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 السياسة النقدية والمالية في سورية تشخيص ومقترحات حلول
 1الدكتور دريد درغام

 :مقدمة

يتغري األداء احلكومي من وزارة ألخرى تبعاً لطبيعة ودينامية الظروف احمليطة وقدرة الطاقم يف كل منها على التغيري. إال أن بعض 
ن  إاحلقيقية للحكومة إلجراء تغيريات جذرية يف الظروف احلامسة. و الوزارات هلا طبيعة خاصة ويربز من خالل نشاطها القدرة 

كانت جهود بعض الوزارات ال تظهر نتائجها إال بعد جيل بكامله )االسرتاتيجيات التعليمية والثقافية( فإن بعض الوزارات 
هذه تنعكس مقدرة وات. و سن 5-3سريعة قد ال تتجاوز نتائجها األولية مدة تسمح عند التحكم اجليد هبا بتحقيق نتائج 

 اجلهات العامة واخلاصة عرب العديد من األدوات سما فيها:غريها من لتحكم سمسار االقتااد والتثيري على الوزارات اب

  ف أو أرضيات وفرض سقو )الكوات(  يهاالقيود علاملزااي لتشجيع حركة التجارة والاناعة )احلماية والدعم والتمويل( أو
 بدعم املستهلكني أو املنتجني...( لألسعار حسب الرغبة

 بتغيري حجم اإلنفاق العام )واإلعاانت( واإليرادات )سواء كانت ابالقرتاض أو ابلرسوم  تمالسياسة املالية اليت هت
 سما يتناسب والتطلعات لنشاط أكرب أو أقل سما يتناسب وظروف كل مرحلة. والضرائب(والتعرفات 

  جة األوىل لتثبيت سعر العملة احمللية واستقرارها يف الداخل )جتاه أسعار السلع السياسة النقدية اليت هتدف ابلدر
 جية اليت تتعامل معها.ت( وجتاه ابقي عمالت الدول اخلار واخلدما

                                                           
 باحث اقتصادي 1



بعض ل اكل قبل وبعد األزمة لتنتهي سمقرتحات حو تشخيص املشوتسعى ل هذه الدراسة على السياسة املالية والنقدية.تركز 
 . املايل والنقديللمسار عمل أكثر فاعلية د تسهم يف رسم آفاق احللول اليت ق



 السياسة المالية والنقدية في سورية

 بني: يف املوازنة الدولة االيرادات الضريبيةتتنوع 

كون نوعية أو وقد ت -مباشرة: على الدخل )يعتربها البعض أكثر عدال ومرونة لكوهنا تااعدية وتعيد توزيع الدخول .1
  )أبشكاله املالية أو العينية( رأس املالعامة( أو 

يقها مما عترب األهم يف الدول املتقدمة حيث تتوافر مقومات تطبتو الثروة الدخل و على استعماالت تطبق وغري مباشرة :  .2
 ركااجلمالستهالك و االضرائب ضرائب تشمل هذه فكرة العدالة الضريبية. ة جمزية بتكلفة منخفضة ويدعم حايليوفر 

 والطوابع.

حايلة (. وتشكل من اإليرادات %30جتاور ) نسبياً متيزت املوازنة السورية حبايلة ضريبية متواضعة وعرب العقود املاضية 
)معظمها من ابح الدخل واألر املباشرة ضرائب الضرائب يف بينما هتيمن  الضرائب غري املباشرةمن  نسبة مهمةاجلمرك والطوابع 

   الفاعلية. ةوضعيف ةمكلف هذه الضرائب غالباً . وتكون القطاع العام(

مزيد من افق مع وترت  فرض الضريبة على املبيعات  أو القيمة املضافةفاشلة لإلعالن عن حماوالت ومنذ سنوات طويلة تستمر 
 .تر النور حىت اترخيهفوترة مل  ةاحلمالت الرتوجيية ملنظوماإلعالانت و 

 املوازنة السوريةعلى يمن هتأن النفقات اجلارية بوضوح يظهر املخطط املرفق و 

 

فال بد من التذكري أبهنا مرتبطة إبظهار مجيع اإليرادات والنفقات سما فيها دعم املشتقات والكهرابء والسلع  2012أما عن قفزة 
  .عي وصندوق املعونة االجتماعيةراوصندوق اإلنتاج الز  ،التموينية
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في موازنات سورية( أدنى)واالستثماري ( أعلى)اإلنفاق الجاري 
(  ليرة سورية)األرقام بالمليارات 

استثمارية جارية



ستجرار تاج الثروات املعدنية وأسعارها وتقلبات أداء القطاع العام )الإنسورية حتت رمحة نتائج تتسبب تركيبة املوازنة بوضع و 
 .(من املؤسسات العامة ذات الطابع االقتااديالفوائض 

اإلجراءات هذه  ومنحماوالت عديدة لتحسني األداء الضرييب سما فيها بعض عمليات األمتتة املوضعية. يف املاضي جرت وقد 
 :التالية مثلةاأل نذكرنية" "التحسي

  تغيري نسب الضرائب على األرابح اليت ترافقت مع موجة إعفاءات جعلت تتبع النتائج احلقيقية لتلك التخفيضات
 .الدولية طو ضغالظل ب صعباً  أمراً 

 كرب من إيراداهتاألضرائب اليت كانت تكلفة حتايلها إلغاء بعض ا 
  إجراءاهتا ابزدواجية العمل الورقي واملؤمتترتافق معظم تاألمتتة املوضعية حيث 
  وحدة  و اهليئة العامة للضرائب والرسوم بىن سمسميات جديدة ينتقل إليها املوظفون مع مهامهم املعتادة مثل إحداث

ت ال تغري يف ( ولكنها حماوالأو حماوالت نقل التخطيط االستثماري من هيئة التخطيط إىل وزارة املالية)كبار املكلفني 
 اجلوهر من طبيعة املنظومة الضريبية.

