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تحديات االقتصاد السوري ومخاطر تجاھلھا

سمير سعيفان
ندوة الثالثاء االقتصادية 

2009 حزيران 2

  
  

إلى أين؟
ومن المفيد جعلھا بمثابة نظرة شاملة . ھذه آخر محاضرة في ھذا الموسم•
شاملة ومترابطة بينھا، أي النظر نحتاج إللقاء الضوء على االقتصاد السوري وتحدياته الرئيسية، نظرة •

.للتحديات االقتصادية بجوانبھا االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ة تظھر التحليلالت والتقارير حول االقتصاد واإلدارة والمجتمع • للسنوات القليلة الماضية وحتى اآلن أن ثم

أمام االقتصاد والمجتمع السورين جوانب تتحسن وجوانب أخرى تزداد تعقيداً، وأن ثمة تحديات تتراكم 
والخوف ھو أن تكون مجموعة من المشكالت تتعاظم وتتراكم . وبالتالي أمام صانع القرار وصانع السياسة

خاصة وأن الحكومة ال . فھو يدعو للقلقبأكثر من المشكالت التي يتقدم حلھا لألمام، فإن كان األمر كذلك 
اآلنية القصيرة وتتسم معالجاتھا تتوقف بھذه الطريقة وال تنظر ھذه النظرة للمشكالت، بل تميل للنظرة 

.بالروتين الحكومي الذي يفتقد للرؤية االستراتيجية
للمشكالت يھدد بتسببھا مجتمعة في إن الخطر يكمن في أن استمرار الحكومة بطرق معالجتھا الحالية .•

.أزمة اقتصادية خالل بضع سنوات قادمة
يملكان فرصاً جيدة، ولكن ھذه الفرص ال في نفس الوقت يبدو لنا أن االقتصاد السوري والمجتمع السورين •

.النظر في السبب بعمقتتحول بالقدر الكافي إلى واقع يحسن حياة السوريين، وھذا يتطلب 
:لذلك نحتاج لوقفة أمام ما جرى ويجري حتى اآلن من حيث•

. توجھات السياسة االقتصادية السورية–
. من حيث تنفيذ السياسة ونتائجه بحسب قدرة المؤسسات–
ومن حيث تأثيرات األزمة االقتصادية العالمية–
.وتأثير كل ذلك على حياة غالبية الناس–

ما ھي حدتھا، وكيف تتعامل معھا الحكومة، ما ھي ، 2009التحديات والفرص أمام سورية فما ھي أھم •
؟تھا الحاليةطرق معالجمخاطر استمرار آفاق تحولھا المستقبلية، ما ھي 
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تواجه سورية  استراتيجية تحديات
متباينة بل و متعارضة، إذ أن يوجد عدد من التحديات الكبرى أمام االقتصاد السوري   وهي تحديات 

بينها يتطلب قدرة كبيرة تحقيق أحدها يكون على حساب الثاني، وبالتالي يبرز تحدي الموائمة 
:وهذه التحديات الرئيسية هي. على المعالجة

خاصة في وجه تهديد إسرائيلي مستمر، إسرائيل التي تحتل الجوالن            تلبية احتياجات الدفاع الوطني  : 1 
 والضغوط المستمرة   .واألوروبي لها وفلسطين ومزارع شبعا وتزداد تطرفاً مع استمرار الدعم األمريكي          

 “ودول االعتدال العربي  ”التي تواجهها سورية من أمريكا وأوروبا       
ورفعها للقدرات اإلنتاجية الذاتية      االقتصادية واالجتماعية  تلبية احتياجات التنمية المستدامة : 2

تتطلب   وهذه تتطلب استثمارات كبيرة توسع القدرة اإلنتاجية واالستثمارات         .لالقتصاد السوري 
لالستهالك القريب العام    ادخار أعلى وزيادة االدخار تتعارض مع تخصيص جزء أكبر من الدخل        
الدخل ليست مرتفعة وال     والخاص الذي يكون على حساب زيادة االدخار خاصة إذا كانت مستويات           

ولكن األهم هم أن زيادة االدخار تتعارض مع توسع االستهالك وخاصة      . تسمح بادخار مرتفع 
وخاصة بتأثير الدعاية واإلعالن   الالستهالك الترفي الذي ينمو بمعدالت مرتفعة بتأثير عوامل كثيرة          

