتسوف حىت اآلن يف اقراف .بسرعة وهلفة
   .,ملفات املنطقة األخرى حول مناسبة للغرب سعياً وراء ابتزاز مواقف سورية  والعشرين

 :  The Pros & Consاهلا وما عليهام: السياسة االقتصادية السوريةتقييم  -11

 نظرة عني طائر     

يف كل  على مر السنني يدفعها االفنصاد ة أحياناً باهظ قد تكون وأمثان أي كلف نتائج لكل وصفة اقتصادية
حبكم طبيعة علمهـم  ، كل على انفراد ، ميلكون الفكرية االجتماعية و االقتصاديون ككل أرباب املهنف .مرحلة

 وأفكارهم العقائدية الشخصية وخرباهتم تهربجت هم وبيئة كل من ختتلف حبسب ومسألة وعة لكل حالوصفات متن
وهذا هو حـال السياسـة االقتصـادية    . رؤيتهم لألشياءزوايا وخلفياهتم الفكرية وطبائعهم النفسية و اختالف 

  . أوالً من بعيدا ترى كمخالل الفترة منجزاهتا  بعض بتعداد يل  السماح أرجوهلذا .  السورية

  :المنجزات-آ
 االقتصـادية   األهداف ق بعضحتقي املنصرمة  نيخالل هذه السنمت قد  إن من الواجب واالنصاف  القول أنه

اول واليت حنـا  .خالل السنوات الوجيزة موضع البحث تصادي قاال املنجزات القانونية ذات الطابعالكثري من و
   .أيضاً املوجزة شارة ولربنا بالدراسةباال تناول البعض منها يف هذه العجالة

دور آلياته يف والقانوين ل الثقايفمن جديد ، واعادة االعتبار  اقتصاد السوقوثقافة  مفهوم فكرة و ترسيخ  1
كما جرى . واقتصاداً وسياسةًفكراً  دة تأهيلهاإعا ، كما جرىوالثروة واملصادر االقتتصادية  توزيع الدخل

كانت السرعة متفاوتة مابني الـبطء  . ه حرية األسواق والتعامل مع العامل اخلارجيقطع مراحل رائعة باجتا
من ثقافـة التـدخل    السريع على االنتقالاملتوقعة أو احملتملة  والتسرع حسب طبيعة وشدة ردود الفعل 
ومع ذلـك  .اًوهو انتقال مل يكن سهالً من الناحية العملية أبد. واسع املدى إىل اتفاقية اقتصاد السوق احلرة

استمر يف  هذا االطار  اصدار قوانني تضمن التجارة احلرة والتنافسية ومحاية املستهلك وفـانون التـأمني   
 . وقوانني املصارف وعشرات غريها

          
توقيـع  ، و ملنظمة التجارة العامليـة   ضماملإلن مل يكتمل بعد ثيث ح سعىم م2002منذ عام كما جرى  2

اعتباراً من عام   منطقة التجارة العربية الكربىاستكمال تفعيل دور سورية يفاألوريب والشراكة مع االحتاد 
باقامة مثل ذلك مع ماليزيا  اليوم  يف سوريةوإقامة منطقة جتارة حرة مع تركيا و هناك من يرغب .م2005

 .ايضاً  ذات يوم ايرانمع لرمبا و
 .الظروف املناسبة لعمله وهتيئة حداث سوق دمشق لألوراق املالية إاملباشرة ب 3
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املصارف  حتسني أداء وتطوير عملياتالتفكري باستخدام أذونات اخلزينة ب حتديث االقتصاد السوري مت كما 4
 .العامة

  )..منها تكافلية 3شركة  11(انتشار شركات التأمني اخلاصة بنوعيها الربوي والتكافلي   5
 )مصارف تكافلية 2منها   قيد التأسيس 2 +9(  بلغ عدد البنوك اخلاصة املرخصة يف سورية حنو  6
مايزال هناك الكثري الـذي مـن    يبدو أنه وإن كان .بالشك  حتسني املناخ االستثماري يف سوريةلقد مت  و 7

 .الواجب عمله
كما بلغ االسـترياد  . س .مليار ل 61م حنو 2006بلغت قيمة التصدير السوري من السلع الزراعية عام  8

 .س.مليار ل 67نفس السنة حنو من السلع الزراعية يف 
بنايف ذلك الغاء القيود الكمية وغري الكمية  مـن رسـوم وتـأمني    تشجيع التصدير بكل الطرق املمكنة   9

سعياً وراء اندماج القاعدة اإلنتاجيـة  على املصدرين والتصدير وتكتيكات إدارية كانت متارس  وصرائب 
منتجات  واألغنام والقطن واجلبوب والفوسفات سيما السورية يف االقتصاد الدويل  على أسس سليمة وال

تجـه  ة اإلنتاجية السـورية ت القاعدمنتجات من  األمر الذي جعل كثري. رية واملتوسطةقطاع الصناعة الصغ
س .مليار ل 529وأن قيمة الصادرات بلغت  .لتلبية حاجة األسواق اخلارجية سواء يف االقليم أو يف العامل

ممـا  و.م2007س عام .مليار ل 619والر امريكي وأن املستوردات بلغت حوال مليار د 11أي حوايل 
أصبحت بشكل بسيط  وجزئي حبيث  تبعاً لذلك حتسنت البنية اهليكلية للتصدير السوريقد الشك فيه أنه 

 التايل على الشكل.م2007عام 
  .نفط% 62
  ).قطن وحبوب(ة يوزراع) فوسفات(سلع منجمية % 25
  استهالكية الطابعة خفيفية منتجات صناعي .13%

  :أيضاً سعياً وراء تقريباًعلى مصاريعها  للسلع  فتح أبواب االسترياد . 7
الصناعة السورية على التنـافس مـع    وتشجيع االندماج بالسوق الدولية درجة متقدمة من حتقيق -آ

  .غريها يف السوق الدولية
بغمر السوق السورية .املقيم يف الوطن لسوريزيادة تنوع التشكيلة السلعية املتوفرة للمستهلك ا -ب

بشىت أنواع السلع واملنتجات االستهالكية والوسطية املستوردة من دول الشراكة مع أوروبا وتركيـا  
  .ومنطقة التجارة العربية احلرة