عقود  ما وريته املنظومة الضريبية عما كان عليه الوضع قبلجوهر ولكنها ال تغري  "التحسني"من  شيئاً هذه اإلجراءات وحتدث 
ح يب ال يسموأتكد للجميع أن النظام الضري احلايلة الضريبية ضعيفة وبقي اقتااد الظل واسع االنتشار تبقيقد ف طويلة.

 .بتحفيز حقيقي للنشاط االقتاادي أو حتكم حقيقي بوتريته

تباين أمهيتها مع تمل وابعدة عالتنمية وأدى الضعف يف مستوى األداء الضرييب عرب العقود املاضية إىل ربط ملحوظ ملستوى 
يف هناية القرن  )النفط والغازالظروف ومنها: حجم القروض واملساعدات اخلارجية )السبعينيات( ومستوى إنتاج املوارد الطبيعية 

و اليت تراكمت إما بشكل مباشر عرب االقرتاض من املركزي أ....( والقروض الداخلية وخالل األزمة احلالية املاضي وبداية احلايل
هة أخرى جغري مباشر عرب التشابكات املالية اهلائلة فيما بني اجلهات احلكومية والعامة من جهة وبينها وبني اجلهات اخلاصة من 

 )ومنها املوقوفات املعلقة يف بعض األحيان لعقود طويلة(. 

فيبدو األداء توقع أكرب من املاحملققة ايلة احلويؤخذ على السياسة الضريبية عموما ميلها لتخفيض النفقات املقدرة مما جيعل 
حتقيق نسب حتايل  يظهر بوضوحو  رتة األزمةيقارن فرتة الثمانينيات والتسعينيات بف جيداً. وهذا ما يظهره الشكل التايل الذي

 .أعلى من املقدرة يف خمتلف السنوات ابستثناء فرتة الثمانينيات واألزمة احلالية



 

بة االقرتاض من املارف املركزي بفوائد ضحلة )يقرتض الزابئن غري احلكوميون بنسعرب العقود املاضية استسهلت احلكومة وقد 
ة خلت مما جيعل االعتقاد إبمكانيعقود لهذه السلوكيات سادت املخااة للقروض احلكومية(. و أضعاف الفوائد  5تعادل 

منذ بداية القرن ب جملس الشعقبل . ويبدو أن احلكومة مل تكتف هبذه املزااي السخية فقد أمراً غري جائز يف ظل احلرب هاري تغي
عدم  عدم وجود اي مساءلة عن أسبابضمن للحكومات املتعاقبة تضع مادة "فريدة" بو سنواي عند إصدار قوانني موازنة احلايل 

 تسديد ما يرتتب من أعباء سنوية من ديون سابقة.  وتتكرر املادة حرفيا على النحو التايل:

"يؤجل سداد إسناد اخلزينة املوضوعة يف التغطية النقدية لقاء العجوز الرتاكمية الناشئة عن تثبيت األسعار وفوائدها والعجوز 
: عام إصدار املوازنة( وتقسط XXXXالرتاكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها املستحقة وغري املسددة لغاية عام )

 .(XXXX+15)-10-1على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط األول منها يف 

ئها على عاتق إلقااملشاكل و وار الالزم حول تفاقم عباء خلمسة عشرة سنة ويتثجل معها احلوهكذا يتم سنواي أتجيل حقيقة األ
تكررة أن املناداة امل أتكيدوحلكومة ابارتباطه الكامل على من املركزي احلكومي املتكرر االقرتاض دل يو  .األجيال القادمة

 . عد األزمةب ألهنا غري مربرة يف ظروف االقتااد السوري قبل وأيناء ويف فرتة النهوض ما مل تنضج بعد ابالستقاللية

ألفراد ونقل البضائع تنقل اـل يتعطبرتاجع أرابح القطاع العام و  وتسبب الركود االقتاادي الناجم عن احلاار والعقوابت واحلرب
وزايدة البطالة وإغالق أو هنب مكثف للورشات واملاانع يف معظم القطاعات. وترافق األمر برتدي جودة اخلدمات احلكومية 

املطلوب ملواجهة نفقات احلرب واإلغاية واملعوانت والدعم الالزم اإلنفاق وتراجع حجوم الفوائض واإليرادات عموماً مع تزايد 
فكانت النتيجة تزايد عجز املوازنة فلجثت احلكومة إىل احلل األسهل املتمثل ابتباع سياسة اطنني واملهجرين والنازحني....للمو 