. مترفة جديدةوالتلفزيون واإلنترنت وانتشار ثقافة المباهاة التي تنشرها فئات         
، وخاصة األساسية منها مثل السكن والطبابة والتعليم والكهرباء          تلبية االحتياجات اآلنية للمواطنين   : 3

وفي حال محدودية مستوى الدخل الوطني ومحدودية   . والماء والغذاء واللباس وتأمين فرص عمل     
مجاراة مستويات دول    موارد الخزينة فإن تلبيتها ستكون على حساب االدخار خاصة إن أردنا          

.سائد اآلنوبالتالي فإن إقامة التوازن تتطلب قدراة إدارية مختلفة عما هو           . قريبة في المنطقة  

  

رفع القدرة اإلنتاجية لالقتصاد السوري ليلبي احتياجات  يحقق اقتصادي  النجاح في تنفيذ إصالح     تحدي  :  4
مأزق وصفات اإلصالح التي تقسم      التحديات السابقة من جهة ويحقق التوازن االجتماعي ويجنب سورية   
غنية تحتكر الثروة والعلم والصحة   ظهر المجتمع بخلقها استقطاب اجتماعي يعيد انقسامه بين فئة صغيرة 

أي تجنب اآلثار االجتماعية الضرة لإلصالح    .  وفئة واسعة فقيرة يبقى لها الفقر والجهل والمرض    
لخدم فئات رأس المال بغض النظر عن     االقتصادي، خاصة وأن مناخ األعمال العالمي قد تم إعادة هيكلته          

أسواق المال، تحرير   فمناخ األعمال العالمي اليوم يقوم على تحرير االستثمار، تحرير      .  النتائج االجتماعية
الزراعية، حماية الملكية الفكرية  التجارة، تحرير أسواق العمل، تحرير عقود اإليجار للمساكن ولألراضي        

صالحيات المؤسسات فوق الدولية   سيطرة الشركات الكبرى متعددة الجنسية هدم الحدود الوطنية بتوسيع 
الوطنية وغيرها من سمات اللعبة  العابرة للحدود والتي تتحكم بها الدول الكبرى، إضعاف دور الدولة       

على األقل تتبع هذه الوصفة دون      فاتباع هذه الوصفة ال يضمن أية نتائج فهناك مئة دولة في العالم       .  العالمية
مضمونة، غير أنه ومن جهة يفتح   أن تحقق أية نتائج تنموية تذكر ولكنه يخلق آثار اجتماعية سلبية 

المحلية وإمكانية االنتفاع بمزايا القتصاد اإلمكانية للدولة أن تحقق زيادة استثمار ورفع القدرة اإلدارية     
تحقق أية تنمية، ألن رأس   وبدون االندماج في عالم اليوم سيكون من الصعب على أية دولة أن           .  العالمي 

فكيف يتم التوفيق؟؟ غير أن .  العولمةالمال سيهرب إلى األماكن األكثر جذباً، فالعزلة غير ممكنة في زمن            
لليبرالية الجديدة بل يوجد أشكال عديدة االندماج ليس وصفة جاهزة له مواصفات موحدة كما يدعي أنصار         

يناسبه آخذاً بعين االعتبار حقائق وبدائل كثيرة وسيناريوهات مختلفة ويمكن أن يقوم كل بلد بصياغة ما 
ورغم أن سورية خطت خطوة بهذا االتجاه حين قررت       .  وهذا يتطلب إدارة اقتصادية حاذقة.  عصر العولمة 

عند هذه الكلمات الثالث ، إذ أن إدارتها       بتوجيه من القيادة اتباع نهج اقتصاد السوق االجتماعي فإنها توقفت   
فيقوموا بصياغة هذه التوجه في   الحكومية وجهازها الحزبي لم يستطيعا ترجمة هذا التوجه بشكل ملموس    

. المختلفة وتبين أشكاله التطبيقيةوثيقة وطنية شاملة تحدد سياساته العامة في كل قطاع من القطاعات       
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تحدي تنامي االستھالك بأعلى من تنامي اإلنتاجية
فمن جھة يميل الناس لالستھالك . وأصعبھانعتقد أن تحدي نزعة االستھالك يشكل واحدة من أھم التحديات •

ً ميالً طبيعياً بسب الحاجة أوالً وبسب الميل للرفاه ثانثاً والميل  وتلعب الدعاية واالعالن وحب . للتميز ثالثا
ھذا يخلق ضغوط على الطلب بأكثر مما تسمح به القدرة اإلنتاجية . المحاكاة والمباھاة دوراً تحريضياً كبيراً 

