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التنمويالنموذجمسارفيقرأة-أولا 

ا  المبتغىالتنمويوالنموذجالوطنيةللرؤيةالكلياإلطار-ثانيا

ا ثالث والمحدداتالشروط:الكليةالنجاحعوامل-ا

ا رابع اإلطارالرتكاز،نقاط-ا



التغييريتيحهانادرةفرصالتحديات،:السياقفي

:  ثالثة تحديات رئيسية-1

الولوج والمقيدات، النظام الوطني لإلبتكار والعقوبات  : التحول التكنولوجي•

البيئة الناظمة وتطوير التراكيب والهياكل: التحول المؤسساتي•

مواجهة مشاريع الهيمنة والحرب وتحدي إعادة البناء•



فرص نادرة يتيحها التغيير-2
األعلىمنالمقاربة)الكليالمستوى علىتركزالتيالتقليديةالتنميةمفاهيمبينالمزاوجة:تجديديفكر•

األسفلمن)الجزئيوالمدخلالمؤسساتياالقتصادمنهجياتمع(للمؤسساتالمركزي الدور:األسفلإلى
وذلكبناء،الإعادةمرحلةفيالمؤسساتستطوركيفمعرفةبهدف،(المجتمعقوى تفاعل:األعلىإلى
."الكعكةتكبيرة"ووالمؤازرةوالتشبيكبالتكاتفيتجسد،وفاعلايجابيموقفبتبني

الثروةخلق)األعمالوقطاعوالمجتمعالدولةبينالعالقةماهية:الوطنيةوالدولةاالقتصادهويةتعزيز•
والتنميةنزاعالكون ديناميكي،مؤسساتيإطارفيالمركزية،الدولةبناءاستمرارإطارضمن،(وتوزيعها
معويترافقاتالمؤسسدورفيملحوظتغييرإلىبدورهيؤديمؤسساتيانزياحإلىيقودانالمجتمعفي

.منهاالجديدواستنباطالقائمةالمؤسساتوغاياتلهياكلتطويرا  تفرضحاسمةأحداث

ومفاعيلالعالميةالتطوراتمعالبيئةهذهتغيرتفقطليس:الحقةالوليستسباقةالاالقتصاديةالبيئة•
والتنوععددالتيكتسبهنامنمسبق،لتطويرتحتاجذاتهابحدو هالكونأيضا  لكنالداخليةاألزمة

واألزماتلحروبكااالستثنائيةاألحداثوأنخاصةالبالغةأهميتهبامتيازاستراتيجيكفكراإلقتصادي

.عالجميمصالحوبحمايةصرفوطنيبعدضمناستغاللهاويجبللتغييرنادرةفرصتتيح



السوريالنموذج التنمويتحليل مسار-أولا 

غيابمعية،التنمحسابعلىالريوعبإشكاليةالنموغلبةوالمكانيبعدهااغفالالتنميةمسارتحليليظهر

.للسكانالمقدمةوالخدماتالمواردبينالهوةوتزايدوالبطالة،والفقرالتوزيععدالة

األزمةقبلالنموعوائدوتوزيعللتنميةالقليميالبعدوغيابمتراكمةاختاللت-1

.التوسعيةالتنمويةالتعبئةمرحلة:التحتيةوالبنيةالدولةمؤسساتوبناءالسبعيناتعقد•

.الهيكليةاألزمةمرحلة:واإلنكشافالثمانيناتعقد•

.2004-1991النفطوعوائدالتسعيناتعقد•

،لناتجلمرتفعةنمومعدالتمعضاغط،ودوليإقليميسياقفي:(2005)"االجتماعيالسوقاقتصاد"•

تكوينهأماكنوالدخلمصادربينفاوتوالت،”المفقرالتنمويالنزيف"والبنيويةاالختالالتازدادتذلك،مع

.(الصناعيةوالتجمعاتالعمرانعشوائيةوبيئي،وتدهورالموارد،فيوعجزسكاني،اكتظاظ)

اًسؤاالاًتطرحاالشكاليةوأصبحت من؟أجلنمالنمو:التنميةحسابعلىالنموفلسفةغلبةعنمشروعا



مباشرةكلبشسوريةاستهدفتاإلقليمي،موقعهابحكم:والضمنيةالمباشرةوغيرالمباشرةومفاعيلهاالحرب-2

علىيطرةللسسوريةعلىمتكالبةالالقوىمصالحيخدمبماالمنطقةأوضاعترتيبإلعادةالتغييرسياقضمن

اساتوبانعكاألزمةمجرياتفيمحوريا ًدورا ًالسورياإلقتصادإليهاتعرضالتيالعوامللعبتو،"هاحيز"

.المواجهةمحاورعلىمتعددة

المعاديررةًمررعًتمويررلًالقرروىالشررراًاإلجتمرراعيًوالتكافررل،ًخا ررةًوتنرراميًتغيرررًوبولوجيرراًااقتصررادًالسرروريً•

اريخًلسرروريةًلظرراهرةًالتطرررفًالعررالميًفيهررا،ًمقارنررةًبإروهرراًالحقرراريًودورهرراًالقرروميًباسررتقبالهاًعبرررًالترر