  اعة والزراعة واخلدمات السوريةهبدف تطوير الثصن  زيادة التنافس يف السوق السورية- ج
  .بدرجات متفاوتة من النجاح دة التضخم وارتفاع األسعارمكافحة ح  -د  

الشراكة مع أوربا وتفعيل منطقة التجارة العربية احلرة وتفعيل منطقة التجارة احلرة مع اتفاقية مت توقيع وأخرياً  .8
 رغبةاحلديث املطول عن الهناك و. احلركة عرب احلدودتسهيل  اءات الرقابة ووعلى هذا جرى ختفيف إجر. تركيا
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تقطع سورية طوالً وعرضاً باجتاه كـل جـريان   وشبكة طرق برية جديدة  حديدية قامة سككبإقامة مطارات و إ
حتدثت اإلدارة االقتصادية السورية عن رغبتها  و. ومواينء سورية يف الغرب ية يف الشمال والشرق واجلنوبسور

ووضع مباقر ومزارع حكومية   . لقطاع احلاصالدارات ومستثمرين من ا منح مطارات سورية الشمالية والشرقية
طرحهم لالستثمار علـى  عن الرغبة بكما أعربت   واملخلي .مستثمرين من القطاع اخلاص األجنيب حتت تصرف

  . اهتطويرقادرة قادرة على  شركة عربيةبأيدي  ع إدارة مواينءوضحياول هناك من  و B.O.Tطريقة 
من مسـاحة  % 41املنطقة الشرقية لسورية اليت تشكل  ة اقتصادياً والسيمااملناطق املتخلف االهتمام بتنمية . 9

  :يلي ماسورية فيقتصاد المن قراءة مسامهاهتا  و تشكل مصدراً اقتصدياً كبرياً لسورية كما يتضح .سورية
  .من املوارد البشرية% 57.1من املراعي % 24من األراضي املزروعة % 44           

من إنتاج احلليـب  % 20من إنتاج الصوف % 43 ، وتوفر حنو السورية وانيةمن الثروة احلي% 36
،  الشـوندر السـكري   انتـاج  من % 37القطن  انتاج من% 69. من إنتاج اخلضراوات% 30

  .النفطانتاج من % 100
 التي أصبحت تضـم  الثروة الحيوانية:طوير بعض القطاعات االقتصادية البديلة للثروة النفطية مثلجرى ت. 11

  . مليون رأس غنم 22 -21نحو                           
  مليون راس ماعز 1و1                                     
  .مليون بقرة 1-2

  .مليون دجاجة 39.3
  .مليون طن حليب 2.6

  .ألف طن حلم أمحر 259
بلغ عدد مشتركي الكهرباء يف   اء سورية  حبيثالبيوت يف أحنالطاقة الكهربائية إىل معظم  كما جرى إيصال .12

 الواحدة كيلو واط ساعي يف الدورة 2000يستهلك حنو  فقط منهم%  1مليون نسمة علماً بأن  4سورية حنو 
 ..الكهربائي من اإلنتاج% 9ما يعادل  أن هذا الواحد باملائة  يستهلك  أي
ماليني شـجرة منتجـة    9اك أكثر من هن أصبح أن بعد . سادس منتج للزيتون يف العاملحتولت سورية إىل . 13

  .للزيتون يف سورية
/ ألف برميـل   650يوم بعد أن كانت تنتح حنو / ألف برميل  370يبلغ وسطي إنتاج النفط  يف سورية   .14

مؤخراً يف الواليـات   سعره الدويل فوصلازداد  قد  النفط اجلدير بالذكر أن برميل   .يوم حىت هناية الثمانينات
  .دوالر أمريكي 110 حوايل املتحدة إىل

كثرياً خالل هذه الفترة كما زاد التصـدير  الدويل وكذلك حدث ملاديت الغاز والفوسفات اليت زاد سعرمها . 15
ا عن طريق التكثيف والغسـيل واإلسـراع بوصـوهلا إىل    ملتحسني نوعيته النجاح  ا بعد حماوالت متفاوتةممنه
 .اه اهلند أو حمطات القطار باجتاه تركياالتصدير على الساحل السوري باجت ءمرايف
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دوالر للطـن   800 وسطي قـدره   من حاجتها  إىل املشتقات النفطية بسعر%  55تستورد سورية حنو   .17
  .الواحد حسب معلومات االدارة االقتصادية احلالية

  ).من الواحد 10/7(ة أقل من واجد باملائ خالل السنوات األخرية  بلغت حصة سورية من التجارة العاملية. 18
ت طارئة على أهم مؤشـرا  واجيابية جوهرية كمية على شكل زياداتاقتصادية أهداف كما حتققت بعض   .19

مليار  1.25س أي ما يعادل .مليار ل 61مسامهة قطاع السياحة والناتج احمللي حنو إذ بلغت  .االقتصاد الوطين
مليـار   529الصادرات حـوايل   حمحو% 7م حوايل 2007بينما بلغ معدل نو الدخل الوطين يف عام .دوالر

متت زيادة الناتج احمللي باألسـعار   كما .غري نفطي%  70 -68ا منه) مليار دوالر أمريكي 11حوايل (س .ل
يف تلـك  %  1.4م أي أن الزيادة احلقيقية يف متوسط دخل الفرد مل تزد عن 2007عام %  3.9الثابتة حبوايل 

  . السنة
مليار دوالر يف خليج   3منها حوايل  مليار دوالر 12و غ االستثمارت القطرية يف سورية حنر أن تبلمن املنتظ. 20

  .ابن هاينء
م 1990من النفط ذروته عـام   بلغ انتاج شركة نفط الفرات املشتركة مع شركة شل  املسجلة يف سورية . 21

 2جت هذه الشركة من أرض سورية حنو أنت. منتجة حىت اآلنماتزال  300بئر منها  800حيث كانت تنتج من 
ألف برميل يومياً من  145و حنغ انتاج هذه الشركة اآلن  ليب, سنة مضت حىت اآلن 20خالل  نفط بليون برميل

   .سب املعلومات املستقاة من نشرات شركة شلحيومياً   مليون برميل من الغاز  160و النفط
اخلاصة  مثـل   ولكن املصارف السورية .عيها الربوي والتكافليانتشار املصارف اخلاصة يف مدن سورية بنو. 22