بينما االستھالك يتقدم وھذا تناقض له لالقتصاد، إذ تبين الرقام أن وسطي إنتاجية المشتغل السوري تتراجع 
االستدانة، واالستدانة بقصد إذ أن تأمين موارد لالستھالك ستكون على حساب االدخار أو . آثار سلبية كثيرة

.االستھالك ھي دمار للبالد
الكثير من مستلزمات عيشھا بنفسھا، المشكلة تتعقد مع تبدل أنماط العيش، فمن قبل كانت األسر تحضر •

وقمح وعدس وبرغل وخضار مجففة وكانت النساء ھن من يقم بھذا الدول، فيحضرن مونة الشتاء من حبوب 
ولم يكن ارتباط األسر بالسوق قوياً ومربيات ومخللالت وكن يعتنين بالماشية أو يصنعن الثياب بأيديھن 

.الكميةوكانت األشياء التي تشترى من السوق محدودة من حيث التنوع ومن حيث 
مونة الغذاء وعن تربية الماشية اليوم أقلعت الكثير من األسر في المدينة بل وفي الريف عن تحضير •

من السوق بل أصبحت األسر تشتري والدواجن وعن صنع الكثير من األشياء باليد وأصبحت تشتريھا جاھزة 
روبات  الغازية ومحارم الطاولة والمعلبات ولم الكثير من السلع التي لم تكن في برامج المشتريات مثل المش

اتف  والفيديو وتجھيزات المطبخ ولم يكن يكن البيت يحتوي على تجھيزات البراد والغسالة والتلفزيون والھ
بالثياب بأكثر من االحتياج ولم تكن الماء يصل إلى كل بيت يستھلك بحسب ما يشاء ولم تكن الخزائن مكدسة 

.األسر تدفع فواتير الكھرباء والماء والھاتف

  

بالحرمان المقارن أصبح أعلى، ال شك أن مستوى الرفاه قد أصبح أعلى بكثير، رغم أن إحساس الناس •
يجد المرء اآلخرين يملكون وھو ال ونقول حرمان مقارن ألن األمور نسبية والشعور بالحرمان ينشأ عندما 
. قسوة ھذا الحرمان المقارنيملك أو ال يستھلك مثلھم، فاإلعالم المحرض على االستھالك  يشدد من 

المرأة من منتجة إلى مستھلكة، وقد ولكن ومن جھة أخرى فإن تغير نمط االستھالك قد حول األسرة وخاصة •
ى  لعمل، أي حررتھا من االرتباط بالمنزل كي جاءت ھذه العملية في البلدان المتقدمة لتتيح للمرأة الذھاب إل

بينما في مجتمعاتنا فإن الجزء . التحولتنتج أكثر في أماكن العمل خارج المنزل فربحت المجتمعات بھذا 
أكبر بسبب توسع التعليم، ويعود سبب األكبر من النساء لم يخرجن للعمل رغم امتالكھن وقتاً أكثر وقدرة 

وللنساء كما يعود إلى رسوخ ذلك إلى محدودية النمو االقتصادي الذي يخلق فرص عمل محدودة للرجال 
روجون  لفكرة أن مكان المرأة ھو البيت وليس لھا التقاليد المتخلفة بالنظر إلى عمل المرأة على أنه عورة وي

ة  .بشيء في بيتھاأن تخرج خارجه إلى لغرض شرعي وھي محجبة، إذ أن المرأة ليست مكلف
فأصبحت تستھلك بدون إنتاج، مستوى فكانت النتيجة ھي حرمان المجتمع من قوة عمل كانت تنتج الكثير •

والضغوط على . إنتاجه أوالً االستھالك العام والخاص محكوم بمستوى الدخل، فما يجب استھالكه يجب 
.االستھالك تخفض مستوى االدخار الذي سيستخدم من أجل االستثمار

المسألة، بل لم يسبق لي أن سمعت بأن في الحقيقة ال يوجد أية برامج لدى الحكومة مخصصة لمواجھة ھذه •
.الحكومة ناقشت ھذه المسألة حتى مجرد نقاش
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تحدي تزايد انقسام المجتمع
حد بعيد الوصفة الليبرالية بسبب أن اإلصالح االقتصادي المتجه نحو اقتصاد السوق الذي يتبع إلى •