.ةعددًمنًالكوادرًالسوريانكفاءًبالتوازيًمعًلماليينًالمهاجرين،ًمعًبروزًالهجرةًًوالنزوحًًالداخلي،



مواجهة مفاعيل األزمة-3

رئيساًفيًالحربًعلىًسوريةًفإنرهًمرنًالصرعبًبمكرانًتصرومازالًإذاًكان•  ً ورًكير ًالشقًاإلقتصاديًمكونا

تهدفتًيمكنًإلقتصادًماًكااقتصادًالسوريًوالذيًكانًيمررًقبرلًاألزمرةًبتحرواتًهيكليرة،ًأنًيواجرهًسزمرةًاسر

ارجيررةًمقوماتررهًااساسررية،ًمررنًترردميرًفرريًالبنيررةًالتحتيررةًواسررتهدافًعوامررلًاانتررااًإلررىًتحجرريمًالتجررارةًالخ

بمحا رةًسلياتًالتمويلًوالتأمينًوالنقلًالوالمقاربةًعلىًسعرً .ااستثماروصرفًمروراً 

وذلكًتبعراًلتطرورًااقتصادًالسوريًبفعلًاستغاللًواقاتًاإلقتصادًالكامنةًبتقليصًفجوةًالناتج مدمعًذلكً•

األزمةًومفاعيلها،ًحير ًكرانًومرازالًهردفًالحكومرةًفريًمواجهتهراًارترداداتًالحرربًالمحافظرةًعلرىًالردورً

.لكافةًالقطاعاتًوبأولوياتًتفرضهاًالحاجاتًالملحةيالخدميًواانتاج

فيًائحةًالكوارثًوالحروب،ًويفرضًتجاوزًال• فريداً  طررقًالتقليديرة،ًإنًعمقًماًتعرضتًلهًسوريةًيعتبرًمثااً 

ي عّمرقًةًتطرورًديناميرةًاألزمر)الجاهزةً"برامجًإعادةًاإلعمار"سيماًوأنًالسياساتًالواجبةًتستدعيًتجاوزًو فاتً

فريًمسرارًالنمروذمفاعيلًسابقةًوينتجًمفاعيلًجديدةًتهددًسلياتًعملًمنظومراتًعديردةًوتعنري ،ً(اًالتنمرويانكسراراً 

.ةضمنًالثوابتًالوونياوارًعقدًاجتماعيًجديدًومتطورًومستدامًفيوالتفكيرًبطريقةًوبأدواتًجديدةًً



ا  للرؤية الوطنية والنموذج التنموي المبتغىاإلطار الكلي-ثانيا

:للتنميةالتقليديالمفهومتجاوز-1
باتمقار اعتمادالسورية،الوونيةالدولةضداارهابيةالحربنتيجةالحا لالدمارسوارمعالجةتتطلب•

القتصاداهويةمنعززيتجديديفكرضمنومرنةجديدةلمقارباتبدورهاموّلدةومناهجوبأدواتابتكارية
وتحققاساتالسيكافةضمنهتتفاعلوكإطار(المستقبليةوالتطلعاتالحضاري اإلرثبينتزاوج)الوطني
.واالجتماعياالقتصاديالصعيدعلىللدولةالعلياوالمصالحاألهداف

هبشقي)والخاصلعاماالقطاعينلكالالمميزةالسياساتتكاملرسمتتيحالتيالشاملةالتنميةاستراتيجيةتبني•
المعطاة،لبنىلجذري تغييربإحداثاالقتصاديةللتنميةالتقليديالمفهوموبتجاوز،(المنظموغيرالنظامي
والشرامويةالتناإلختالاتيعالجبحيث،البناءإعادةمرحلةيفتأسيسيسياسياتيواقتصادعامكخيار

التدرافيهميسااراديكفعلللتصالحاألساسيةالركيزةليمثلالصياغة،محكموونيبرنامجضمنااجتماعي

.للجميعمكانا ًمقىوقتأيمنوأكثرسوريةتعودبحي ،والمستدامالشاملوالتعافياإلستقرارحالةنحو

الهياكلويروتطالقائمةالمؤسساتتطويرفإنوالمجتمع،الدولةدورلتعزيزازمشروااقتصاديالنموكانإذا•

والمشاركةاونةالمووتدعيموالجزئيةالكليةالسياساترابطتمنسيعززمنهاالجديدواستنباووالوونيةالمحلية
.الواجباتوتأديةالحقوقيقمناجتماعيعقداوارفيوالفئاتاألجياللكلالتداخلية