وهـذا  . مليون دوالر علـى األقـل   60حباجة إىل تصنيف دويل بعد رفع رساميلها إىل  العامة ماتزال املصارف 
  . التصنيف حيتاج إىل عملية تدقيق حلساباهتا على أيدي شركات معروفة دولياً بسمعتها العاملية

وتوسـيعاً للتشـكيلة    لرسوم اجلمركية طمعاً يف تشجيع االسترياد وختفيف كلفة املعيشـة جرى ختفيض ا.  23
كما يتضـح مـن   . وطلباً لتحقيق النموذج التنموي املطلوب. واستعداداً للدخول يف الشراكة مع أوربا السلعية

  :اجلدول التايل 
  العام       متوسط الرسوم اجلمركية                       

  %255م     2002                
                2003      60%  
                2007      14 %  

 الصعوبات -ب
  : مبا يليأمهها  تلخص ي.   يف املستقبل تنذر بشر مستطري سلبية بروز ظواهر كان هذه املنجزات الواقع أن متن 

 :ظاهرة التضخم وارتفاع األسعار. أوالً 
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كثري منهم اليدري ما يفعل مبالـه واألكثـر   . من ظاهرة التضخم هذه األيام  يعانون املواطنون السوريون
شر البلية ما " بعض الناس يستدركون روح الدعابة والفكاهة على قاعدة . يتساءلون عن املستقبل الذي ينتظرهم

ؤال الذي أتساءله كثريون مهم يسألونين  يف طريقي إىل التسوق أو العمل  نفس الس. بتأليف النكات" يضحك 
  .ليس إال يف هذه العجالة ساحاول أن أجيب من باب العلم بالشيء. ا بعد؟ وماذ. ؟ ..إىل أين . يف أعماقي دوماً 

   أيها السيدات والسادة احلضور
بعضـها  . ذات اسباب متنوعةذات  تداعيات اجتماعية وسياسية وثقافية كبرية و هرة اقتصادية التصخم ظا
كما يعرب ارتفاع  احلرارة عـن   يف االقتصاد واضح  وهي تعرب عن عدم توازن . ايل و منها البنيوينقدي ومنها امل
وهـي   . عن نفسها بارتفاع شامل لألسعار ةتعرب هذه الظاهر. ما يعانيه االقتصاد السوري  وهو. مرض اجلسم 

كما هو احلال يف القتصادية واملعيشية وتداعياهتا ا االجتماعية حالياُ من آثارهاالناس يف سورية بعض يشكو ظاهرة 
من فرط غالء األسعار  باملقارنة مع رواتبـهم    يث يشكو املواطن كاألردن ولبنان ح دول اجلوار  االفليميبعض 

  :ا يلي تتلخص مب أسباهبا يف سورية. احملليوتالشي القوة الشرائية للنقد ومداخيلهم  
السريع مع ارتفـاع الطلـب احمللـي وطلبـات      عدم متكن القطاعات االقتصادية من التالؤم .1

  )السلعي عدم مرونة العرض. ( التصدير
فيمـا   االقتصادي  سوريةتاريخ يف  معروفوهو عجز تقليدي . عجز امليزان التجاري السوري .2

 . عدا بعض السنني
العريب وشرق آسيا وتركيا وايـران   من دول أوربا واخلليج استرياد التضخم مع املستوردات  .3

 .جة الرتفاع سر اليوروونتي
صرف الدوالر األمريكي يف  تشجيع االسترياد عن طريق حماولة  اجراء ختفيض مستمر يف سعر  .4

النهائي  دفاهل. على سورية وتدفق الرساميلباالستفادة من وجود االحتياطيات النقدية سورية 
واالسـتهالكية  الغذائيـة  ختفيض أسعار املـواد  حماولة مجاح التضخم وكبح  حماولة لذلك هو
إال . كـاليورو  املستوردة متناسني أن الدوالر ليس عملة االسترياد السوري األساسياألساسية 

نيجـة  اليت زادت من سرعة دوامة التضـخم ن أن هذا العامل كان يف هناية األمر أحد العوامل 
القـوة  وأدت بالتـايل إىل تأكـل   . مع السلع املستوردة من بلدان االسترياد.استرياد التضخم

لـى  يف هناية األمر بقدر مـا أثـرت ع   من الفقراء و حمدودي الدخل  الشرائية ملعظم السكان
 .سعر صرف اللرية السورية تنافسية البضائع السورية  نتيجة ارتفاع

 . ولو مؤقت يف توفر بعض السلع حملياً من حني آلخر إىل شحتشجيع التصدير الذي أدى  .5
س تتوزع  ,مليار ل 61حنو  م2006عام  السوري الزراعي التصدير  من القطاع بلغت قيمة  .6

 :ملا يلي
  .س.مليار ل 2كمون . س .مليار ل 1و2قمح .  س .مليار ل 8و5  قطن     
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  س.مليار ل 2زيت زيتون . س .مليار ل 1و5فواكه . س.مليار ل 2و5بندورة       
  س.مليون ل 275محضيات . س.مليار ل 1و3ألبان وأجبان  . س.مليار ل 22أغنام 

 س .مليون ل 584عدس      
 يف سنوات معينة لسوريةالسنوية املوازنة العامة  يف  عجزاستمرار وجود ال  .7

  :نسبة عجز املوازنة العامة                                                   
  نسبة عجز املوازنة  العام

1970  24%  
1980  29%  
2000  17.6%  
2007  11.75%  
2008  12%  

 .التسهيالت االئتمانية من قبل املصارف بأنواعهامنح التوسع املستمر يف  .8
  التنموية سورية مشاريع على االستثمار يف األتراك والعرب وااليرانيني  تدفق املستثمرين .9

 يني املغتربني بأرصدهتم من اخلارجعودة بعض السور .10
 .ل سنوات سبقتمن الالجئني من العراق الشقيق خال ونصف وجود حنو مليون. .11

لقد حاولت السياسة االقتصادية السورية معاجلة قضية السوق الصغرية واخنفاض مستوى الطلـب فيهـا   . 11
ضـعف االنتاجيـة    املواطنني السوريني املقيمني نامجة عنبسبب ضآلة القوة الشرائية املتوفرة بني أيدي كثري من 
ن طريق التوسع يف التسهيالت املصرفية والتساهل أحيانـاً  السورية العامة واالستقطاب الشديد للثروة، وذلك ع