إعادة تمكين وبسبب المضمون االجتماعي الضعيف لبرامج اإلصالح االقتصادي وبسبب 
وإن الالعدالة في توزيع الدخول . الرأسمالية من االقتصاد والبالد فإن العدالة االجتماعية تتدھور

مما . من جھة أخرىتتسع مع توسع توجه سورية في اقتصاد السوق من جھة ومع توسع الفساد 
اجتماعية تستھلك باقتصاد بل ينتج فئات غنية صغير تتوسع في استھالكھا الكترفي مقابل غالبية 

. وجزء منھا بتقتير
من الناتج وتصبح رب العمل األكبر % 70الرأسمالية تحكم سيطرتھا على االقتصاد فتنتج نحو •

المال والمصالح، والمسيطر على حركة السوق وتتوسع في التعليم واإلعالم وھي من يملك 
دورھا بيروقراطي ودورھا يكاد بالمقابل قدرة المجتمع في الدفاع عن مصالحه محدودة، فالنقابات •

.شروطهيكون معدوم في القطاع الخاص ووجود بطالة يمكن القطاع الخاص من فرض 
 عام UNDPرسالن خضور في محاضرته السابقة في ھذه القاعة أن دراسة لل . مثالً ذكر د•

بينما % 45األغنى في سورية من االستھالك بلغت % 20 بينت أن حصة شريحة ال 2004
من السكان % 30 مرة وأن نسبة 6.5أي أن الفارق % 7الدنيل بلغت % 20حصة شريحة ال 

.تحت خط الفقر األدنى% 14ھم تحت خط الفقر األعلى وأن 
% 46 كان 1994سنان ديب في محاضرته السابقة في ھذه القاعة أن توزع الناتج عام . ذكر د•

 ثم إلى  2003عام % 38 فقد تراجعت حصة األجور حتى 2008أرباح أما عام % 54أجور و 
وھذا يشير إلى تدھور عدالة توزيع %. 77 بينما زادت حصة األرباح إلى 2008عام % 33

.الدخول

  

تحديات قطاعية 

بعد أن استعرضنا التحديات االستراتيجية سندخل لنستعرض •
تحديات بشكل ملموس التي تواجه سوريا في عدد من 

.القطاعات
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تحدي تطوير البنية الھيكلية الضعيفة لالقتصاد السوري
لھذه الصفحة  سنالحظ عدم وجود تغير يذكر في نسب تركيب ) 2007مثال (إذا راجعنا الجدولين التاليين •

. المتدنيةوھذا يشير إلى استمرار نمو سيطرة القطاعات ذات القيمة المضافة . الناتج الصافي إلى اإلجمالي
الصافي مقابل انخفاض نسبة االستھالك فنمو القيمة المضافة عبر السنين ينعكس عادة كزيادة في نسبة الناتج 

كما أن التطور التكنوجي ينعكس ارتفاعاً في %. 56الوسيط، بينما نجد االستھالك الوسيط بقي يتأرجح حول 
وھذا يعني عدم إمكانية رفع األجور والرواتب . نسبة اھتالك رأس المال بينما بقيت النسبة دون تغيير يذكر

كما يعني . ارتفاعاً في القيم المضافةورفع بقية الدخول في مجمل االقتصاد الوطني، إذ أن زيادتھا تتطلب 
.قدرة محدودة على التراكم

ويلعب إنتاج النفط الدور الرئيسي يالحظ أيضاً تراجع في حصة الزراعة مقابل نمو حصة الصناعة والتعدين •
ويشكل النفط . ونمو حصة النفط جاء بسبب ارتفاع األسعار بأكثر من تراجع إنتاجه. في ھذه الحصة

تتراجع أمطارھا سنة بعد أخرى والزراعة نحو نصف الناتج وھما قطاعان تتحكم باألول السماء التي 
الدولية، بل يتحول من عامل قوة حين كان ومنطقتنا مھددة بمزيد من الجفاف، بينما تتحكم بالثاني األسواق 

النفطية مع ارتفاع أسعاره عالمياً لدينا فائض إلى عامل ضعف حين أصبحنا مستوردين صافيين للمشتقات 
.بشكل كبير جداً جداً وستعود األسعار لمزيد من االرتفاع

المضافة المحدودة والتي تواجه منافسة وإذا استعرضنا الصناعات السائدة نالحظ سيادة الصناعات ذات القيم •
ً ) منسوجات وملبوسات وأغذية (شديدة  وتبقى القطاعات ذات القيم . إضافة لخدمات من نفس المستوى تقريبا