:المقارباتفي-2

:الخارامنالمفروضةالجاهزةالمقارباتوباستبعادمتعددةوتنفيذيةمنهجيةمقارباتدمج•

الطلبوبحسباألعلىإلىاألسفلمنالصعودمعاإليقاعضبطفيالدولةدورمحورية-1

عاليةومرونةبديناميةالتدرا-2

التشاركيةالتنمية-3

والحشدالتشبيك-4

:اونينمرتكزينعلىاإلعتماد•

دورحوريةممنانطالقا ًالقومي،وببعدهاالوونيالمحليسياقهافيااستراتيجياتجميعتنموأن-

.المجتمعيوالتالحمالسلموبناءالقصرية"العطالة"منوالخرواالمواون-الدولة

المجتمعقوىلكافةالمجزأوتفعيللتجميعالسياقات،بحسبواحدسنفيمتعددةاستراتيجياتادماا-

.والغايةوالمحوروالبناءاألرضيةهوالمجتمعكونوتراكيبه،منظوماتهكافةهندسةباعادة



:  المواطن-محورية الدولة المركزية-3
رتبطًبرهًمرنًالمقاربةًالتاريخيةًالحقيقيةًلواقعًمجتمعنا،ًأيًاإلنطالقًمرنًالبعردًالقروميًومراًيرعلىاإلرتكاز•

قروميًمفهومًاألمنًالشراملًالمتررابط،ًمرعًالمتطلبراتًالملحرةًلبنراءًمفهرومًالدولرةًومقوماتهراًبمراًفيهراًاألمرنًال

الرشريدًللدولرةً،ًويوفرًالذراعًااقتصرادي..(بمكوناتهًالمتعددةًاإلنسانيًوالمائيًوالغذائيًوالطاقويًوالثقافي

صراديةًبالعمرلًمنًبناءًقطاعًعامًمحوكمًيسهمًفيًعمليةًالتنميةًويعزيزًالشرعية،ًويتيحًالمجرالًللقروىًااقت

.المبدع،ًعبرً ياغةًتفاهماتًحقيقيةًقائمةًعلىًتعظيمًالمنافعًوتوزيعًالمخاور

واردًالعقوبببباتًوالتمويبببكًوالتكنولوجيببباًوالمببب)األولويببباتًتجببباوزًعوائبببعًجوةريبببةًعديبببدةًتنفيرررذًيتطلببببً•

مهجبرينًمعًذلكًسيكونًةناكًحاجاتًمطلوبةًبإلحاح،ًكتأمينًسببكًالمعيشبةًوعبودةًالنبازحينًوال(.البشرية

ببالطبعًبخبدمات الصبحةًوالتعلبي ًوتأةيكًالبنيةًالتحتيةًواستعادةًالنشباطًاالقتصباديًبكافبةًمكوناتبر،ًمبروراًا

لألماكًوالفرصًالحقيقية .كغاياتًمجتمعيةًضمنًتشريعاتًضروريةًليصبحًالسل ًمولداًا

ة لممارسزة إن التركيزز علزى حكومزة مركزيزة فاعلزة فزي اإلطزار الشزامل المتنزاغم مزع األطزر الالمركزيزة والميسزر •
حتكزززارات، وارد بفعاليزززة وكفزززاءة فزززي أداء األسزززوا  ومنزززع اإلمزززاألنشزززطة اإلقتصزززادية سيضزززمن صليزززة تخصزززي  ال

ألسزززوا  ورفزززع وحريزززة اويجنزززب الوقزززوع فزززي أفخزززاع التنميزززة العديزززدة بغيزززاف حقزززو  الملكيزززة والشزززفافية والعدالزززة
االقتصزادية إعزادة تأسزيس الحوكمزةمستويات التشغيل والتوظيف فزي إطزار االقتصزاد الكلزي، وذلزك مزن خزالل
.  بتحسين إدارة الموارد، والتناسق بين القطاعين العام والخاص وتكبير الكعكة

.



فالدولزة . م األعمزالكما يتوجب على السياسة االقتصادية الوطنية األخذ بالحسبان تغذية راجعزة نزادرا  مزا يتطلبهزا عزال•
ة تلجزأ إلزى ليست شركة، حيث غالبا  ما ينظر رجال األعمال إلى اقتصاد مضطرف كما ينظرون إلى شركة مضطرب
فززاقم الحالززة خفززا االجززور والسززعي لتصززبح تنافسززية، أمززا فززي حززال الدولززة فززإن خفززا األجززور واإلنفززا  يزيززد مززن ت

.والحل معاكس تماما  ( الطلب غير الكافي)

الجزئززي، إن فعاليززة أداء الدولززة علززى مسززتوى االقتصززاد الكلززي، وحسززن أداء القطززاع الخززاص علززى مسززتوى االقتصززاد•
دة، فهمززا وجهززان لعملززة واحزز. همززا عززامالن متكززامالن، ويشززكالن طرفززي المعادلززة، وال تقززل أهميززة أحززدهما عززن ا خززر

.ووحدة المصير تشمل كليهما

تجعليةالالتشاركفيوتسودتحكمالتيالنخبكونالشاملة،المؤسساتإوارفيفقطممكنالقمنيالنمو•

سيما،(نظمالم/المنظمغيرالمجتمع)الجمعيالفعللمشكلةحلودونمفرغةحلقةفيتدورالمستنبطةالمؤسسات

.المنفتحالمجتمعياانصهارتعيققوىعنهينتجقدورابحينخاسرينوجودإلىيؤديالذيالنمووأن

وأنًّسيماتمع،المج-الدولةلبناءالشرعيةمفهومضمنالتشاركيةإلىاانتقالالمؤسساتيالتغييرمنطقيفرض•