مالية انكماشية و رفع الـدعم أو تقليص ملستوايت غري مسبوقة. فتفاقم التذمر من األوضاع املرتدية وارتفاع مستوايت البطالة 
)تزايدت أكثر من مخسة أضعاف تقريبا مقارنة بفرتة ما قبل األزمة( واألسعار صبحت ال عمل( )أكثر من ناف القوة العامل أ
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التزايد الشكلي يف قيمة املوازنة إال أهنا يف احلقيقة يف تراجع مستمر. فهي عند وتقهقر وسوء أداء معظم اجلهات العامة. ورغم 
مليار دوالر بينما أصبحت يف عام  15ما يقارب  2010موازنة  . حيث بلغتواضحاً  ظهر تراجعاً سعر صرف الدوالر تتقوميها ب
والرتاجع أكرب إن أخذان ابالعتبار أن  لرية للدوالر فقط! 200مليار دوالر إن افرتضنا أن سعر الارف هو  8جبوار  2015

ورغم اخنفاض  .2011 مقارنة سموازنة %60يقارب  اليت شهدت منواً  2012عام أعباء جديدة ملوازنة املقارنة تتم بعد دمج 
خمااة للدعم  2015من موازنة  %60سعار النفط العاملي والرفع التدرجيي ملستوايت الدعم، يالحظ أن أكثر من أ

 االجتماعي الالزم ملواجهة متطلبات احلرب احلالية.

 و احلربأت و زايدة نسب التعثر أو العقواباإليرادات سواء بسبب الركود أ زايدة سريعة ملستوىوال يتوقع أن تتمكن احلكومة من 
عار ال كما ان الزايدات املتتالية ابلرواتب واألجور مل تستطع مواجهة التزايد الكبري ابألس....مما يعين استمرار تفاقم العجز ابملوازنة

 بل سامهت به يف ظل غياب الرقابة الفعالة على خمتلف قنوات التجارة الداخلية واخلارجية.

سمعظمه نتيجة )جة العجوزات املرتاكمة عرب السنوات الطويلة املاضية استمر تزايد الدين العام رغم اخنفاض يف العقد املاضي وبنتي
 . فاألرقام تشري إىل ان الدين العام )بشقيه الداخلي واخلارجي( زادت نسبته إىل(حتسن االنتاجتسوية الديون اخلارجية وليس 

املركز  2015عام  تقرير أجنزه حسب 2014 عام   %147إىل إىل مستوايت غري مسبوقة )وصلت الناتج احمللي اإلمجايل 
. وهذه النسب ال تعكس حقيقة التشابكات املالية بني اجلهات العامة األمم املتحدة(ات بدعم من سياسوري لبحوث السال

ؤدي تعدد يإىل ماادر تقييم غري رمسية. كما  ويؤدي عدم نشر األرقام واإلحااءات إىل اضطرار الباحثني للجوء املختلفة.
ام أو املوازنة أو لعاحتساب الدين اسعار خمتلفة يغري يف ألن اعتماد أأسعار الارف إىل صعوبة تقييم حقيقة احلساابت القومية 

 . اإلنتاج اخلاص

ن تعثر أؤكد الدراسات )ومنها صندوق النقد الدويل( ه فتوضرورة احتواء تفاقمقدرة سورية على حتمل أعباء الدين العام أما عن 
جعل التقهقر يف ظروف احلرب ست أن. ويبدو العامةيف األوضاع املالية  كبرياً ابلعجوزات وتدهورا ً  حاداً  اإلصالحات يعين تفاقماً 

 مستوايت التنمية أكرب بكثري مما كانت عليه توقعات ما قبل األزمة حيث يالحظ ما يلي:

  والتعدي املمنهج على املرافق العامة وسرقة ما أمكن منها واالمتناع عن تسديد فواتري املاء واهلاتف  ضع األمينتفاقم الو
 تاجننتاجية واالراضي الزراعية من اإلخروج املزيد من البىن اإلوالكهرابء..و 

  وأسعار  لزايدة نسب الضرائبمما تسبب أبزمة حقيقية يف املوازنة واضطر الوزارة تنامي حاالت التهرب من الضرائب
 .احملروقات رغم اخنفاض سعرها دولياً 

 زمة. فنجم عنه ظواهر داية األبمنذ للقروض بتجميد شبه كامل التوصية إىل بعض مما دفع ابل تعثر القروض والتسهيالت
 . ستوايت سلبية أحياانً مسعار الارف وتراجع النتائج السنوية إىل أكل مقدرات املاارف نتيجة تقهقر آتمتثلت يف غريبة 



 لرية للدوالر حاليا( 310قبل األزمة إىل  47)من أقل من  يالحظ نتيجة السياسة النقدية احلالية وارتفاع سعر الدوالر 
ونه كأقل بكثري من رأمسال أي مارف خاص   مال كل منها سأر القيمة الفعلية لابح تأن معظم املاارف  العامة س

 من تقلبات سعر الارف. هسمركز قطع حيمياالحتفاظ يستفيد من ميزة 
  رغم تزايد )عامة يف املاارف اخلاصة وال نسبيايف النهاية مث استقرارها بداية األزمة املتزايدة من املاارف يف السحوابت

 الدفع)وخاصة ية وظائفه التقليدحقيقة قيام النقد السوري بعمق حول  أحتليالً ستدعي ي( مما التضخمو الكتلة النقدية 
 .مقومات وحقيقة الدولرة يف االقتااد السوري( والتثكد من واالدخار

 من الدولة  طيف املستوردات املمولةعوامل عدة منها: زايدة بنتيجة زايدة  االخنفاض احلاد يف احتياطي القطع األجنيب
وغري سنوايً ته كثرية وتعديال 2010عام  آالف دوالر شهراي ألي سوري )قرار غري مربر 10)قبل األزمة( وقرارات بيع 