ولآلسف فقد بقي المكون . السوريالمضافة المرتفعة تشكل جزءاً محدوداً من تكوين الھيكل االقتصادي 
وال يوجد اھتمام جدي بذلك وال يوجد أية برامج لتنميته بل غياب أي . التقني العالي في صادراتنا شبه معدوم

ال دور للبحث . الحكوميةاستھداف لتنمية قطاعاصناعية وخدمية ذات قيمة مضافة أعلى في الخطط 
.  والتطوير سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص

  
ونالحظ ذلك بوضوح في . فإن صناعاتنا الحالية مھددةومع انفتاح العالم والتنافس مع الصين وحتى تركيا والھند وبنغالدش •

 مدين علي . بحسب داإلنتاجية.والصناعات الغذائيةالسنتين األخيرتين من تأثير سلبي على صناعة المنسوجات والملبوسات 
 1981من إنتاجية % 90 سوى 2004، إذ لم تسجل اإلنتاجية عام 2004 و 1980تراجع وسطي إنتاجية العامل بين "

 بسبب 1990من جھة أخرى فقد نما دور الصناعة بعد . ھذا رغم توسع التعليم والتقدم العلمي والتحسن التكنولوجي
وصناعة األدوية واستطاعت بعض القطاعات أن تحقق نمواً جيداً مثل صناعة الملبوسات . استثمارات القطاع الخاص
وال يضمن قدرة مرتفعة ھذا التركيب الھيكلي لالقتصاد السوري ال يضمن معدالت نمو مرتفعة .وصناعة المنظفات البيتية

.تناول وسطي دخل الفردوال يضمن رفع المستوى المعيشي وسنالحظ ذلك في الفقرات القادمة لدى . على التراكم
ً الطابع الريعي لالقتصاد السورييبقى • : واضحا
)  دوالر4-1(تكاليفه ال تزيد عن بضعة دوالرات للبرميل فعلى الصعيد الداخلي فإن إنتاج النفط من جھة يخلق ريعاً ألن •

كما أن حماية الصناعة تتيح للصناعي ).  دوالر للبرميل60السعر اآلن يدور حول ( مرة 30 – 20بينما إيراداته أعلى ب 
بضرر كبير، كما أن الفساد يعد مصدراً ھاماً لتراكم أن يحقق ريعاً بدليل أن تعرض الصناعة السورية للمنافسة أصابھا 

رجال األعمال على عقود عملھم وفرص نشاطھم الثروة لدى فئات واسعة إنما يوسع الطابع الريعي، وحصول عدد من 
 ً وإذ كان بعض ھذا الريع ال يتطلب أية خطوات لتقليصه مثل . عبر عالقاتھم بمراكز القرار الحكومية إنما كل ھذه ريعا

االمتيازات القادمة عبر العالقة مع مراكز القرار إنما تتطلب إنتاج النفط فإن الريع المخلوق من الفساد أو المخلوق من 
.معالجة

منافع مادية، ففي السبعينات حصلت على أموال على الصعيد الخارجي فقد دأبت سورية أن تحول سياستھا الخارجية إلى •
وعندما تراجعت . به من االتحاد السوفيتيدعم الصمود والتصدي من البلدان العربية وحصلت على السالح كي تحارب 

وفي حرب الخليج الثانية حصلت سورية على . ھذه المساعدات دخلت سورية في أزمة منتصف ثمانينات القرن العشرين
وفي . تحويالت العاملين في الخليج والسعوديةمساعدات مالية ومادية وفتحت فرص العمل أما العمالة السورية لتزداد 

الكثير من منتات قطاعيھا الخاص والعام نھايات تسعينات القرن العشرين استفادت سورية من وضع العراق لتصريف 
نصف  ألف برميل نفط عراقي يومياً إلى سورية بسعر مخفض ثم كانت تسدد 200بأسعار جيدة ولتستفيد من ضخ نحو 

العراقيين باستيراد سلع وبضائع عبر سورية القيمة ببضائع سورية والباقي يودع في حساب مصرفي ليستعمل من قبل 
مما يتطلب أن يكون ولكن اآلن جميع ھذه الفرص قد انتھت وال يلوح في األفق فرص مشابھة، . ومن قبل تجار سوريين