الجميعمصالحةوبحماي رفوونيبعدضمناستغاللهايجبللتغيير،نادرةفر ا ًتتيحااستثنائيةاألحداث

.المتوسطةااجتماعيةللطبقةكحاملينالخاصالعامالقطاعينوباستنهاض



المركزيرةًتسراهمًفقريمًال. اًيمكنًتحقيقًاانتقالًفيًالمؤسساتًدونًتحقيقًتحولًفيًعقليةًالنرا ًووررقًتعراملهم•

اءًالحقيقيرون،ًفيًبناءًالثقةًوالتشراركيةًمرعًالمجتمرعًكشررك( المصلحةًالوونية)وبتفاعلًتامًمعًمحوريةًدورًالدولةً

انونًوتقرديمًبحي ًيدعمًنظامًالحوكمةًالسلمًوإعادةًالبناءًوالمسؤوليةًوتحسرينًالمرواردًواإلدارةًالعامرةًوتطبيرقًالقر

.السلعًالعامة

كررونًسرركانيًأيًدورًوأيًشرريحةًاقتصرراديةًواجتماعيررةًومناوقيرةًوأيًمالتنميررةًالمحليررةاًتسررتبعدًمقاربرةًبالترالي،•

اءًنفسرهًبعيرداً ،ًبلًتحريضًالمجتمعًوبناءًالقدراتًوالتدعيمًلشرف(والتيًكانًمصدرًإغناءًو هرًمجتمعي)بتنوعهً

يرةًعبررًالرزمن،ًدينامياتهراًالذاتوااندمااًالفاعلًباسرتراتيجياتًالمصرالحةًوعنًاألورًالدفاعيةًالعقائديةًوالتطرف،

(.وباستبعادًتأويالتًمتطرفةًلمفهومًالالمركزية)ضمنًمقاربةًمركزيةًالدولةًالمواونً

ااسرتقرارًوالتصرالحًمرعًالماضريًوبنراءًالمسرتقبلًبكروادرًمؤمنرةًبرضًالبناءًيف•  ً ،عدالرةًالتنميرةمرنًجديردًأساسرا

نميرةًمتوازنرةًمحاورًالنهوضًوتقرمنًتحرولًالنمروًإلرىًتبإلختالاتًالبنيويةًامعالجتهًبحي ًترتكزًالرؤيةًعلىً

وتحققًعدالةًالتوزيعًبرينًاألجيرال  ً عيرةًوالزمانيرة،ًأيًمرنًالزاويرةًالجغرافيرةًوالقطا: بمثلثريًاإلسرتدامة،ًجغرافيا

يسًفقرطًاألقراليمًاألقرلًفغايةًالتنميرةًاإلقليميرةًلر. بالتالزمًمعًالمثل ًاألخرًبأبعادهًااقتصاديةًوالبيئيةًواإلجتماعية

إعادةًتوزيعًاألوقالً  ً ددًااتجاهراتًخاللًالطاقاتًالكامنةًالتيًتحرلثرواتًوالدخولًوالفرصًمنًوانموا ،ًبلًأيقا

.تشكيلهاإعادةًتوزيعًااستثماراتًوالنشاواتًااقتصاديةًوإعادةًتوزيعًالسكانًوأحجامًالمدنًووالمستقبلية



في األلويات -4
ملفزات المعالجزة لكزن رغم األهمية البالغزة للتناسزق بزين السياسزات الكليزة والسياسزات الفرعيزة والتزدخالت بحسزب ال•

ن األبعزززاد يجزززب أن تخزززدم األهزززداف قصزززيرة األجزززل تلزززك الطويلزززة األجزززل، مزززع التأكيزززد علزززى العالقزززة التفاعليزززة بزززي
.  االقتصادية واالجتماعية

ع واالنتقززال إلززى كمززا يجززب التركيززز عنززد اإلنجززاز علززى األساسززيات وتحديززد األوليززات وفهززم التوازنززات ومراعززاة التتززاب•
حقيقيزة إلالزالحات ففي فترة ما بعد األزمة تتاح فزرص. المدى الطويل ببرامج تزيد من الفاعلية أكثر من الكفاءة

؟ بعضزها واضزح أي السياسات لها األولوية: جذرية في السياسات والمؤسسات، لكن ستطرح أسئلة جوهرية عديدة
، (قتصزادية واألسزعار كون االسزتثمار فيهزا يخفزا التكلفزة غيزر المباشزرة لانشزطة اال)كإعادة بناء البنية التحتية 

ة، ومعالجزة وبعضها أقل وضوحا  كالحاجات األساسية، وكيفية إالالح السو  عبزر مؤسسزات قويزة عامزة وخاالز
.تخفيا كلفة قطاع األعمالاإلختالالت السابقة من تفتت القطاع الخاص أثناء األزمة و 

زراعززة إن إعززادة ترتيززب األولويززات هززو فززي غايززة األهميززة، فعلززى وجززه حززق يناشززد عززدد ممززا هززم علززى درايززة بززأن ال•
مزن قطزاع يجب أن تحتل المقزام األول فزي األهميزة، وللتأكيزد علزى ذلزك نجزد أن المفارقزة واضزحة بزين أهميزة كزل