 .وهتريب اجلزء األكرب من الرساميل إىل اخلارج انجحة( وإلغاء تعهدات القطع )مث إعادة العمل هبا بعد فوات األوان(
 باب يبات أو سسلة عمالت. كما أنه ال ميكن فهم أعدم وضوح أير تغيري سعر الارف من الربط ابلدوالر إىل الربط ب

 البيع والشراء بني فرتة وأخرى )الشكل أدانه(تقلبات اهلوامش بني سعر 

  
ث ماارف الرقابة على األعمال اليومية يف املاارف وإحداسما فيها يالحظ يف السياسة النقدية تفرغها لإلجراءات الروتينية كما 

لبعض أبن يعتقد او  .(دون وجود رؤية توضح خارطة االنتشار املتناغمة مع أهداف التنمية املنشودة) أو فروع أو مكاتب جديدة
السياسة احلكومية احلالية مقبولة بسبب ضغوط احلرب ويعترب أن احتفاظ اللرية بعشرين ابملائة فقط من قيمتها امراً مميزا ويتناسى 

 اف قيمتها.نابملقارنة مع لبنان الذي بعد سبع سنوات من احلرب األهلية واجتياح اسرائيلي لعاصمته مل تفقد اللرية اللبنانية إال أنه 



 ناتج وثروة سورية في ظل الحرب
 بنوعيها:الثروة يف مراكمة اإلنتاج أو الدخل السنوي يفيد 

  :فئتنيوتشمل  البشرتدخل ال ترتاكم إال ب :انعةالثروة امل .1
  ي أو ن مقومات العمل املهين أو العضلالتعليم والتنظيم واإلدارة والعدالة وغريها ماخلربات و الثروة الفكرية ومنها

 إلحساس ابألمان والطمثنينة..العيش يف ظروف تسمح ابيضمن الفكري وكل ما قد 
  ا:سما فيهالثروة املادية 

 اثراآلعابد و واملنازل امل 
  :سما فيها طرق ووسائل االتااالت واملواصالتبنية حتتية 
   جموهرات ومعادن مثينة، عمالت أجنبية مهمة 

سب موقف املانعة. ويكون االستنزاف حملراكمة الثروة  هافاستنز اليت يتم ا ..(الثروة الطبيعية )مناجم، آابر نفط، غاابت .2
 الثروة الفكرية واملادية ملالحة اجلميع أو مراكمة الثروة املادية فقط وملالحة البعض فقط...الدول وحرصها على مراكمة 

كلما كان كرب  أآلية مضاعف )نتاج م والاادرات  إىل زايدة أكرب ابإلاالستثماري اخلاص أو العاكل زايدة ابإلنفاق   عموماً تؤدي 
وقد تسبب  .اً ضعيفدوران الكتلة النقدية و  العامل النامي يكون امليل لالستهالك شديداً . ويف (ميل الشعب االستهالك أكرب

وقد   مليار دوالر. 35ال تقل عن بقيمة  الناتج احمللي سنوايً  نقصب (مليار دوالر 7حوايل )النفاق احلكومي االخنفاض الفعلي اب
  كرب ألسباب عديدة منها:أج تكان اخنفاض النا

 رة.نتاجية مع تعويض طفيف يف استثمارات القطاعات غري املنظو ر اخلاص يف اجملاالت الرمسية واإلاالستثماض ااخنف 
  حجم التادير بسبب احلاار اخنفاض 
  الركود االقتاادي بنتيجة ارتفاع االسعار واخنفاض القدرات الشرائية 

أدت أجواء . لتدمريل  من رأس املال )جتهيزات وأبنية وغريها(ريبكجزء  تعرض احمللي إىل مستوايت خميفة و الناتج وهكذا اخنفض 
عدمي املرونة.  ب على االستهالك لديهم شبهجعل الطلالرتكيز على السلع األساسية مما املستهلكني إىل عظم األزمة والتشاؤم سم

قد الطلب احلقيقي يفسو  ..(هنب)فساد، السلوكيات القذرة تزايد انتشار يسوبغياب فرص العمل وانتشار غري مسبوق للبطالة 
سنوات اج إىل حتتيف مستوايت ضحلة نتاج املمكن والنهب قد جعال مستوى اإلدمار الأن ابلعودة للشكل أدانه جند و ه. مرونت

فق يف مستوايت أعلى وابلتايل لن تعود األسعار لالخنفاض يف األسعار األ ت توازانلذا ستكون . طويلة لتعود لسابق عهدها
 . املنظور



 
من جهة أخرى ال بد من التنويه إىل أن بعض السلع الضرورية ال ميكن ختفيض الطلب عليها أقل من عتبة معينة كالغذاء والدواء 

ناء ومستلزماته )ملختلف الشرائح( والسلع الكمالية )للطبقات امليسورة اليت زاد يراؤها خالل األزمة( وابلتايل فإن والكساء والب
ال ميكن تعويضه إال ابالسترياد من اخلارج مما يعين مزيد من الضغط على اللرية. ومع استمرار احلرب  اخنفاض إنتاجها حملياً 

أكرب بكثري من  ر اللريةتقهقيف  واستمرار هجرة اخلربات والعقول دوراً حامساً تاجية والبشرية نتدمري البنية التحتية واإلسيكون ل
  الدور الذي حياول تضخيمه البعض ابلنسبة للمضاربني يف الداخل أو اخلارج!

