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واالنتقال إلى مواقع متقدمة على صعيد التطور االقتصادي  وتجاوز األزماتإرادة الحياة إن 

مسبوقة طالت غير عالمية  له سورية عبر حرب وتتعرضتعرضت  والتقدم التقني هو أقوى بكثير مما

  .تها الصناعية والخدميةبنيتها التحتية ومنشآ

التي جسدها المجتمع الثقافية غير معهودة في منظومة قيمها  سلوكيات سورية التي ظهرت فيها

سورية  .... لوحة متكاملة والذي شكل على مر التاريخ, االجتماعية والسياسيةالسوري الغني بتالوينه 

 داثحألما شوهته ابناء  إلعادةاليوم وسورية الغد بحاجة الى اعتماد استراتيجيات علمية ومدروسة 

   .خالقي والوطني ألالقيمي وا البعدي الجارية ف

يتوجب على كافة الفعاليات الوطنية  ,حضارتها جوهرها ورسالتها وهويتها وعمقالى  لكي تعود سوريةو

 سورية .ونحن على ثقة بان عداد االستراتيجية المدروسة لتجاوز هذه القطوع المؤلمةإ

بنائها على قاعدة أفضل عقول وسواعد بجديد  رها سرعان ما تعود لتنهض مناوزأما أن تحط هذه الحرب 

وعنوانا للتآخي السوريين أن تبقى سورية منارة وعلى قاعدة الحرص من جميع  القيم الوطنية األصلية

 المجتمعي ورمزا للبعد القومي .

تسليط الضوء على لعلها تسهم في  يقدم وجهة نظرأن أحاول بتواضع أ فإننيبناء على ما تقدم 

 على ضروي  االهتاام االعدةد من مناحي الحيا  مؤكدادايةة في موضو  ععااد  اإلعااي الجوانب اإل

 :واالتجاهات التالية واألهدافالعناوةن  بالاداخل و

 

التشاركية والتعددية السياسية من  عمليةلجهة تفعيل  ال بد من االنطالق من منظومة العمل السياسي .1

الفرص  وإتاحةوالقوى السياسية الوطنية المنشأ والهوية  باألحزاخالل االنفتاح الحقيقي على كافة 

ً ومن منظور استراتيجيأمامها لتتفاعل  من أجل انجاز مشروع سياسي يتمتع بكل مقومات  إيجابيا

تلعب فيها القوى السياسية االقوى تنظيما وديناميكيه النجاح واالستمرار لتحقيق حياة سياسية مستقرة 

صياغة البرامج االقتصادية  فيدا واستقطابا للجماهير الدور االكثر بروزا عد واألكثرقوة  واألمضى

واالجتماعية التي تمثل تخطيطا وتنفيذا وتجسيدا للمصالح العليا لغالبية المجتمع السوري . وتجدر 

قضائية وتوفير البيئة الاالشارة هنا الى ضرورة العمل على تفعيل دور السلطات التشريعية والتنفيذية و

الظروف والشروط المواتية التي تمكنها من القيام بدورها بالتنسيق والتعاون مع المنظمات و

 .والفعاليات الوطنية على الساحة السورية

وعن سياسات اختياي وتعيين مديوسة بعناةة فائقة  )والحدةث هنا ةدوي عن أنظاة انتخابية شفافة ,

اتابعة لالخاصة با األجهز وتفعيل ادوي ت العليا ة بالنسبة ألطر القياادافي ظل معاةير محداد  وخاص

 ( .األاداءاقبة والاساءلة حول نتائج والار

 

 االتفاق والتنسيق فيما بين القوى السياسة الوطنية في سورية المتجددة على برنامج .2

وطنية والذي يعد بمثابة نقطة االنطالق في هذا المشروع  اقتصاديةعادة االعمار في ظل هوية إ

 البعد اإلادايي إلعااد  االعااي في سويةة

                                                                    

 اد.علي ابراهيم الخضر                                                         

 عالي إلاداي  االعاالعايد الاعهد ال



ك التي تللهوية االقتصادية المطلوبة هي الكبير وقد يكون من المفيد االشارة هنا الى ان االوطني 

تضمن تفاعل وتكامل كافة الجهود والطاقات واالمكانات والموارد الوطنية الشعب تمهيدا للوصول 

سب عداد النموذج المناإوهذا من وجهة نظرنا يتطلب  كنة .كفاءة مم بأعلىهداف المنشودة ألالى ا

 سنة (؟ 25 -15)أي ما هي سورية التي نريد بعد  القتصاد سورية المستقبلية

 

لى إليات المناسبة الهادفة آلاالستراتيجية الوطنية المالئمة مع تحديد ا العمل وبشكل مبكر على إعداد .3