.النفط والسياحة من جهة والزراعة من جهة أخرى 



مززا قبززل )لززنفط فززإذا كززان قطززاع الزراعززة يقززل بأهميززة عوائززده بززالقطع األجنبززي مززن العوائززد الريعيززة لقطززاعي السززياحة وا•
و  ومزدخالت ، فإن ايالء األهمية لهذا القطاع االن تعنزي األمزن الزراعزي وتعنزي الغزذائي وتلبيزة احتياجزات السز(األزمة

ات الحيوانيزززة، وتعنزززي اإلنتزززاج للتصزززنيع الزراعزززي واألغذيزززة، وتخفزززيا فزززاتورة اسزززتيراد السزززلع الزراعيزززة واألغذيزززة والمشزززتق
مقارنزة بمسزاهمة )توظيف وتزأمين فزرص العمزل لمئزات أولزوف المززارعين وتعنزي التنميزة اإلقليميزة واإلنزدامج المجتمعزي 

لزذي يمكزن اإلعتمزاد وتعني زيزادة فزي النزاتج، مقارنزة بقطزاع الزنفط ا( قطاع النفط االهامشية جدا  في تأمين فرص العمل
.فيه على العقود النفطية الدولية لتأمين اإلستثمارات وبالتالي حوامل الطاقة وعوائد التصدير

تناهيزة الصزغر كما أن إعادة تأهيل المنشآت القائمة القابلة للحياة، كي تصزبح قزادرة علزى المنافسزة ودعزم الشزركات م•
طززور، وبالتززالي والصززغيرة والمتوسززطة، سيضززمن إخراجهززا مززن القيززود الموضززوعية التززي تحززد كثيززرا  مززن قززدرتها علززى الت

اء، وتخلق المزيزد والمزيزد إدماج هذه المنشات في اليغ تنظيمية ديناميكية، تتآزر فيما بينها، وتدفعها إلى النمو واالرتق
هزذا . العمالزةمن فرص العمل، ويحفز نجاحها على قيام منشآت جديدة تساهم بدورها في مزيد من النمو ومزن توظيزف
.  وليا  دإلى جانب مجموعة من اإلجراءات والبرامج المساندة لتمكين الشركات من المواجهة والصمود ثم المنافسة

كمززا . يل المثزالفزالتوظيف مهزم جزدا  فززي بدايزة إعزادة البنزاء وأهززم مزن التضزييق علززى االقتصزاد غيزر الرسزمي علززى سزب•
ل العوائززد المتأتيززة مززن تفززرض العقالنيززة االقتصززادية لبنززاء العوائززد المسززتقبلية االعتززدال فززي فززرض الضززرائب والززذي يماثزز

.التنمية



ا ثالث الشروط والمحددات: عوامل النجاح الكلية-ا

ورارًالقرانونيًاإلستقرار،ًالمواردًوالتمويل،ًالعقوباتًوالولواًإلىًالتقانة،ًواا:سيعترضًإعادةًالبناءًعوائقًعديدة

".ألنكل شيء وا"الجميع  بطلب وبإلحاح فااوارًالزمنيًووحقوقًالملكياتًالعامةًوالخا ة،ًونقصًالكوادر،

عاجلرةًداخلًكلًري ًوكلًمدينة،ًوالمناوق)واألولوياتًالمناوقية،ً(أجلًوويلمنًاآلنيًإلى)األولوياتًالزمنيةف

سرتكونً( حةبرالتعليمًوالصرالطاقةًوالنقلًإلىًالميراهًمررورا ًوداخلًالقطاعًنفسه،ًمنً)واألولوياتًالقطاعية،ً(التدخل

إعتمرادً)سرتطرحًمسرألةًالمركزيرةًوالالمركزيرةكمراً؟ًالعديردةفريًظرلًالقيرودفكي ًتحددًاألولويراتمصدرًخالف،

؟ً( 2011/ 107قانونًاإلدارةًالمحليةً-خططًكليةًإلزاميةًأمًتأشيريةًللوحداتًاإلدارية

ربًإعرادةًاإلعمرارًكذلكًستفرضًمعاييرًالربحيةًواإلنتاجيةًنفسهاًعندًإعادةًتأهيرلًالبنيرةًالتحتيرةًوالخردمات،ًفتجرا

ألجرلًوتتطلربًالقطراعًالخراصًلرنًتكرونًفريًمشراريعًهريًبرالتعري ًوويلرةًاإستثماراتًفيًبلدانًمتعددة،ًتبينًبأن

يصعبًتأمينًعائديتهًالسريعة دماتًالمطلوبرةًعلرىًكذلكًاألمرًبالنسربةًللخيرارات،ًفهرلًاألولويرةًلتقرديمًالخر. تمويالً 

التصدير؟يةًالسوقًأموجهًالسرعةًأمًتمويلًالبنيةًالتحتيةًالمساندةًلإلنتااًوتأمينًفرصًالتشغيلًللعاولين،ًوتتلب



راًإنًكررلًهررذهًالمسررائلًسررتطرحًبالحرراحًولكامررلًاألراضرريًالسررورية،ًوبالترراليًفررإنًالمزاوجررةًبررينًمقاربرراتًالتررد