زال السوريون يف يما و  ؟الثمانينياتمستوايت الشح الذي عاىن منه السوريون يف األسواق حىت اآلن هد مل تشورغم كل ما سبق 
إن حدث نه الفشل ألتقليل احتماالت يسعى اجلميع إىل . و اقتاادايً  مستوايت عيش ال تقارن ابلعديد من الدول الفاشلة

ملرتباة هبذا قومات الفشل الذي تسعى إليه القوى اته ملمواجهو مقاومة االقتااد السوري كيف نفسر ف .ة احلقيقيةسيكون اهلزمي
 ؟ البلد

وات غري الرمسية القنيف وتبني أن الثروات  امتااص الادماتعلى الذي يبت قدرته قتااد الظل اهلائل ال االنتشار -1
 مما يتوقع البعض.أكرب بكثري 



من رباء واخلالورشات واملهن أصحاب بعض نزوح مقارنة مع املناطق املنكوبة الواقعة خارج سيطرة الدولة فقد لعب  -2
األمر إبحياء غري ة مهسارغم م. و فيها تفعيل الثروة الفكريةيف تنشيط االستثمار و  دوراً هاماً املناطق الساخنة إىل اآلمنة 

 :خماطر حمتملة ومنهايشكل مادر  هنإال أمسبوق لنشاط املناطق اآلمنة 
a. نتاج وبيئة مان التناغم املطلوب بني بيئة اإلطريقة توزيع فرص العمل بني املهجرين والسكان األصليني وض

 و العملأاالستهالك 
b.  وجنم عن األزمة ازدهار السكن  أسعار املعيشة وخاصة السكن يف املناطق اليت مت النزوح إليها.ارتفاع

مليون  1,1العشوائي واملخالف ملعايري األمان السورية. وتؤكد إحاائيات نقابة املهندسني أنه مت إنشاء 
مة معظمها سمواصفات فنية سيئة. ومع ذلك كان الطلب عليها وحدة سكنية خمالفة يف سورية خالل األز 

ظروف  تعقيدو لعمران ا تشويهنشطة يطرة. وجنم عن هذه األشديداً مما يؤكد وجود سيولة هائلة خارج الس
حزمة أاكتظاظ  زاداليت مستلزمات العمران ابملدن التخطيط والتنمية يف جمال الرتبية والتعليم وغريها من 

 الفقر فيها.
و غري أ)احلواالت عرب املاارف والقنوات الرمسية وخطوط التسهيالت( الدعم املايل اخلارجي سواء كان ابلطرق الرمسية  -3

)احلواالت من اخلارج نتيجة إرساليات املغرتبني أو مبيعات التهريب أو اآلاثر وخمتلف األنشطة املخالفة  الرمسية
  للقوانني(.

غط نفقات استمرار ضوإن كانت مدخرات السوريني ويرواهتم )اليت راكموها يف املاضي( قد مسحت بتمويل عوامل الامود. فإن 
 ( يعين خطراً اً أو كلي )تراجع االستثمارات الاافية وتعطيل الرساميل أو تدمريها جزئياً الثروات  غياب عوامل ترميماحلرب و 

ول سيؤدي أتجيلها إىل تعقيد احتماالت الوص البحث عن حلول جذريةويتطلب األمر  !معلى إمكاانت الامود القاد حقيقياً 
 .يناسب غالبية السوريني قبلمستبسالم إىل 

. همانسبت بعض السوريني وجتمعت السيولة لدى قلة منسامهت ابلامود فإهنا ابلنهاية قد قد أعاله الظواهر إن كانت هذه و 
ستمر ترحاله نتيجة اوخاصة من  تنشده الغالبية سمختلف أطيافهامل تكن كافية لتحقيق العدالة واألمان املعيشي الذي ها نولك

عن آفاق خمتلفة جذرية  إىل البحث ويدفعنا فشل احللول التقليدية اليت مت جتريبها سابقاً  للنزوح عن بيته أو مشغله. ارهاضطر 
 ؟والقابلة للتطبيق لحلول املمكنةل



 الممكنة الحلول

ومن املستغرب احلديث عن إعادة اإلعمار يف وسط احلرب. ولنتذكر ان املااعب احلقيقية تبدأ عند انتهاء احلروب وليس 
)لبنان  ميعالذي حلم به اجل "العادل"مل يؤد إىل االنتعاش االقتاادي ا قبلها. وتبني جتارب الدول اجملاورة أن انتهاء حروهب

ف وهذا يتطلب جمموعة قليلة من األهدا .مةدالقااحلالية و لذا ال بد من حلول مناسبة لطمثنة األجيال  . والعراق أمثلة واضحة(
كاانت لسوريني. وكلما أتخر تطبيق حلول جذرية ابإلملميكن من خالهلا حتريك القطاعات املتبقية سما يضمن العيش الكرمي 

  صبحت تكلفة معاجلتها أكثر فداحة.أاملشاكل و  ملادية املتاحة تفاقمتا

ل بالتقنني أو الرتشيد أو مالحقة وسجن صرايف السوق السوداء االقتاادية مل حتلها إجراءات الثمانينيات ولنتذكر أن أزمة 
مع تغري ظروف السياسة  تترافقنعطافات اليت واالنفتاح على الغري وغريها من االالقرارات االسرتاتيجية املرتبطة ابألمن الغذائي 