عالم والتربية والجامعات ومؤسسات . وهنا يبرز دور اإل قبل الحجرعمار وتشكيل البشر إعادة إ

عداد السيناريو المالئم الذي يحقق المزيد من التالحم إمجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات في ال

ونؤكد هنا الحاجة الماسة الى جهود ومخرجات . لكافة القوى االقتصادية واالجتماعية و السياسية

ا اتجاهات ن يحددوأالمفكرين والعلماء والباحثين ورجال السياسة والمجتمع الذين من المفترض 

ات والمستلزمات المناسبة ليآلوالبرامج وا طوعناصر ومتطلبات السيناريو المطلوب مع تحديد الخط

 .لتنفيذه

 

إعادة عداد برنامج إجل أدارية العليا المعنية بالتنسيق مع الفعاليات الوطنية من تحديد واعتماد الجهة اإل .4

كانات والموارد المتاحة لتنفيذ هذا البرنامج مإلقرار الخطط التنفيذية في ضوء اإعمار ومن ثم اإل

ونقطة البدء  .والقياسقابلة للتنفيذ هداف موضوعية وواقعية أفي اطار حدود زمنية مدروسة و المأمول

دارية المؤهلة والخبيرة المشهود لها إللية اختيار القيادات اآوهنا من وجهة نظرنا تكمن في كيفية 

   .إعداد السيناريو المناسب إلعادة اإلعمار وتنفيذه بالوطنية الصادقة والقادرة على

عادة هيكلة هيئة إ وأعمار سورية إ إلعادةحداث هيئة عليا إوقد يكون من المناسب في حالتنا هذه 

وهنا من الضرورة بمكان  .التخطيط والتعاون الدولي لكي تكون قادرة على القيام بهذا الدور الكبير

التقنية بالتنسيق والمستلزمات المادية والبشرية توفير الحيات الكافية وعطاء الهيئة السلطات والصإ

 .قليمية وربما الدولية إلوالتعاون مع الفعاليات الوطنية والمنظمات االقتصادية وا

 

كبر مساحة جغرافية ممكنة على أنتاجية والخدمية بشكل يغطي إلالمشاريع ا وإعادة توزيع  توزيع .5

ولية والعمالة ألجهة توفر المواد المع مراعاة متطلبات كل قطاع من القطاعات امتداد الساحة السورية 

مثل ألسواق التصريف والبنى التحتية وغير ذلك من العناصر التي تحدد اختيار الموقع اأالمؤهلة و

ة وخدمية متكاملة مع مراعا  جاعات صناعيمقامة عاخذين بالحسبان ضرورة  ،كو ذاألهذا المشروع 

بعد حد ممكن بالحفاظ على ألى ن يكون ذلك مقترنا إأشريطة  التطوي والتوسع الاستقبليمتطلبات 

 ى.راضي الزراعية وعدم التفريط بها إال للضرورات القصوألا

 

 الصناعية والخدمية في مربعات مستقلةعات مالمج بإقامةكما قد يكون من المناسب التفكير  

و تخريب محتملين وقد تظهر فكرة أي عبث أية من طار مناطق ومدن صناعية قابلة للحماإفي  

 .همية خاصة في جميع الظروفألة ذات ة بحماية رسمية لهذه المجمعات مسأالحماية الذاتية المدعوم

 

إعمار سورية مثال( عادة إالتنظيمية )هيئة  –دارية إلن تركز عليها الجهة اأمن القضايا التي يفترض  .6

ن تركز على قطا  البنية التحتية أالاستحسن عمار والتي من إلعادة اإولويات ألة تحديد هي مسأ

وتلك التي تقوم على تصنيع المواد المحلية تمهيدا لتحقيق ما  والقطاعات الاولد  للقيم الاضافة العالية

والخدمات الرئيسة التي يحتاجها المجتمع  للمنتجاتأمكن من مقولة االكتفاء الذاتي على االقل بالنسبة 



ر والعقوبات من قبل حظطوارئ مستقبلية ذات صلة بالمقاطعة وال أليةقطاعاته المتنوعة تحسبا و

نتاجية إلالقطاعات ا أن تركز الهيئة علىهنا ولعل من نافلة القول .القوى والمنظمات الشريرة 

ة ن تساعد في الحفاظ على استقاللية القراي السياسي وضاان سيااد  السلطأوالخدمية التي ةاكن 

 .الوطنية 

 

عمار من الموضوعات التي ستشغل إلعادة اإلعل موضوع تحديد واختيار مصادر التمويل لبرنامج  .7

ولى مع الدول والمؤسسات الصديقة فعال للشعب السوري ألاهتمام الهيئة بحيث يتم التعاون بالدرجة ا

 طينهات المتقدمة وتوهذه المصادر بحيث يمكن االستفادة من استقدام التقاناوالعمل على تنويع  