ببعض القواعد الذهبية يف التعامل املصريف، وذلك مبنح بعض القروض والتسهيالت ألغراض  اجتماعية معينة أو 
كالسـكن الشـبايب، أو   ذات الطبيعة اخلاصة معينة شرائح غري ذلك بفائدة خمفضة أو بدون فائدة تلبية حلاجات 

االستهالكية  ع السلع بي ، وتشجيعسكنية معامل أو إقامة أبنية آالتأجهزة أو اقتناء ، أو شراء سيارة أوالزواج
 بلـة   زادهاملتداول يف السوق  جال، وهكذا ترتب على ذلك ارتفاع تدرجيي يف كمية النقد املعمرة تقسيطاً أو آل

 القامـة مشـاريع  وحمططات خالل االعالن عن نوايا ارتفاع  كبري يف أسعار األراضي الزراعية املعدة للبناء  من 
يف  بعض ضواحي املدن الكربى يف سورية وكذلك ارتفاع  واضح يف مثن األبنية  ها ذات يوم ذيتنفنوى ين تنموية

ألـف وحـدة    655حتتاج سورية  إىل ( على املساكن  الشديد بسبب الطلب الزراعية وقيد التنظيم والعقارات
أمام حركة  األمر الذي فتح الباب  على مصاريعه ).  عض املعلومات املنشورة يف الصحفحسب ب حالياً سكنية

 Inflationتصاعد دوامات التضخممبا فيه   املضاربة التجارية مع كل ما يترتب على ذلك من أمور وصعاب
Spiral   وتزايد سرعة تداول النقد velocity of currency units     مـع رفـع درجـة اآلمـال 

العيش فوق طاقاته وإمكانـات  ب يف سورية  ومستوى األفق االقتصادي حبيث يسمح للمواطن الفرد لعاتوالتط
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إعـادة  اعادة النظر بدعم املشتقات النفطية  يف إطار سياسـة  مع الرغبة ب التوجههذا وقد أدى . دخله احلقيقية
األمر . بشكل شبه يومي ل بالتصاعداالستقرار االقتصادي إلىاستمرار األسعار بشكل عام وشامحتقيق التوازن و

بعد أن أصبح الفقري  من جديد مشكلة السوق الصغريةمواجهة إىل   هناية األمر إىل العودة من جديدالذي أدى يف
أشد فقراً والثري أكثر ثراء من الناحية العملية بارتفاع شىت أنواع األصول الرأمساليـة يف السـوق السـورية    

Backfireولقد  .شرائية للنقد احملليوتالشي القوة ال لنقدية أعلى من مستوى األجور احلقيقيةمع بقاء األجور ا
ء إىل احللـول  أغرى وجود كميات كبرية من األموال املودعة لدى اجلهاز املصريف بعض الزمالء املغرمني باللجو

توازن شبه  مستقر على شكلركود  حالة تغلب علىحملاولة التباعتبارها الطريقة املثلى واألرخص كلفة  الكنـزية 
فـاض  لتخلف طويل األمد ناجم عن اخن  Underemployment  Equilibrium اقتصادي بيتيوي

ال تراعي كـثرياً   وهي سياسة . يف التسهيالت االئتمانية وغري حذر  كبري توسعاإلنتاجية احلدية واملتوسطة عرب 
يف ذلك وهي العوامل اليت نوردهـا  بدورها سامهت  أيضاً  أن هناك عوامل أخرىإال  .رغبات املودعني وثقتهم

  :بعد تقسينمها يف زمرتني أدناه
 

  املؤقتةالطارئة األسباب العارضة أو  .1
بسبب عدم  من السلع واخلدمات على املدى القصري واملتوسط وهي مجلة األسباب اليت تؤدي إىل صآلة املعروض 

لعدم مرونة عروض بعض القطاعات االنتاجية مع أي  مع توسع الطلبالعرض من السلع واخلدمات حجم تالؤم 
 التوجـه حنـو   بفضل سياسة يف الداخل شحها بسبب على منتجاهتا على املدى القصري أو  الفعال حجم الطلب

  :االتصدير بأي مثن  كما يتضح مما يلي 
 ة اإلنتاجية   وجعل القاعد. حرم االندفاع وراء التصدير السوق احمللية حيناً وحيناً من بعض حاجاهتا •

  .السورية تبدو على املدى القصري غري مرنة إزاء شدة الطلب على منتجاهتا وسلعها      
النتاجية الزراعية إصابة بليغة يف إصابة البنية ا م 2008ية الطارئة خالل شتاء عام سامهت الظروف املناخ •

بيتـاً   12457حـوايل   ثلوج ت هذه التبدالت املناحية وما صاحبها من عواصف وأمطار وبعد أن دمر
هكتـاراً يف   382ألف دومن مزروعة بالشوندر يف درعا وريف دمشق وحـوايل   42ياً وحوايل تيكسبال

 حمافظة محاة وكثري من رؤوس املاشية، 
وبالتايل أدت إىل توقف حركة الشاحنات والنقل عـرب  . كما عطلت البنية التحتية السورية لبعض الوقت •

مالبث  ، األمر الذي أدى إىل ارتفاع مؤقتلبعض الوقت تاج إىل مناطق االستهالكسورية من مناطق اإلن
املواد االستهالكية بدء من احلليب ومشتقاته ومـروراً  إىل   دائم يف أسعار كثري منارتفاع أن حتول إىل 

خرى، وهذا ومنتجات الصناعات الغذائية األ أو بدوهنا املنتجات الزراعية املنتجة يف البيوت البالستيكية
أمر بديهي يف حال التضخم الزاحف الذي بدأت سورية تعاين منه حيث يلجأ املستثمرون إىل االستثمار 
يف العقارات واألراضي كمالذ استثماري هرباً من السيولة اليت تتقلص قيمتها الشرائية باسـتمرار وإن  

 .ارتفعت قيمتها شكالً أمام الدوالر األمريكي
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  زمنةاألسباب البنوية  امل .1
تعاين منها سورية منذ االستقالل  وهي مشكلة التوازن االقتصادي العـام    مؤثرة وضاغطة هناك مشكلة