 إلنفاق احلكومي. الفتة لواالكتشافات البرتولية اليت مسحت بزايدة 

ر خطة من محالت إعالمية عن نوااي ال تتنفذ. ويتطلب األم احلديث عن إجراءات مت تنفيذها بدالً ظروف احلرب احلالية تتطلب 
 .خطرهو األاادي انفجار اللغم االقتسيكون وإال مهية التكافل أب السورينيتقنع سمحاور قليلة وحمددة استباقية وليس عالجية و 

ذه التغيريات . ومن هالقطاعاتغريها من قطاعات حمددة قادرة على إحداث تغيريات الحقة يف ن تتناول يفرتض ابلتغيريات أ
 :ميكن ذكر اآليت

 في السياسة الضريبية:

زالة الدعم. يف إتكمن أو االكتفاء برفع نسب الضرائب أو االعتقاد أن املشكلة لبة ال ميكن يف الظروف احلالية املطا
ابملقارنة مع جتارب الدول األخرى يف إدارة اقتااد احلروب جند ان إدارة سورية القتااد احلرب غريب وال يدل نشاط و 

املاريف  واصل بني احلكومة والقطاعا يف حرب على اإلطالق. ويبدو أن هناك إشكالية يف التأهنفيها على  القطاع املدين
عليها. وال ائد الفو تزايد أعباء  )وأيضاً ابقي اجلهات ذات الفوائض عموماً(, فال احلكومة ترغب ابالقرتاض منهم خوفا من

بسياساهتا  رتبطةاملاارف اخلاصة )أكثر من العامة( ترغب ابالكتتاب على سندات خزينة ابحلجوم املطلوبة ألسباب م
. ويؤدي ذلك إىل استمرار احلكومة يف إدارة النفقات اجلارية مع إمهال متزايد للنفقات الداخلية وسياسة ماارفها األم

لى عالوالايت املتحدة ركزت االستثمارية الضرورية لتدعيم مقومات جناح اقتااد أي حرب. ففي احلروب الكربى 
اجلمهور واملاارف بقرارات احلكومة فكان االكتتاب على سندات  يف اقتناع وكان لإلعالم دور مهمالقطاعات احملورية 

احلكومة والرتشيد التلقائي لدعم نفقات احلرب رغم زايدة الضرائب ؛ وكانت النتيجة حتول معظم البىن االنتاجية اخلاصة 
تحقيق تنمية احلرب للتلبية متطلبات احلرب. أما أملانيا ورغم انتهاكها معاهدة فرساي فقد استطاعت استخدام اقتااد 

 الوقت الذي جند ويفمرتفعة على احلكومة(.  قابل رتبت ديوانً وفرص عمل ولكنها ابمل اقتاادية غري مسبوقة )أمنت ازدهاراً 
زنة ن السياسة النقدية واملالية يف سورية مهتمة ابلوصول إىل مواقرتض بكثافة يف أوقات احلرب جند أفيه معظم الدول ت
ستغرب يف يلك . لذابليةمراجعة األنشطة املوروية من أزمنة بتغيري وجهة دفة االقتااد و ري من اهتمامها متوازنة أكثر بكث



من  "السهل"رتاض على االق هاز ياالقرتاض الطبيعي )وترك هاجتنبة استمرار التقشف غري اجملدي و السياسة احلالية للحكوم
يظهر مفعوهلا ريعة سجذرية و املطلوب تغيريات لذا ات حقيقية. ينتج عنها وفور  الكثف يف جماالت امل هااملركزي( وتقشف

 ومنها:أبسرع وقت ممكن 
a.  إعادة النظر يف عدد الوزارات احلالية والتفكري يف حكومة حرب أكثر ديناميكية وقدرة على إجياد احللول. ولنتذكر

 )إيطاليا تُقاد بعدد أقل بكثري أكرب بكثري وأكثر تقدماً  أنه بدال من حكومة أبكثر من ياليني وزيراً فإن دوالً 
 والوالايت املتحدة وتركيا وماليزاي..( 

b.  وذلك  سواء قبل األزمة او بعدهااها جدو يبت عدم اليت العامة العديد من اجلهات أو تعديل بنية إلغاء أو جتميد
و يف بعض املدارس أ اإلداري والتعليميالكادر حيث نتاجية أو التعليمية )اإلالشركات أو املؤسسات ضمن 
ة عن النامجلفوائض . وقد يكون من املفيد وضع اأكرب من عدد الطالب!( أو دمج )املاارف أكرب مثال( املعاهد

قرات )سيكفي الوفر يف النفقات العامة والتنقالت وأتجري اململدة عام براتب كامل إعادة اهليكلة يف بطالة تقنية 
يع ميكن البحث عن العديد من املقارابت التشجيعية اليت تسمح بتشج. و لتمويل هذه الفوائض( اليت مت إخالؤها 

ال نتاجية صغرية ولكن فعالة تسمح بتخدمي اقتااد احلرب. وعلى سبيل املثؤالء على االخنراط يف أتسيس بىن إه
تعامل قبوله الو فيها  أو االخنراط نتاجيةإبنية ل هتثسيسميكن بعد عام من وضع الشخص يف بطالة تقنية ربط راتبه ب

ب والحقا يف تشجيع البىن التكافلية يف زمن احلر تعترب هذه املقاربة إحدى وسائل نظومات الدفع املذكورة أدانه )سم
 زمن السلم(

c. ز خدمة رغم وضوح إجرائيات مراك: تخفيف التنقالت الالزمة لتنفيذ خدمات ومراجعات حكوميةتكثيف اجلهود ل
 اتلربجمياوصيانة نشر عامة لإنشاء بنية تقنية  (. وميكن مخس سنواتيف أقل من عشرة ) ت حمدودةبقياملواطن 