طر الفنية المتميزة واالعتماد على الشركات والمؤسسات الموثوقة عالميا وبما يضمن واستقطاب األ

تمكين رأس المال تحقيق المصلحة االقتصادية والوطنية العليا لسورية مع مراعاة مسائل عدم 

ساسية لالقتصاد والمفاتيح األ هيمنة على المقدراتجنبية المباشرة من السيطرة والواالستثمارات األ

  .الوطني مما يحد من استقاللية القرار السياسي ويجعل البالد عرضة لمخاطر كبيرة

 

 

اعتماد بنية قانونية وتشريعية وتنظيمية محفزة عبر تقديم التسهيالت المطلوبة الستقطاب الرساميل  .8

 بإعداد الهيئة المقترحةيام من خالل وذلك عبر الق ,عمار سوريةإعادة إالمهاجرة لتساهم في  ةالوطني

وتنفيذ العديد من دراسات الجدوى االقتصادية  بالتعاون مع هيئة االستثمار خارطة استثمارية جديدة

لمشاريع استثمارية متنوعة على مستوى كافة المحافظات لتكون عونا للمستثمر في اتخاذ القرار 

   .عيد الوطني والعائدية الربحية للمستثمرالمشاريع المجدية على الصالمناسب لجهة اختيار 

 عمارإلعادة اإمر نفسه ينسحب على المستثمرين العرب الراغبين في المساهمة في مشروع ألوا

وتعديالته وخاصة  10ن يتم تالفي كافة الثغرات والنواقص والعيوب في قانون االستثمار رقم أوعلى 

موال وتحديدا ألدون استقطاب المستثمرين ورؤوس ا لجهة المعيقات والعراقيل المتعددة التي حالت

 .قالع في تنفيذ الكثير من المشاريع إلبالنسبة لقضايا الترخيص وتسهيالت ا

والعال  ) الاهم هنا تحدةد الفرص االستثاايةة الاجدةة وطنيا والجاذبة للاستثارةن في ذات الوقت 

ا تاثل قطب الرحى بالنسبة لعالية استقطاب بشكل جااد على تحسين البيئة االستثاايةة العامة ألنه

  ( . الرساميل

 

سس الشفافية والموضوعية والنزاهة أليات العمل المناسبة التي تقوم على آيجاد إهمية بمكان ألمن ا .9

 فساد وحيث أن هذه الظاهرة التي تحولت الى شبه ثقافةإلتمهيدا الستبعاد عناصر الفساد وا

عمار إلعادة اإمعالجة جذرية نظرا لعدم توافق الفساد مع متطلبات  إلى طار الشأن العام  تحتاجإفي  

كون من ي أنونعتقد جازمين بان هذا الموضوع يجب  .شكالهاأوالتنمية االقتصادية واالجتماعية بكافة 

هيكلة وتفعيل دور االجهزة الرقابية والمجتمعية للحؤول دون تغلغل  إعادةوذلك من خالل , األولويات

 .عمار إلا إعادة إلىمن جديد في هذه البنية الجديدة الهادفة الفساد ظواهر 

 

 

 



همية خاصة لمشاريع اقتصاد وادارة المعرفة أيالء إقد يكون من  المناسب في سورية المتجددة  .10

والخدمية  اإلنتاجيةواالبتكار واستخدام التقانات المتطورة في النشاطات  اإلبداعوالتي تقوم على 

خدمية الرقمي  القادرة على تنفيذ برامج  –االفتراضيتركيز على الشركات ذات الطابع ال إلى إضافة

بحاث واالستشارات والتصاميم والبرمجيات والتدريب االلكتروني والتجارة في ميادين الدراسات واأل

 .وغير ذلك  اإلنترنيتعبر 

ساليب التحفيزية الجاذبة ألادوات وألمن المهم جدا في المرحلة القادمة ان يتم اعتماد حزمة من ا .11

مع  التطبيقيةفي كافة ميادين العلم والمعرفة المهاجرة والمغربة عربيا ودوليا السورية الخبيرة  لألطر

 .عمارإلعادة اإتوفير الظروف والشروط المواتية لها والتي تمكنها من ان تلعب دورا رائدا في مجال 

لوطنية لهذه الكوادر التي تستشعر تلقائيا ضرورة العالي بالمسؤولية ا باإلحساسونحن على ثقة 

 مشاركتها في هذا المشروع الحيوي 

 

تنفيذ دراسات علمية ومنهجية ب تكليف جهات رسمية وأكاديمية ومراكز الدراسات واالستشارات .12

ات للمشاريع والمجمعوالبيئية  في ميادين الجدوى االقتصادية والمالية والفنية والتسويقية واالجتماعية 