    :م لالقتصاد  نامجة عن  عدة أسباب أمههاالذي يبدو من مراجعة معطيات التوازن العا
 .وجود عجز  شبه دائم يف املوازنة العامة كما سبقت االشارة •
لطلـب الفعـال يف   ما بنيـة ا  واملتزايد جاري مع اخلارج نتيجة  التباين الكبريالتبادل الت يف وجود عجز •

األمر الذي أدى بسورية إىل االعتماد على االسترياد لتلبيـة حاجـة   . السوري  سورية وبنية االقنصاد 
وسرة يف سورية يف بعـض  عض حاجات الطبقات املمواطنيها ملنتجات احلضارة والتقانة احلديثة  وتلبية ب

  .هلذه الطبقات مستوى استهالك رفيع االسترياد إىل لسنوات  من خاللا
جتديد القاعدة االنتاجية من ناحية و حتفيق مستوى ألغراض  احلاجة إىل حجم كبري من االستثمار اخلاص •

 .امتويا هذه العملية توفرباملقارنة مع  حجم االدخار احمللي امل التنميةالئق من 
تكنولوجيا احلديثـة يف  اد على االسترياد لتلبية احلاجة إىل حتديث االقتصاد  بالهناك ضرورة ملحة لالعتم •

   .دولة كسورية

  :تفاقم املشكلة البيئيةظاهرة .ثانياً 
ثقافـة  نتـائج تطـوير   احـدى  و  لسياسات االقتصاد طبيعياً  ظاهرة تدهور البيئة يف سورية نتاجاًربتنع

السورية يومياً حنو  قد بلغ عدد املركبات املتجولة يف الشوارع لف.  يف وقت سابق اليت شرحناهااالستهالك 
لكثري من االنتباه لدى اإلدارة االقتصادية السورية اليت تضع مليون مركبة ، وهو رقم ال يثري حبد ذاته ا1.4

مليون سـيارة وحنـو   1.57إمارة ديب اليت  تتحرك فيها يومياً حنو يف  اقتصادية سائدة أعينها على أوضاع
جيئة وذهابا هناك باص كبري ال تستخدم من السكان احملليني األصليني إال أهنا مع ذلك تزرع األرض 2500

والسؤال هنا ماذا فعلت السياسة االقتصادية السورية . من أجل ضمان تنقل  الوافدين ذي األجور املنخفضة
  .مشق وحلب؟يف مدن سورية الرئيسة كدأو املاء أو الغذاء اهلواء لعالج مشكلة تلوث 

 :السورية تراكم  ودائع املصارف ظاهرة. ثالثاً  
يف بعض املصـارف   طويلة األجل  باللريات السورية والقطع األجنيب مليارات من الودائع مثة  هناك       

اليت ال تستطيع اداراهتا املسامهة يف  واخلاصة على حسابات بعض املصارف العامةاالسالمية  كما ترقد هبدوء 
واحلقيقة أن هناك عجز واضح يف مقدرة املصارف .  س.مليار ل 160قد تبلغ حنو  االقتصادية لية التنميةعم

اخلاصة السورية على االستثمار يف املشاريع التنموية  لعدم رغبتها باملخاطرة ولعدم توفر شروط املالءة املالية 
وألسباب ذاتية أخـرى  املقترضني احملتملني والضمانات والكفاالت اليت توفر املصداقية لبعض املستثمرين و
مصـارف   يف شهادات اسنثمار تصدرها لدرجة أن بعض املصارف اخلاصة أصبحت جمرد مستثمرة ألمواهلا

بني هذه املصارف لتمويل مشاريع تنموية طويلة ) سنديكات(ملاذا ال تقوم روابط السؤال هنا . القطاع العام
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عـام  % 8.6يف إمجايل التسليف كانت ال تزيد عن  بة مسامهة بعضهاأن نس مهساً يف سورية، يقال األجل
 م 2007

   استمرار ظاهرة البطالة. رابعاً
السبب يف ذلك . القضاء على ظاهرة البطالة رغم كل ما قيل  مل تستطع السياسات االقتصادية السورية    

  . دم كفاية أداء اجلهات املكلفة بذلكيعود إىل عدم كفاية االستثمارات من ناحية  وعدم كفاية الربامج  وع

  استمرار  ظاهرة الفقر.اًخامس
مي ما بني عاي الفترة مابني لألمم املتحدة حول الفقر يف سورية مصريان  ا خبريانهحسب دراسة أجرا    

املنطقة الشـرقية  كافة مناطق  ريف حلب و معظم  يف بشدة م  تبدو ظاهرة الفقر واضحة1996-2004
 :نتلخص مبا يلي اليتعدد من األسباب اجلوهرية نامجة عن ظاهرة هي و..ال هنر الفرات من سورية مش

 عدم توسيع االستثمار العام  •
 لتمويل التنمية عدم ختفيف االعتماد على التضخم •
 عدم توليد فرص عمل واسعة للتخفيف من حدة الفقر •

 يف الناتج اجلغرايف املخلي راء من النموقدة الفاستفاعدم   •
 مساعدة الريف بالشكل الكايفعدم  •
 عدم كفاية االجراءت االدارية  •
 عدم كفاية احلوافز املقدمة لالستثمار يف مناطق الفقر •

  :وهي ترسم صورة للفقر تتجلى باألرقام التالية 
  ال حيصلون على حاجاهتم األساسية% 11، منهم  من السكان% 30نسبة عدد الفقراء                          
  من االنفاق% 7يسامهون  ب% 20األكثر فقراً  السكان نسبة                           

  من االنفاق% 45بسامهون ب % 20نسبة السكان األعلى ثراء                          
   من االنفاق% 48 وايلون حبيسامه% 60 حنو تبلغ  )ناملستوري(نسبة أواسط الدخل                          

  ظاهرة اخنفاض األجور :سادساً
وقاعـدة   تعترب هذه الظاهرة  أكرب دليل على عدم  كفاية االستثمار حىت اآلن  لتوفري كثافة رأمساليـة    

  .تسمح بزيادة الطلب على العمالة بشكل يؤثر على مستوى األجر احلقيقي للعامل يف سوريةإتتاجية واسعة  