ستعالم االليست سوى بداية للوصول إىل املراكز وهذه . أكفث وأرخص من الوضع احلايلو وأسرع بشكل مكثف 
 لروتني والفساد.االتنقل و نفقات ن املزيد ممما يوفر هلا عن الواثئق املطلوبة وتسديد الرسوم املطلوبة عن بعد 

d.  ميكن إلغاء اإلجراءات الورقيات واعتماد برجميات شبه جمانية ومضمونة تسمح بتتبع حقيقة وتوقيت املراسالت
 يقة الناس يفوزايدة لألداء نتاجية واخلدمية والرقابية. ويف  ذلك حتسني حلواشي يف خمتلف البىن العامة اإلوا

 ضمن احللفقد تقدمنا حبلول جمربة تالشكاوى املتكررة خباوص تزوير الواثئق العامة أما عن  ابملوظفني عموماً.
 بسهولة وبوسائل شبه جمانية. 

e.  وييقها أعمال اإلغاية وتاملواد املدعومة و كما ميكن توفري الكثري من التكاليف ومظاهر الفساد من خالل تنظيم
هالك من التذكري أبن النموذج الذي مت التوافق على جتريبه يف است . وهنا ال بدبطريقة خمتلفة عن واقعها احلايل

احملروقات بعينة أولية وأكد املختاون التقنيون على إمكانية حتقيقه مت متييعه منذ مخس سنوات. وبدال من اجياد 
 عن قطاع توزيأعف عدة مرات. ويبدو احللول الالزمة لتحسني األداء جند أن عدد حمطات الوقود قد تضا



 500كيف نفسر أنه رغم تقنني عمليات التوزيع ال يفال بعض احملطات اجلديدة أكثر من احملروقات مربح جدا ً 
 مرت عن جارهتا.

f.  يف املاضي مل تكن يقافة االستهالك شديدة االنتشار فكان عدد املطاعم وحمالت االستهالك أقل بكثري مما هو
لذا  .من حمالت الرتويج ملنتجات البلدان األخرى ر انتشاراً عليه الوضع احلايل. وكانت ورشات اإلنتاج أكث

 ة من اخلارج.القادمحمالت تاريف السلع االستهالكية على نتاج احمللي ورشات اإلتغليب زمن احلرب يتطلب 
g.   مليار دوالر سنواًي. وتناسب  4تؤكد التارحيات الرمسية أن ماروفات قطاع الكهرابء )بدون األضرار( تقارب

املولدات الضخمة من السلم ملا فيها من وفورات ابحلجم. ولكن يف زمن احلرب يتطلب األمر منظوراً خمتلفاً. 
رابء يف مر مقارنة واقع الكهلقادمة يستحق األالستمرار ظروف التقنني املخيفة خالل األسابيع واألشهر ا ونظراً 

ستوى احلي أكثر دينامية وتسمح سمواجهة دمشق مع حلب بعد أربع سنوات من احلرب حيث املولدات على م
وضعها خمتلفة يف نقل جتهيزات احملطات الضمة ل ظروف احلرب بكفاءة أعلى وتكلفة أقل. كما يتطلب األمر طرقاً 

ل من انتظار ختريبها أو االستيالء عليها من قب يف اخلدمة أو لتخزينها بسالمة يف املناطق األكثر أمناً بدالً 
ة للبىن كهرابء احملطات الكبري ايص  ويف هذه احلالة ميكن خت حلب.يف ماانع للاملسلحني وبيعها كما حدث 

ي ميكنه من االستهالك املنزيل الذ بدالً وضمان طاقة مستقرة له ألمهية تشجيع اإلنتاج  نظراً  نتاجية حتديداً اال
 .تاج كهرابئي مقنن من املولدات األصغرنإ عالتكيف م

 في السياسة النقدية:

a.  ود دلتنفيذ حبقابل ل)إىل مؤمتت  (وال يشمل إال العملة احمللية ايم حالياً أيستغرق عدة )حتويل التقاص من يدوي
الستغناء اتنفيذها يعين . و أقل من عامنيتنفيذ هذه املهمة خالل وتتوافر منذ سنوات مقومات . (دقيقة 15-30

فيها النقل  )سمالكل من التجار واحلكومة واملاارف عن نسبة كبرية من األوراق النقدية وجتنب إجرائيات مكلفة 
وهذا التقاص ميكن له أن يشمل العمالت األجنبية اليت تقوم املاارف  والايانة والعدادات والتثمني...(.

