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 مقدمة

 

بشكل سلبي على مجمل مكونات  2011أثرت األزمة التي تعيشها سورية منذ آذار 

مسألة التعامل مع النتائج الكارثية لهذه  غدتو الحياة االقتصادية واالجتماعية و الثقافية في البالد .

األزمة على البشر والشجر والحجر ومعالجة أسبابها ونتائجها والحد من انتشارها وتوسعها ، 

كخطوة أولى  لتجاوزها ، مهمة وطنية أمام كل المخلصين لوحدة سورية واستعادة دورها 

 واستدراك ما فاتها من فرص نمو بسبب هذه األزمة . 

جمعية دون متابعة ، وما بعد  2012عام  ، منذ حالت قد لظروف الراهنة انت اواذا ك

 إال أن ،ندوة الثالثاء االقتصادية ها المعروفة وهي اتإلحدى نشاطالسورية العلوم االقتصادية 

على متابعة دورها المعروف في دراسة وتحليل وقدر اإلمكان  عملت ضمن هذه الظروفالجمعية 

االقتصادية واالجتماعية في سورية فكان لها شرف المبادرة أوالً إلى عقد لقاء ومتابعة األوضاع 

لمناقشة األوضاع االقتصادية   2013بأواخر عام حواري على مستوى الخبراء االقتصاديين 

واالجتماعية في سورية نتيجة األزمة واالجراءات والتدابير المطلوبة لتجاوزها واالستعداد لمرحلة 

 ر . إعادة اإلعما

عدة فيما بعد مبادرات وأنشطة عديدة تلته قامت بها القيام بعلى هذا اللقاء  شجعوقد 

على إلقاء الضوء  جوانب إعادة اإلعمار وساهمت في تناولت مختلفعامة وخاصة جهات 

من كافة الجهات العامة  واسعةمشاركة التأكيد على ضرورة وأهمية توسيع وتعميق هذا النشاط و

كون المهام المطلوبة في هذا  ا فيها جمعيات ومؤسسات المجتمع األهلي منية بوالخاصة المع

تعبئة الجهود واالمكانيات لتحقيق األهداف والغايات المجال تتطلب استمرار البحث والمتابعة و

 . المطلوبة

 تابعت جمعية العلوم االقتصادية، وفي مقرها المتواضع المعروف ،  2014وخالل عام 

مرحلة ما بعد  يموضوع إعادة تأهيل االقتصاد السوري فمناقشة ودها في تعميق جه السورية 

شاركت فيها مجموعة متميزة من االقتصاديين والخبراء حلقات نقاشية عشرفعقدت ، األزمة 

التي يواجهها االقتصاد السوري بشكل عام وقطاعاته األساسية  رئيسيةوتناولت عدداً من القضايا ال

 ا يلي:م بشكل خاص شملت

   اقع األسعار بين التحرير واالحتكار و .1

  والزراعة في ظل األزمة  المائيةالموارد  .2

 الصناعة السورية في ظل األزمة  .3

 الحماية االجتماعية في سورية  .4

  قطاع الطاقة  .5

  سورية نحو االنتعاش المبكر .6

  نموذج وطني للتنمية واإلعمار .7



 البعد اإلداري إلعادة اإلعمار .8

 إعادة بناء اإلنسان .9

 التغير في أسعار الصرف وأثره على التضخم ومستوى المعيشة .10

أوضاع ،والنقاشات التي دارت حولها ، هذه الحلقاتأوراق عمل تناولت وقد 

سواء  تهاونتائجها وآثارها واالجراءات والتدابير المقترحة لمعالجقبل األزمة  المذكورة القطاعات

  .مرحلة ما بعد األزمة في المرحلة الحالية أو في 

عدد من هذه الحلقات وتوصيات وكعادتها قامت ادارة الجمعية برفع خالصة مناقشات 

للقطاعات إلى رئاسة الحكومة مساهمة منها في تقديم المقترحات لمعالجة المشاكل الراهنة 

إال أنه رحات ، كما أبدت الجمعية استعدادها للتعاون في كل ما يتعلق بتنفيذ تلك المقت ،المذكورة 

، ومع ذلك فإن عدم التجاوب التجاوب المطلوب من الجهة األخرىيلق هذا االقتراح وبكل آسف لم 

نشاطها وعملها الدؤوب في هذا المجال خاصة وأنها من متابعة الجمعية  يمنع ولن  لم هذا 

ً تحضر قادم والذي تعد في شهر حزيران التأسيسها عاماً على خمسين بمناسبة مرور لالحتفال  حاليا

من العمل الدؤوب  ومنجزاتها خالل نصف قرن يكون تظاهرة علمية تبرز دور الجمعية  له أن

كما  ، لف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية في سوريةتمخدراسة ومتابعة في والمتميز 

تماعية سيكون المؤتمر فرصة جديدة لمتابعة الحوار والنقاش حول األوضاع االقتصادية واالج

 . في ظل األزمة وسبل معالجتها السورية 

هذه الحلقات النقاشية تعميم الفائدة منها ووضعها بين أيدي من نشر تأمل الجمعية

المعنيين والمختصين والراغبين بمتابعة ودراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في سورية في 

ون مع كافة الجهات المعنية العامة والخاصة في استعدادها للتعامجدداً وتؤكد ،  هذه المرحلة الهامة

بما يخدم الهدف الذي أعدت  لمقترحات أوراق عمل هذه الحلقات النقاشية وضع التفاصيل الالزمة 

 . من أجله 

ويغتنم مجلس ادارة جمعية العلوم االقتصادية السورية هذه المناسبة ليعرب عن شكره 

ساهموا في إعداد ومناقشة أوراق العمل التي قدمت في هذه  وتقديره لكافة الزمالء والباحثين الذين

 التي غطت هذه األنشطة . وااللكترونية ة ؤوسائل األعالم المقر الحلقات وكذلك
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