.واالجتماعيلدى سورية قدرتھا الذاتية المرتفعة على خلق النمو االقتصادي 
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: الثابتة2000البنية الھيكلية لالقتصاد السوري بأسعار 

بيان200720001990198019701963

االستھالك الوسيط424345414134

اھتال ك رأس المال الثابت212133

الناتج المحلي الصافي بسعر السوق565653585663

مجموع100100100100100100

  

 الثابتة2000 تركيب الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار -

القطاع200720001990198019701963
زراعة 172222222433

صناعة وتعدين363939283429
بناء وتشييد 7551156

تجارة جملة ومفرق151012161516
نقل ومواصالت وتخزين 101196187
مال وتأمين وعقارات 222332

خدمات المجتمع والخدمات 432221
الشخصية 

الخدمات الحكومية 9891296
ھيئات ال تھدف للربح 000000

مجموع 100100100100100100
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: معدالت النمو االقتصادي
من جھة ويعتمد على عوامل خارجية من جھة  إذا تأملنا نمو الناتج نجد أنه يتأرجح صعوداً وھبوطاً بشكل حاد -

وري ففي النصف الثاني من السبعينات تحقق . أخرى مما يشير إلى ضعف البنية الھيكلية الداخلية لالقتصاد الس
 1979ومع وقوف سورية ضد اتفاقية كامب ديفيد . 1973نمو جيد قام على مساعدات عربية بعد حرب تشرين 

ربي  لتقف في الصف األمريكي التي فرطت عقد الصف العربي وأخرجت مصر السادات من الصف الع
وان  المسلمين اإلرھابية التي احتضنتھا ودعمتھا اإلسرائيلي أخذت المساعدات العربية تتراجع، وبدأت أعمال اإلخ
سورية، وتزايدت األعباء العسكرية بعد ورعتھا دول عربية وأوروبية والواليات المتحدة بدأت تشتد في داخل 

وفي  النصف الثاني من الثمانينات أصبح النمو ضعيفاً . تدخل سورية في لبنان فأخذت معدالت النمو في التراجع
.ثم سالباً أدى إلى أزمة اقتصادية حادة وخاصة في النصف الثاني منه

دولي - إلخراج صدام حسين من الكويت تحقق  في النصف األول من التسعينات وبعد انضمام سورية إلى الحلف ال
الزور وتزايد المساعدات العربية إضافة نمو جيد بسبب زيادة في إنتاج النفط  المكتشف حديثاً في منطقة دير 

.المستثمرين أكثرلتحفيز االستثمار وانطالق عملية السالم في مدريد التي شجعت 
عدم استمرار اإلصالح االقتصادي و  في النصف الثاني من التسعينات تباطأ النمو وتحول إلى سالب بسبب -

وزراء  رابين و تراجع االستثمار و بدء تراجع إنتاج تعرقلت عملية السالم بعد اغتيال اليمين اإلسرائيلي لرئيس ال
.النفط مع ھبوط أسعاره آنذاك

بينما تتطلب قوة ) وبالسياسة الخارجية لسورية( كل ھذا يشير إلى ارتباط كبير لمعدالت النمو بعوامل خارجية -
.االقتصاد اعتماده على عوامل داخلية بالدرجة الرئيسية

 - 1966العام
1980

1981 - 
1990

1991 – 
1996 

1997 - 
2000

2001 - 
2003

2003 - 
2007

وسطي معدل 
%النمو

8%1.5%6%0 – 2%0-4%4-6%

  
):ليرة سورية: ( حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

ھي يالحظ أن نمو الناتج المحلي تنعكس مباشرة على وسطي حصة الفرد التي 
وتشير وسطي حصة الفرد مقاسة بأسعار . حاصل تقسيم الناتج على عدد السكان

 عام بمعدل مرتين 44 اي خالل 2007 و 1963 الثابتة إلى أنھا ازدادت بين 2000
خاصة مع تزايد الفوارق في توزيع الدخل لصالح فئات . وھذا غير مرض أبداً . فقط 

.غنية صغيرة مما ينعكس إفقاراً لفئات أوسع
) مساعدات عربية(  بينما تراجعت في الستينات تحسنت بشكل ملموس في السبعينات - 

وتحسنت في النصف ) تراجع المساعدات وأزمة اقتصادية( وتراجعت في الثمانينات 
التسعينات األول من التسعينات بعد المساعدات وتباطأت في النصف الثاني من 