 ارف األجنبية!فيها عن طريق املاجراءات املقاصة إبحالية السورية 
b. ه بظروف "البائع" ألنيتحكم به تسديد سهلة وفعالة: لن ينجح أي نظام فوترة بطرق  اعتماد الدفع ابجلوال

ة دفع ال ميكن لذا ال بد من بنيالنقود الورقية. لن مينح الفاتورة وسيفضل سورية الفساد والتهرب الضرييب يف 
أما البائع  .لهبسهولة عرب ربط رقم حسابه املاريف لرقم جوا تسديدال"للمشرتي" للبائع تعطيلها أو رفضها وتتيح 

ه. عندها جبواله ورقم حساب يوضع يف مكان ظاهر ويكون مرتبطاً رقم مميز بيخاص ف)مطعم، مكتب، طبيب...( 
النموذج األويل موجود ) ألف لرية مثالً  20-10أي عملية شراء ال يتجاوز مبلغها لكل شخص تسديد ميكن 

تكلفة بحتويل ماريف سريع خالل سنتني . أما العمليات الكبرية فيمكن إجراءها عرب منظومة (سنوات 5 ذمن
بذلك ال حاجة  .اليت يشتكي كثر منها( جتربة الرواتب عرب الارافاتعن  )وهي منظومة خمتلفة جذرايً  متواضعة

دقاء. وكذلك التحويل بني األقارب واألصة يلسحب الراتب طاملا ابإلمكان التسديد جلميع أنواع املدفوعات اليوم



ة على املبيعات قابلة للتحايل الفوري )احلايلة اجلديدة أو الضريبضريبة مقبولة نسبة سمح ذلك بفرض سي
وتلغى ابملقابل الضرائب األخرى املكلفة واليت تسبب تذمر املعنيني من طريقة التقدير  السابقة أيهما أعلى(

   قتااد الظل.اجتاه أنشطة سة ضريبية ونقدية أسهل وأرخص وأوضح وأكثر فاعلية . وميهد ذلك لسياوالتحايل
c. ولوية لتبين سياسة لرية ضعيفة )مالحة املادرين( أو قوية )مالحة املستوردين(. وإمنا األولوية لرتتيب ليست األ

أي قرار نقدي أو  عليها يفالبيت الداخلي بطريقة متنع االرجتال ابلقرارات وتسمح سمنظومة معلومات ميكن البناء 
مايل على مستوى الدولة. وهذا األمر يتطلب إعادة هيكلة الكثري من اإلجراءات وتعريف األولوايت اليت تناسب 

 اه.ختسورية وال تغرقها يف بىن وإجراءات وتقليد أعمى ملا يقوم به اخلارج يف ظروف عيش سليمة وميسورة 

زء األكرب من السوريني ليس لديهم وظيفة ومنهم من كان يعيش من التعامل مع أما عن زايدة الرواتب فال ننسى أن اجل
القطاعات احلكومية اليت اخنفضت أنشطتها بشكل حاد. لذا عند تنفيذ تغيريات جذرية ابالقتااد سيكون ابإلمكان زايدة 

كلها مسبقاً ابألسعار. أما غياب هذه التغيريات الالزمة لشفافية املنظومة االقتاادية سيؤدي إىل فلتان لرواتب دون زايدات آتا
 أكرب يف األسعار وسحق لسواد الشعب وخاصة يف ظل حرب لن تعرف حقيقة ما دمرته إال بعد أن تضع أوزارها. 

لجزء األكرب من الضرائب ل تلقائيالالتحول فهي حتقق ة. تضمن هذه املقرتحات أرضية فعالة لتغيري السياسة النقدية والضريبي
قة بشكل بعلى االستهالك وخاصة عند الشراء من جتار التجزئة واملهنيني وأصحاب احلرف. وهذا يعين إمكانية املطاليابح 

ية ونقدية أسهل بنتاج. وسيكون حتقق الضريبة على املبيعات فوري التحايل. مما ميهد لسياسة ضريأكرب مع خمتلف حلقات اإل
  وأرخص وأوضح وأكثر فاعلية حىت يف اقتااد الظل.

كما أهنا مقرتحات تسمح برتكيز اجلهود على القطاعات القاطرة اليت ستسهم بتحريك الحق لباقي القطاعات يف إطار أعلى من 
 جمتمعاً أكثر عدالة اكروي مما يعينوضوح التوجهات إىل مستقبل تعود فيها النقود لتابح أداة قياس على املستوى امليكروي وامل

ق ن مت تطبيقها يف توفري بنية استعالمات هامة عن سلوك املستهلكني ودراسات السو إاملقرتحات تسهم هذه كما س  .وأقل فساداً 
كل مما يسهل على املوردين أو املقرضني معرفة تطور تانيف زابئنهم بش النقدية دفقاتالتمن واقع  اتجرومعرفة تانيف أي 

ابعة شركات متكد من ثال بد من التعلى املستوى االقتاادي واالجتماعي واألمين أيضاً هذه اإلجراءات ة ألمهي نظراً  و . أفضل
  ألغراض تبسيط اإلجراءات وحتقيق الوفورات املذكورة أعاله. عتادها وكوادرهااالتااالت لتخايص اجلزء األكرب من 

. عةإىل حلول انجللوصول أعمق حلوار أن تكون هذه الدراسة مقدمة أنمل  ،هااو عدم جدبعد أن أيبتت السياسات العالجية 
حوهلا سما خيص حتسني  نيومهما كانت الطبيعة التكنوقراطية هلذه احللول فإهنا تبقى األكثر قابلية للتطبيق واجتماع السوري

لرتكيز على ما جيعع اقادرة على قارابت عن الاراعات السياسية يف ظل بنية تكنوقراطية هتتم سم معيشتهم وهو أمر ممكن بعيداً 
 .اليةساوية احلثاملتزايدة يف ظل الظروف امل مابهتمام جدي هبواجسهتهم قناعو لديهم االنتماء شعور دعم املواطنني وي

 حلسن االستماعوشكرا 



 الدكتور دريد درغام       2015\9\9في 

 