ودقيقة وصالحة في ضوء وجود قاعدة معلومات ومعطيات موثوقة  إنشاؤهاالصناعية المنوي 

  .ثمرين في اتخاذ القرارات الصائبةلمساعدة المستلالستخدام 

 

ً  العمل على إعادة تشكيل بنية العمالة السورية وهيكلها  .13 ً  كما   ومستقبالً  حاضراً  ونوعا

 عمارإلعادة اإرة على النهوض باحتياجات ث تكون قاديا بحهتأمين مصادرتحديد و

على  تانكليهما معا قادر أوو هيئة التخطيط والتعاون الدولي أذا كانت وزارة العمل إدري فيما أ)ال  

وهنا وعلى التوازي يجب تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة وفقا . (الهامالقيام بهذا الدور 

العمالة وخاصة الشابة منها في ميادين  تأهيل وإعادةلتدريب  الفعلية المخططة والمبرمجة لالحتياجات

 ن صناعة التدريبأنتاجي والخدمي على حد سواء باعتبار إلالعمل ا

 .الواقعي في ذيل االهتمامات  الصعيدفي سورية ال تزال على  

 

داء من من األهمية بمكان أن يتبع لهيئة إعادة اإلعمار المقترح تشكيلها مديرية حول إدارة األ  .14

خالل وضع معايير التنفيذ ومتابعتها ومراقبتها وتقويم نتائج العمل بصورة مستمرة وإتخاذ ما يلزم من 

 إجراءات لتصويب االنحرافات وتعزيز قيم المساءلة والمحاسبة والتحفيز الموضوعي.

وتضمن سيادة التي تحقق ومن األهمية بمكان في هذا السياق التأكيد على الثوابت والمسلمات التالية 

 :واستقاللية القرار الوطني

 والفعال في توجيه بوصلة التنمية االقتصادية واالجتماعية يضمان دور الدولة التدخل 

 أي شعار مهما كان براقا .وعدم التفريط في هذا الدور تحت  

  على القطاعات االقتصادية المحورية وان تبقى مسؤوليتها مباشرة  مسيطرةن تبقى الدولة أ 

القطاع الخاص في  إلشراكن المكونات الرئيسة للبنى التحتية مع اتاحة الفرص المدروسة ع

 بعض جوانبها في ظل اطار قانوني فعال .

 التي اضحت مكسبا وطنيا واجتماعيا  وغيرها عدم التفريط في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية

على تجويد الخدمات المقدمة  مع التأكيد على ضرورة اعادة النظر بآليات التنفيذ والعمل

 للمواطنين .



  قد يكون من المفيد جداً في هذه المرحلة تطبيق منظومةB.O.T  مما يضمن الجودة والسرعة في

االنجاز مع مراعاة عناصر التكلفة والمساهمة في تفعيل عملية إعادة االعمار على قاعدة االستفادة 

 إدارية وفنية معاصرة.مهارات ب لخارجية وتوطين التقانة واكتسامن الرساميل ا

 وساهموا  ,اة حقيقيون في كافة مناحي الحياةعلى مر العصور رواد حضارة وبن السوريون 

الكثير من دول في تنمية ,وشاركوا بكفاءة  األمميةزالوا يساهمون في تطوير معالم الحضارة وما

 عليه . بكثير مما كانت أفضلليعيدوا بناء سورية المعاصرة  اآلنالعالم .ولقد جاء دورهم 

 

 رباعية إلىهذا المشروع الكبير والبرنامج االستراتيجي الوطني يحتاج بما ال يدع مجاال للشك  إن

 تتجسد في :

 ايااد  وطنية صاادقة وجامعة . -أ

 ااداي  يشيد  وفاعلة . -ب

 مواياد ماادةة وتقنية ومالية كافية . -ج

 مواياد بشرةة مؤهلة وكفوءه . -اد

الذي يجب  اإلدارةعنصر  هاطع وتتكامل مع بعضها البعض لكن أهمتتقا رة اعاله المذكو األربعةالعناصر 

والطرائق والتقانات  واألساليبيعتمد على المفاهيم والنظريات والمذاهب والمدارس الفكرية المعاصرة  أن

تجارب وذلك بهدف االستفادة من كل هذا الرصيد المعرفي من  ,المتقدمة على قاعدة علمية ومعرفية عميقة

 .فها بما يتالءم والبيئة السورية يالعالم الرائدة والعمل على تكي

 ونختم بالقول: 

تحوةلية قاادي   اادايةة قياادات البحث عنهداف بأعلى كفاء  ماكنة فعليكم النجاح وتحقيق األ أيادتم عذا

 نجازات نوعية في زمن قياسي .على تحقيق ع

 

 "شكرًا إلصغائكم"

 

 