  تهاضرورة معاجلظاهرة الفساد و. سابعاً
. االسـتراتيجية  الظاهرة أسباب ثقافية وأخرى بنيوية  اقتصادية تتعلق بطبيعة االقتصاد اخلدمي هلذه املنطقة هلذه 

  . وحيث أن املعاجلة املستفيضة  اليسمح هبا الوقت املقرر هلذه احملاضرة نكتفي هنا باالشارة 

  دور الدولة االقتصادي. ثامناً
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  :دول التايلضح من اجليف سورية كما يت استمر دور الدولة قوياً •
                        

  )س.مليار ل(   2008-2000تطور املوازنة العامة السورية خال ل السنوات  •
  العام        إمجايل موازنة العامالعام           العام          إمحايل موازنة                              

                 2000                275              2005         460     
                 2001                322              2006         465  
                 2002                356              2007         588  
                 2003                420              2008         600  

                 2004                450  
  

  )س.مليار ل(  احلصيلة الفعلية للضرائب يف سورية يف سنني منتقاة                       
                 1990               49  
                 1996               130  
                 2000               171  
  أرقام مدورة: مالحظة             221               2002                 
                 2004               238  
                 2005               251        
                 2006               252  

سـاواة مـع   على قـدم امل  اليوم الدور االقتصادي الذي تقوم به الدولة نسبةوتقف سورية من حيث  
يف  االنفاق االستثماري اآلن نسبة  راوحوتت .املغرب وتونسمساحته يف الواليات املنحدة ومصر وقريباً جداً من 

من املوازنة % 39م حنو  2005يف عام  ت هذه النسبةمن املوازنة العامة  بيتما كان% 38حوايل  م 2008عام 
  .العامة السورية

   أيها السيدات والسادة الحضور

يف هذه  عنيةن سوء احلظ األساسي اليت واجه السياسة االقتصادية السورية هو اضطرار سورية يف  الفترة  املإ
مع قوى اهليمنة  الدولية واالفليمية بكل بسالة من أجل محاية الدور اإلقليمي إىل خوض املعامع السياسية  احملاضرة

من أجل اسـترداد األرض  الفكرة مث الدولة رائيل مع إس  مراحل شرسة من الصراعمن ناحية وإدارة السوري 
حتت االحتالل األمريكـي منـذ عـام     العراقالتفاعل مع أحوال ومحاية احلقوق العربية يف اجلوالن وفلسطني و

من . وغري ذلك ك 2006م اليت كان من تداعياته  جلوء خنو مليون ومثامنائة ألف عرايف إىل سورية يف عام 2003
هي املشكلة اجلوهرية اليت حالت دون أن يكون هناك مردود للسياسة االقتصادية بالشـكل   وكانت هذه. أمور 

ولكن على شرق البحر األبـيض  كديب أخرى  ن حتويل سورية إىل واحة استثمارية أل. كون عليه املرجو له أن ي
االهتمـام باجلانـب   املتوسط يتطلب بالضرورة االمتناع عن الدخول يف  صراعات  سياسية إقليمية من ناحية و

  .االقتصادي فقط وإقرار دول اجلوار هلا هبذا الدور من ناحية أخرى
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يف  ولكن خصوم سياسات سورية يف اجملتمع الدويل بقوا  مصرين على ما يبدو على توجهاهتم املعادية اهلادفة
السوري رهينة حتقيق  ضبط إيقاع اإلصالحات االقتصادية السورية وجعل حركة اصالح االقتصادإىل  هناية األمر

 الـراغبني بالعمـل    ورجال األعمال احملتملني مصاحلهم ومقتضيات سياساهتم يف املنطقة بالضغط على املستثمرين
  . الوضع االقتصادي يف سورية على غري حقيقتهتعمد تصوير اشاعة البلبلة داخل سورية بو يف سوريةواالستثمار 

معظم جناحـات  أن  ميكن للباحث مالحظة  ولرمبا بسببه أيضاً لقدرالذي يذكر با م من هذا املأزقعلى الرغ
 والقطـاعي أما على املستوى اجلزئي  .حىت اآلن إلمجايلعلى املستوى االسوؤية قد حتققت  دية السياسة االقتصا

مشـكلة اقتصـادية أو   ألين  بالنسبةيذكر مل حتقق شيئاً إذ  .وهامشية متواضعة  النجاحات فكانتواالجتماعي 
املتفاقمة   مشاكل البيئةبقيت  املشاكل اجلوهرية مثل التصنيع و حلل فهي مل تفعل الكثري. اجتماعية واجهت البالد

يزال مشـروع  وما. مشكلة النقل واالزدحام يف دمشق ومدن سورية األخرى حللكما مل تفعل  شيئاً . بدون حل
بانتظار أيـام   يف أدراج االدارة االقتصادية هبدوء انعتقب تنيلالفرنسية الالسوفييتية و نيتمترو دمشق رهن الدراس

ة نظم التقنني وترشيد مدينة دمشق والسيما مدن ريفها حىت وقت قريب جداً أسري كما بقيت بيوت.وسنني افضل
ملرء للخوض فيه قبـل عـودة   أما الكهرباء فأمر ال حيتاج  ا. ولرمبا تعود لذلك مع اقتراب الصيف االستهالك 

بعد   النهج الليربايل أم النهج املعاكس؟.  ع اآلن مشكلة جدل حول ايهما أفضل لسوريةيعد املوضومل . الصيف
السياسة االقتصادية يف إقامة  إذ مل تفلح. مرحلة إعادة اهليكلة االفتصادية يف  يراوح اد السورياالقتص أن اصبح

بسـورية إىل   دةواحملد ة االنتاجية السوريةالقاعد وهكذا دفعت . لفيةصناعات نفطية ذات ارتباطات أمامية أو خ
تصنيع الكثري من تصديرها النفطي ومعاجلـة   كان من املمكن لسورية زيادةو. املازوت من اخلارج مادة استرياد

أرخـص  كلفة إنتاج النسيج يف شرق آسيا  كما بقيت. مساالً أ و مصتعاً هبتصدير حملياً إنتاجها من الغاز الطبيعي
شـرق   صناعة النسيج يف دول ألسباب متنوعة أمههاضخامة متوسط انتاجية العانل يف لي السوريمن االنتاج احمل