لعديرردًمررنًمررنًاألسررفلًنحرروًاألعلررى،ًوالمرونررة،ًستسررمحًبتجرراوزًابحسرربًالطلررب،ًوووالتشرربيكًوالحشرردًوالتشرراركيةً

وجغ". أعناقًالزجاجة" وقطاعياً   ً برلًأنًتنفيرذًفوضعًالصورةًالكليةًوالشاملةًاًيعنيًتنفيذًكاملًمكوناتهاًزمنيا  ً رافيرا

:اوًاألتيةوبالتالي،ًسيكونًمنًالقروريًلحظًالنق.أيًجزءًمهماً غرًسيسمحًبتجميعًوتشبيكًبقيةًاألجزاء

علىرفةالمشالجهاتكافةعمللمأسسةالسلطاتبأعلىيرتبطمرجعياوارك،التنظيميالستراتيجيالطار-1

لمستوىاعلىالالمركزيةإلىالمركزيةمناانتقالمحدداتضمنالمستنبطة،وتلكالقائمة،البناءإعادةعملية

.للجميعالبابفتحوسياسةالتشاركيةنهجواعتمادوالمناوقي،الكلي

إلعادةةهائلاستثماراتإلىسوريةستحتاا،(وتكلفةمستدامةتنمية)القانونيوالطارالستثمارمنظومة-2

أيأنعنييالبناءإعادةمناحيلكاملالقانونيةالبيئة ياغةلكنعديدة،لمقارباتاآلنتخقعومبالغهااإلعمار

الطرقأو،(غربوشرقجنوبشمال)الجديدينالدوليينالطريقينبتشيدالمثالسبيلعلىالمنفعةسيجدمستثمر

كانأيا ًشاركيةالتلعقودالقانونيةالصياغةكيفية)للطاقةتوليدمحطةأو ناعيةمدينةانشاءأو،المحافظاتعابرة

.)مؤسساتيةومساءلةشفافيةبكلتنفيذهاوكيفيةشكلها،

متقررينالتعويضالبناءإعادةفيالجميعإشراكيتطلب:المستقبلوبناءالماضيمعوالتصالحالستقرار-3

سيكونيالرمزالتعويضفإنالقررحجمولكاملمتقرركلتعويضجدا ًالصعبمنأنورغممعنويااألقلوعلى

التصالحلتحقيقالبالغاألورله



لإلبتكارالوطنيالنظام-4

اإلنطالقيجبالتيالذهبيةالفر ةنفإ،"الزجاجةأعنق"تمثلالتيووغيرهاالتمويلمسألةقيودمنالتقليلدون

النموبينوابطالركسرولكيفية،المعرفهومجتمعالمعرفهقتصاداسيعطىالذيبالدوروأخيرا ًأوا ًتكمنمنها

كونهامزيةتليسالتيالرخيصةوالعمالةالريوع،دور)القديمااقتصادمناانتقالوالطبيعية،المواردوانحسار

لتقانةاوتطبيقاتوالمعلوماتالمعرفةفيهالمهمةاأل ولكون)الجديدااقتصادإلى(المالورأ مؤهلة،غير

ااستمرارموعدتهديمها،قبلقائما ًكانبماالتحتيةالبنىاستبدالإستراتيجيةبهجروذلك(واسعنطاقعلى

بنيةوإنشاءواابتكاريدللتجدمنظوماتيةمقاربةوبتبني،اإلنتااعملياتفيالتقليديةالمنخفقةالكلفةمبدأبإعتماد

للشركاتةالمقافالقيمخاللهمنتتنامىااقتصاديالنموعجلةتحريكلالتقانيوالتطويرللبح تحتية

منتطرحكاريابتأعمالقطاعنشوءوإلىأخرى،مقافةلقيمبدورهمولدتقانيمسارفياستراتيجيا ًالمتموضعة

بيناإليجابيالفرقيزدادبحي ،معرفيا ًالمقادالعالميااقتصادبيئةفيتنافسيةمنتجاتالجديدةالشركاتخالله

." اعداقتصاديحلزون"فيوالدخولوتكلفتهاالتنميةعائد



:المقيداتطبيعية،موارداثرية،أماكن:"اليدارفع"خارطة-5

للتنميةاتمقيدتتقمنالتيالتنظيميةوالمخططاتااستثماريةالخاروةأياليدإرفعخاروةو يانةإعداد

نهاكوكان،شكلبأياستنزافهاممنوعكحرماتكانجهةأيةقبلمنضمنهاستثماراايمكنامناوقأي

.كذاوهحصرا ،سكنيةوأخرىالصناعات،لتشييدحصريةومناوقوتنفيذيا ًقانونيا ًةمحددمناوق

معيقةظاهرةيةوالتجاروالصناعيةالسكنيةالعشوائياتانتشارأ بحبعدها،وخصو ا ًاألزمةقبلمافحتى

األماكنماتبحركالمسا )الكليالمستوىوعلىالمعنيةالمنطقةفيالمجاليالمالرا وتستنزفللتنمية