. 2000وحققت نمواً معتدالً بعد سنة 

19631970198019901995200020062007عام

8881079589022147399705538989672105352أسعار جارية

20003243228454517764213852951553896396367181أسعار 
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تقدم محدود في القيمة المطلقة لوسطي دخل الفرد مقابل تراجع كبير 
2004 - 1963في قيمته الفعلية 

وسطي دخل الفرد بالليرات السورية منذ 1963 حتى 2004

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

200420032002200120001995199019851980197519701963

000 SYP

19
63

 - 
20

04

GDP per
Capita 000
SYP

  
االنفتاحية المحليةتحدي تأثير األزمة االقتصادية العالمية مرتبطة بالسياسات 

المالية واالقتصادية العالمية في عدة أوراق ومن في ھذه الدورة لندوة الثالثاء االقتصادية جرى تناول األزمة •
تأثيرات متنوعة على الصناعة وعلى التصدير قبل عدة باحثين وكلھا بينت أن التأثير سيكون سلبي، وأن لھا 

.وعلى النقل وعلى فرص العمل وعلى ميزان المدفوعات وغيرھا
العالمية باالرتباك في اإلعالن وبرد الفعل اتسم موقف الحكومة ومؤسساتھا تجاه األزمة المالية واالقتصادية •

فكعادتھم الحميدة لطمأنتنا بأن كل شيء على خير ما يرام، سارع . في المعالجة وليس الفعل االستباقي
االقتصاد السوري ضعيف االرتباط مسؤولون حكوميون لنفي أي تاثير لألزمة على سورية، على اساس أن 

ثم أمام حجم األزمة وتعدد مداخل التأثير . باالقتصاد العالمي، وكأن سورية خارج التاريخ والزمان والمكان
بل . والقول أن تأثيرھا محدود حيناً آخربدأ بعض المسؤولين باالعتراف باألزمة وبأن األزمة ستؤثر حيناً 

يبين لنا كيف ذلك ولم يطرح أية تجرأ بعضھم وقال بأنه سيحول األزمة إلى فرصة أمام سورية ولكنه لم 
.. برامج ملموسة في ھذا االتجاه

البيروقراطي، فقد عقدت الحكومة اجتماعات أن معالجة الحكومة لألزمة وآثارھا تندرج تحت نفس اإلطار •
كثيرة وتحليلھا تحليالً غنياً، ثم طوي وأعدت دراسات مستعجلة لمرة واحدة دون أن تعتمد على جمع وقائع 

محددة، بينما األزمة مستمرة األمر دون أن تصاغ أية سياسات أو تشكل أية فرق عمل ألية إجراءات 
. ومتحركة تتطلب رصداً ميدانياً لتحوالتھا على األرض

ول • بأن تأثير األزمة كان محدوداً وأن وبعد أن امتصت الحكومة الصدمة األولى عادت للغة الطأنينة والق
ولم تطور أية برامج لرصد تحوالت األزمة وتأثيراتھا على . األزمة االقتصادية أصبحت خلف ظھر سورية

.سورية
فإن الحكومة السورية لم تفعل ذلك وإن ورغم أن األزمة قد دفعت بدول العالم لمراجعة سياساتھا االنفتاحية •

. كان األمر قد طرح فھو ال يتخذ طابع  المراجعة الممنھجة
.والخالصة أن األمر يحتاج لمعالجة بطريقة مختلفة لمواجھتھا•
.العملسنأخذ بعض األمثلة على تأثيرات األزمة على الصناعة وعلى فرص •
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تأثيرات على الصناعة
ره • وقد ذكر الصناعي . إحصاءات الدولةأوالً أود اإلشارة إلى أن الصناعة التحويلية أكثر أھمية مما تظھ

 مليار وليس 1100الصناعة يبلغ وعضو غرفة صناعة دمشق في ندوة سابقة في ھذه القاعة إلى أن إنتاج 
كما تذكر % 9وليس % 18ھي  مليار كما تذكر المجموعة اإلحصائية وأن نسبة مساھمتھا في الناتج 440

كما تذكر % 15فقط وليس % 5وأن القطاع العام للصناعة التحويلية  يساھم بنحو . المجموعة اإلحصائية
ة. المجموعة اإلحصائية .إن أرقام الشاعر وھو المطلع تظھر أھمية أكبر للصناعة التحويلي

تأثير األزمة المالية واالقتصادية العالمية إن التأثير السلبي على الصناعة السورية يأتي من مصدرين األول •
.والثانية تأثير السياسة االنفتاحية السورية غير المدروسة