قسم البأس به  بقي كما .واعتماد دول شرق آسيا على اقتصاديات احلجم الكبري آسيا يف ساعة العمل الواحدة
 واالستثماري توى التقينس املسوهذا ما يعك. حلد كبري خاماً يصدر من الفوسفات والقطن اإلنتاج السوري من

اقرب  ةعائليصغرية والسورية حىت اآلن التحويلية  الصناعة وحدات انتاج وماتزال. السوري  املنخفض لالقتصاد
هـذا   وحـدة  كلفةمتوسط ، مما أبقى ةعة التحويلية السوريعلى الصنا وهو النمط الغالب. من املستوى احلريف

ضآلة الرأمسال املستثمر بسبب  احلجم الكبريإنتاج  طرائقاعتماده على  عالية بسبب عدم يف هذه الصناعة اإلنتاج
وعدم التالؤم مع املواصفات وعدم املقدرة علـى   من االنتاج لوحدةحدة اإلنتاج وارتفاع كلفة النقل لوصغر و

حلصول على ا الرغبة يفشدة  ويعكس هذا الواقع املقدرة احملدودة للصناعة على التمويل الذايت و .اقتحام السوق
املقترضـني وعـدم   الكثري من عدم مصداقية من املصارف احلكومية،  رغم  مدعم الفائدةالتمويل طويل األمد  و

 ..هممالءة بعض
نظريـاهتم  اجلدال حول باعتبار أهنم غارقون يف  هناك السؤال الذي يهم أساتذة االقتصاد قبل غريهم يبقى 
بعض .االستهالك أم االستثمار ؟ :سوريةافتصاد ليه علمياَ يف تطوير االعتماد ع مت منوأي حمرك حول . وأفكارهم
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ورية من مفهوم كينـزي وآخـر  الوضع االقتصادي يف س سورية ينطلقون يف حتليليف  السادة أساتذة اجلامعات
 لقونينط قالئل  العشرين امليالدي، وآخرون يف ستينات القرن دومار -دومنوذج هار نه منطلقاً مما جاء بهويتصور

وهناك من يقول بنظرية املهنـدس جوزيـف     اجلدد،مفاهيم نظرية األساتذة الكالسيكينيمن  االقتصاد يف معاجلة
وهناك من يقـول أن   .م1935الذي هاجر إىل الواليات املتحدة عام  مدرسة فيينا لالقتصاد األستاذ  يفشومبيتر 

وهكذا . طلقات أصحاب مدرسة شيكاغو يف االقتصادميكن حلها باالعتماد على منالسورية املشكلة االقتصادية 
 املـرء منـهم   حسب خلفية كل منهم وأي مدرسة اقتصادية يفضليف كل شيء  خيتلف االقتصاديون كعادهتم 

النظريـة   يمؤيـد حتليـل   سورية أن ساد خلت ولقد قدر لبضع سنوات .واجبة االتباع النظرياتحول أي و
 وهكذا وجدت.  والكينزية من ناحية أخرى املدرسة النقديةوأنصار صحاب أحتليل املاركسية من جهة إىل جانب 
 على قكر وسـلوك آخـرين   ملقية اللوم  دون غريها لكية العامةامل أفضلية صرة علىتطبيقات ماركسية التوجه م

إياهم  متهمني القطاع العام  ووجوده خصومهم الفكريني  جتاه يف نواياكني كمش حال القطاع العام عما آل إليه 
ملؤسسات االقتصادية العامـة  طالق يد اإلدارة العامة يف احو حنو عدم الر غبة ببابسوء النوايا اليت تنبالفساد أو 

ولكن املشكلة هنا ليسـت فقـط    .ظروف مناسبة ومالئمة ملنافسة ودية ما بني القطاعني العام واخلاص لتأسيس
احملرك للنمو  الدافع االستهالك  وجعله االعتماد على مؤشر أنوإمنا مشكلة  .قانونية أو ادارية أو مشكلة ملكية

الذي جعل االقتصاد السوري هو   صحته مدى ض النظر عنبغ يف سوريةوالتعبري عن جناح السياسة االقتصادية 
   .يعيش ما يواجهه اليوم ؟

 سـورية الذاتيـة   االعتماد على  مصادر من حني آلخر  وهلذا كانت السياسة االقتصادية السورية  حتاول
سورية والشام اليت ييلغ رأمسـاال أألخـرية    على تأليف شركات قابضة مثل  بتشجيع رجال األعمال السوريني

مليون دوالر أمريكي لعلها تقوم هذه الشركات مبا مل يستطع املستثمرون العرب واألجانب حىت  360حنو  منهما
الل هذه السـنوات  تصادية السورية خلى السياسة االقكان ع وهكذا. اآلن فعله بشكل مقنع وجاد حىت اآلن 

إىل بيئة أخـرى صـديقة   واالستثمار اخلاص املبادرة احلرة  ثقافة اقتصاد معادية ل بيئة لتنفيذ عملية حتّوياملاضية 
تكون أكثر انسـجاماً مـع    بني أفراد النخبة املفكرة " العقد شريعة املتعافدين" فكرة تسويق و لالستثمار اخلاص

ولقد . لتعقيد واملصاعبلدور االجيايب الذي يسنطيع القطاع اخلاص القيام به يف ظروف داخلية وخارجية بالغة اا
االجتهاد األول يقول بضرورة محايـة االصـالخات   : السوريني  لى الدوام  رأيني بني االقتصادينيكان هناك ع

الرامسال بنقل قيادة العملية التنمويـة للقطـاع    االقتصادية مبزيد من االنفتاح والتحرير السريع للتحارة وحركة
أيام وسنوات أفضل  حلول بابطاء سرعة االصالحات االقتصادية بانتظاروالثاين يقول . ص بأسرع وثت ممكناخلا

ولقد آثرت السياسـة  .  ألن االسراع قد يؤدي إىل بعض االحتماالت السلبية وإثقال االقتصاد السوري باألعباء
على ما يبدو االجتهاد األول الذي يؤكد على أمهية استمرارية عملية  االصـالح  حىت اآلن ورية االقتصادية الس