.(الالعودةنقطةإلىالو وليعنىالمائيةاألحواضفوقحتىالعشوائيالتعميرأوالسياحية



ا رابع نقاط الرتكاز، اإلطار-ا

"سورية نهاية العمق البحري وبداية عمق آسيا: "في فضاء  اإلقليممكانة سورية -1

ي، مززن خززالل تتمحززور فكززرة إعززادة تموضززع سززورية فززي اإلقلززيم بالحصززول علززى التمويززل وايجززاد محركززات للنمززو الززداخل
الززذي متميزززالومززن موقعهززا الجغرافيززا السززورية فززي هززذا المكززان مززن العززالم مززناإلنززدماج اإلقليمززي واإلسززتفادة القصززوى 

التزي اإلقليميزة مطزامع القزوى العظمزى و رغزم)ال يمكزن انتزاعزهذيوالز، يجعلها في قلب أنظمة التبزادل التجزاري والطاقزة
.  (وريا  بفرض نموذجا  ليس سو " السيطرة على الرقعة الجغرافيةز تهدف بشكل رئيس تحجيم مكانة سورية 

ة اإلقليميزززة وبالتزززالي ال بزززد مزززن تحديزززد محزززاور العمزززل اإلقليمزززي فزززي قطاعزززات عديزززدة لزززيس أقلهزززا الطاقزززة والنقزززل والتجزززار 
ة السززتغالل مززوارد تنسززيق مززع دول المنطقززالتشززبيك و التطلززب يأن تحقيززق نجاحززات تنمويززة بززالتأكيززد مززع،والسززياحة إلزز 

.وإمكانيات هذه المنطقة لصالح ولخدمة شعوف المنطقة



منًموقع  ً وريةًسرأستكتسربًالبتررولكإحردىًأهرمًممرراتًعبرورًهراًفانطالقا

مرعًا رة ًالمتنراميًخالعرالميًمرداداتًلتلبيرةًالطلربًاإلبالغةًفيًتأمينًهميةأ

فرررريًمنرررراوقًاإلنتررررااًاألخرررررىًوبقائهمرررراًسررررلعتينالررررنفطًوالغررررازنقرررروب

لكنًلعبهاًلهذاًالدورً. 2040-2030إستراتيجيتينًبامتيازًعلىًاألقلًلألجلً

لمصالحهاًالقومية  ً .يتطلبًتعظيمًمنافعهاًتبعا

مراكنًربطًمكامنًالعرضًالحاليةًوالكامنةًفيًدولًالخليجًالعربريًمرعًأإنً

تمًعبرررًااسررتهالكًفرريًالرردولًالمتشرراوئةًعلررىًالمتوسررطًواألمررريكيتين،ًسرري

. ريةمصرافيًومعامرلًمعالجرةًسريتوجبًتطويرهراًفريًسرووأنابيبًومرافر ً

( رانالسعودية،ًالعراق،ًقطرًوإير)كماًأنًتفاوضًسوريةًمعًالدولًالمنتجةً

علرىً،ًسريكونًمبنير(األردن،ًالعرراق،ًلبنران،ًتركيرا)ودولًالعبورًاألخرىً  ً ا

اتًالعرضًالتوازناتًالجيوسياسيةًالعالميةًواإلقليميةًومآلها،ًبماًفيهاًمحدد

ابيبًالنفطًوالطلبًعلىًالطاقة،ًوإستراتيجيةًالتنميةًالسورية،ًكونًمرورًأن

سريلبيًوًالغازًعبرًسوريةًليسًفقرطًسريؤمنًلهراًعوائردًعبرورًبرلًأيقرا ً/أو

.تيجيةحاجاتهاًالمتنامية،ًوتحقيقًأمنهاًالطاقويًوتعزيزًمكانتهاًاإلسترا

مكانة سورية في اإلقليم

فلسطين



(:معاكسة التجاهات)النمو المؤدي إلى التنمية -2

برريًالررىًمررعًبقيررةًالمنرراوق،ًأيًمررنًالتركررزًالقط( المتفاعلررة)مررنًمركررزًمسررتقطبًوحيرردًإلررىًنشرررًالتنميررةًالمندمجررةً

نميرةًالرذيًمحاورًتنمويةًوابتكارًمحاورًأخرىًغيرًالنموًالحلقي،ًكالنموًالشعاعيًوذلكًبهردفًتصرحيحًمسرارًالت

قبلًاألزمةًواحتواءًمفاعيلهاًوالبناءًلنموذاًجديد :يأخذًأساسا ًكانًسائداً 

ً التغيرررًالررديمغرافيًالحا ررلًبفعررلًالنررزوحًالخررارجيًوالررداخلي،ًوالررذيًغي رررًويغّيرررًالكثيرررًمررنًال• معطيرراتًكمررا
 ً ..(.بماًفيهاًمستوياتًاألميةًوالتأهيلًالمهنيًوالفقر)ونوعا

.  معالجةًااختالاتًالتنمويةًالمتراكمةأي تكاملًالتخطيطًالقطاعيًواإلقليمي،•

ادارتهراًًبرلًتوزيعًجديدًللسكانًقبلًايصالًالخدمات،ًكونًالمسألةًلمًتعدًكماًفيًالسابقًندرةًالمواردًأوًحسن•

حتيرةًومردنًانشراءًبنرىًت)خلقًفرصًالعمرل،ًوذلركًبتنميرةًقصرريةًوأهميةتووينًالنا ًبحسبًتوضعًالموارد

.  ( ناعيةًوسكانيةًفيًأماكنًجديدة

،ًدوديرةوق ًنزي ًااقتصادًالمحلريًوارتبراوًمنراوقًعديردةًفريًسروريةًبالتجرارةًغيررًالشررعيةًمرعًمنراوقًح•

ليًمرشرحًتهريربًجرزءًمرنًالنمروًااقتصراديًالرداخوتزايدًالهردرًوالفواقردًوتآكرلًالمكتسرباتًالسرابقةًسيماًوأنً

مرن مستفيداً  جراريًالسرائدًومراًيمكرنًالتالتبرادلللتفاقم،ًوذلكًبقلبًمعادلةًالمنافسةًلتصبحًكلًمنطقةًسوريةًنداً 

.أنًيعتمد



البنية التحتية الجديدة المطلوب تشيدها إلزالة عوائق التنمية المتوازنة-3

:يتطلبًاإلنتقالًإلىًركائزًااستدامةًالبدءًبالنقاوًالتالية

الطرقًكمحاورًتنموية مرنً)ربريًوالشرقيًالغ( منًتركياًإلىًااردن)اعتمادًالطريقًالشماليًالجنوبيً،ًب-أ

تجراوزًلميرةًكمحاورًللتنميةًالمتوازنةًوليستًورقًخدالجديدينًوامتداداتهماًالداخلية،( العراقًإلىًلبنان

ورًشرمالًجنروبًتفعيلًمكانةًسوريةًفيًاإلقليمًوتوليدًمكامنًجديردةًللنمرو،ًكمحرولمقيداتًالتنميةًالحاليةً

نميرةًالجنوبيرةًمعًدلتاًالتنميةًالشماليةًالتيًتقمنًمعالجرةًاخرتالاتًتنميرةًرير ًحلربًالشرمالي،ًودلتراًالت

.التيًتقمنًتنميةًالمنطقةًالجنوبية

وحمرراةًبفرركًااختنرراقًعررنًمركررزًحلرربًوإدلرربهنرراحيرر ًتتمثررلًااسررتراتيجيةً: المركزيررة-المرردنًالطرفيررة-ب

طبةًوجمصًودمشقًودرعاًالواقعةًعلرىًاألوتسرترادًالردوليًالحرالي،ًوبانشراءًمردنًجديردةًومراكرزًنمروًمسرتق

السروريينًكماًتساهمًفيًإيواءًمئاتًاألافًمرن. وناشرةًللتنمية،ًمنًالمحورًالحاليًإلىًالعمقًالسوريًشرقا ً

.  خا ةًمنًنزحًولمًيعدًلهًمسكنًفيًالمنطقةًالمعنية



المحاور الطرقية التنموية 

ومدن االستقطاب الجديدة



اقامررةًالحيررزاتًالصررناعيةًباعررادةًرسررمًالخريطررة-ا

شييدًاألحمالًواألوقال،ًفكماًفيًمنطقًتتوزيعواعادةً

الطرررررقًوالمرررردنًالسرررركنية،ًاًبرررردًمررررنًتشرررريدًالمرررردنً

الصررررررناعيةًالجديرررررردةًواعتمررررررادًمقاربررررررةًالمنرررررراوقً

المخصصررررررةًللصررررررناعاتًالصررررررغيرةًوالمتوسررررررطةً

لًوعرودةًوالمناوقًالحرفية،ًوذلركًلتهيئرةًبيئرةًالتشرغي

يًأمرراكنًومنرراوقًجديرردةفرروزيررادةًالنشرراوًالصررناعيً

كنيةًمرتبطررةًبالمحرراورًالطرقيررةًالتنمويررةًوالمرردنًالسرر

.مولدةًللتنميةالجديدةًكمراكزًاستقطابً

المدن الصناعية المقترحة كمحاور تنمية



في سبيل التلخيص

لجهرةًمرآلًاألزمرة،ًفرإنًخطرورةًالمرحلرةًتسرتدع  ً يًاذاًكانًهنراكًسريناريوهاتًعديردةًمنهراًكارويرا

ًمسرتقرًعلرىًاألقرلً فكيررًبطريقرةًسريماًوأنًالسياسراتًالمطلوبرةًتفررضًالتالمحاولرةًلرسرمًمسرتقبلس

لكافررةًشرررائحًالمجتمررعًوقطاعرراتًالنشرراوًوبررأدواتًجديرردةًضررمنًاوررارًعقرردًاجتمرراعيًمتطررورً

ومسرةمستدامااقتصاديًوالخدميًومقاربةًالتنميةًالمحليةًال قبرلًأنًولكرلًالسروريينًحاضرراً  تقبالً 

نًيرسمًاألخرونًمشاهدًاًتحققًمصالحًالجيلًالقادمًالذيًعاشًأوًورثًأزمةًنرجروًأنًتكرونًمر

وبعدالةًللجميع  ً وتوافقيا  ً .  معطياتًماضًساهمًكلًالسوريينًبتجاوزهًتصالحيا