على جدية االدارة السورية يف السري يف هـذا   للمستثمرين االقتصادي  ومن خالل ذلك  التأكيد تقدمي الربهان
  .. حامسة اجلدل حول املوضوع مهما كانت الضغوط والصعوبات الطريق
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حتمل يف طياهتا بغض النظر عن الظروف اخلارجيـة غـري    االقتصادية العملية يف سورية بفيتة ولكن احليا

لسـورية  ات األخرى خليار النموذج التنمويعلى ذكر الصعوب البد من االتيان وهنا .بعض عالئم الضعف املالئمة
اعف الدخل الوطين خالل تض على أن يكون صاحب معدالت كبرية املرة تلو املرة الذي يصر القائلون بضرورته

سـنوياً،  % 10-7عدالت ديناميكية  سنوياً تتراوح مابني اليت تتقدم وتنمو مب كالصني عشر سنوات أو تكون 
م، وعلى 2010يف املعدل اٌألقصى الذي أشارت إليه اخلطة اخلمسية العاشرة  حىت عام  من جديد وهو ما انعكس

وأن يكـون ضـامناً   . م2025مشروع رؤية استشرافية لسورية عام  السيناريوهات احملتلفة اليت  تصورها خرباء
كيف ميكن . النظري من جديدهنا يربز السؤال . خمتلف شرائح الدخل والثروة يف سورية لتوزيع دخل عادل بني

 ".كإرضاء الناس غاية ال تدر" ولقد كان . ما هو التفسري املقبول لكلمة عادل؟ . لتوزيع دخل ما أن يكون عادالً
الذي يتصوره كل  دلمفهوم الع على األقل أو ألنفسهم  فوا يلوهلذا  إين آمل من القادرين  بني احلضور أن يعّر

  .منهم
ما بـني السـعي الفـوري وراء     من حيث األثر االقتصادينع من القول بوجود مثة تناقض وكل هذا ال مي

من ناحية وما بني تلبية  رير االثتصادي نفتاح والتحيف اال التحرير االقتصادي ونشر تقانة السوق  وتلبية متطلباته
متطلبات سياسات املقاومة واملمانعة ومحاية الذات على املستوى اإلقليمي والدويل ، وهي أمور ترفع من كلفـة  

أما التناقض فيكمن يف هدف يتطلب نشر تقانة جتميع الثروات وتشجيع املسعى من أجـل  . صالح االقتصادياال
تماد مبادئ الرفاه الضروري ومحاية مقومات االقتصاد، بينما يتطلب املسعى الثاين  مـن املـواطنني   االمتياز واع

فكانا السبب يف  واخلالصة   .التضحية مبصاحلهم املادية والشخصية مؤقتاً لقاء محاية مصاحل اجملتمع والدولة العليا
أن السياسة  علىبكل بساطة جامعية موضوعية  املتفاقم  اليت  تدل   و املتصاعد هبوب دوامات أعاصري التضخم

 طول مرحلة نضوجهو الكبري ألصحابه يف مرحلة التنفيذ االقتصادية السورية قد خذهلا االستثمار املطلوب يالتردد
كما مل توفق يف حتييد االقتصاد عن  .ومل يسعفها كثرياً االستهالك املرغوبحىت وصوله مرحلة االنتاج -إن وجد–

ولكـن الظـروف   . اآلن . يف املاضي وتسارعت يف خطواهتـا  عملية االصالح االقتصادي د تباطأتلق.السياسة
الذي فتخته االدارة االقتصـادية    صندوق باندوراجيا اليونانية القدمية  واملثيولوب واملالبسات بقيت تذكر املرء 

الـذي مل   التراث العريب  ات مل يبق  سوى  فهم معىن كلم. الصحفية  عن سابق تصور وتصميم بكل استخفاف 
  "إن األمور خبواتيمها" هتتم بقراءته كثرياً 

  يها السيدات والسادةأ  تاميةكلمة خ
وهلذا أحلقت هبذه احملاضرة جداول مقتطفة من تقرير وضعه خرباء أجانب حول موضـوع التنافسـية  يف     

ص كل مـنكم  أن بسـتخل  أريد  من لسوري بدون تعليق مين ألين سورية توضح نفاط قوة وضعف االقتصاد ا
 باالستفسـار هذه األيام  يرغب كثريون الطريق والعمليف  وأينما كنت يف املنزل أ. لنفسه النتائج اليت يرغب هبا

هل هي مسـتمرة؟   .عاناة ويشعرون منها بالرهاباليت يعانون منها أشد امل يف األسعار ظاهرة التضخماسباب عن 
ذه األيام هبذه الوترية املتسارعة؟  كيف سيبدو مستقبل أوالدنا وأحفادنا على ضور هل هي طبيعية؟ ملاذا حتدث ه
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 لسائلني واملتسائلني  على أن كل اوأنا أقول ل. املوضوعهذا حول ولغطهم   ري من كالم الناسوهناك الكث .ذلك؟
لفترة زمنية  مرافقتها لنا يدل على احتمال ارتفاع األسعار العامحال إىل مبجموعها أدت  اليتاستعراض األسباب 

 50 ر أن سـورية خباجـة إىل  قّد يف احدى الصحف اخلاصة واجلديدةيف مقال له  أحد الكتاب السوريني .قادمة 
ترى كم حتتاج سـورية للتحـول إىل   . يف البنية التحتية فقط الفعلي م لالسنثمار 2025مليار دوالر خىت عام 

  اقتصاد وجمتمع عصري يف هذه احلالة؟
علـى  مجيعـاً   أشكركم  كما.  يل هبذا املوضوع أشكر مجعية العلوم االقتصادية على تكليفها إيناخلتام يف 

اقتصاد سورية سفينة سالمة دعونا نصلي ل.  وفقنا اهللا مجيعاً خلدمة هذا الوطن .ن االستماع حضوركم وعلى حس
 أعاصري السياسات و عواصف ل وضنك احملو دوامات وسطالصامت  التحدي وكربياء وجالل هبدوء متخر هيو

وأن خيقق حلمه  والتوفيق كأل اهللا رئيسنا الدكتور بشار األسد بالعنايةأن ي ، والعنيفةالضغوط الدولية واالقليمية 
  . .يف بناء سورية عزيزة منيعة قوية ومزدهرة
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