:منشأة صناعية في دمشق وحلب كانت النتائج270في دراسة بالعينة شملت نحو •
عدم تصميم سياسة االنفتاح بشكل جيد من يظھر أن سياسة تحرير التجارة قد أضرت بالصناعة ألكثر من سبب منھا –

أداء اإلدارة الحكومية وأداء القطاع جھة وعدم االستعداد الجيد لالنفتاح من جھة أخرى والتقصير ھنا يشمل 
. إذ تظھر كل إجراءات الحكومة غير فعالة حتى اآلن. الخاص

%. 20 تراجعت وسطياً نحو 2009 و 2008أن الطاقات اإلنتاجية بين –
إن استمرت الظروف الحالية% 15توقع استمرار التراجع بنسبة –
%20أن المبيعات المحلية تراجعت بنسبة –
%18وأن الصادرات تراجعت بنسبة –
%14وأن تشغيل العمالة تراجعت بنسبة –
.وظھر أن الوضع مقلق وأن الصناعة السورية مھددة–
.فسياسة الحكومة تحول الصناعي إلى مستورد–

المتوقع • .ھو تدھور أكثرإن استمرت طرق المعالجة الحالية لمشكالت الصناعة وشؤونھا ف

  

حالة عملية عن التأثيرات على الصناعة
ريف دمشق كان يعمل روى لي صديق سين سين أنه  كان يملك شركة لتصنيع الملبوسات ومقرھا •

والسبب ھو دخول البضاعة الصينية بدون . 2007 عامل وقد تم إغالقھا بالكامل عام 120بھا 
 ليرة سورية 50 ليرة سورية فيه ربح 375مثالً كان يبيع البنطلون بالجملة ب .  جمارك تذكر

س وھو . ل300 – 275وأصبح البنطلون المماثل يدخل من الصين ويباع في السوق بالجملة ب 
فأغلق الشركة وسرح عمالھا مشابه في نوعيته أو أدنى قليالً مما أدى لطرد منتجاته من السوق 

والصديق سين سين يقدر أنه في دمشق لوحدھا تم إغالق أكثر . بعد محاوالت استمرت ستة شھور
خطوط  معمل وورشة مشابھة وتحول بعض أصحابھا إلى تجار مستفيدين من نفس 200من 

مثل وأن الشركات الكبيرة التي تصنع تحت عالمات تجارية عالمية معروفة . التوزيع السابقة
الخارج وتسوق في الداخل بنيتون وكيكرز وستيفانيل وغيرھا تحولت ھي األخرى لتستورد من 

.2006عليه قبل بعد أن قلصت إنتاجھا المحلي وبالتالي عمالتھا إلى ربع ما كانت 
بركات وطه لصناعة في إحدى مذكرات غرة صناعة حلب إلى وزير الصناعة ذكرت أن شركة •

بسبب االستيراد من الزجاج بحلب ستوقف المصنع بسبب عدم إمكانية بيع إنتاجھا من الزجاج 
عن أسعارھا ألن تلك المنتجات تدخل بدون % 30الدول العربية ومن تركيا بأسعار تقل عن 

.الجمركيةجمارك أو يتم التالعب بأسعار استيرادھا لتجنب دفع الرسوم 
 ورشة 2000 أغلقت في حلب 2008 و 2007وأشارت مصادر صناعية في حلب إلى أنه عامي •

 شركة في حلب بين صغير ومتوسط وكبير 150وأن نحو . أحذية من أصل ثمانية آالف ورشة
.في سوريةمھددة بسبب األزمة وتأثيرات السياسات التجارية االنفتاحية الجديدة 
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تأثيرات على فرص العمل
العام ظھر أن األزمة المالية واالقتصادية العالمية في دراسة غير منشورة أعددتھا لوزارة العمل في الربع األول من ھذا 

 أي من 2009 و 2008بين % 50لتزايد معدالت البطالة بنسبة وبالترابط مع السياسة االقتصادية االنفتاحية في سورية ستؤدي 
ً % 8(طبعاً ال نناقش ھنا صحة الرقم الرسمي للبطالة %. 12إلى % 8 فثمة شكوك كبيرة في صحته، وقد قدره سمير ) تقريبا

فإن نسبة زيادتھا ستكون أقل من % 8فإذا كان معدل البطالة أعلى من %. 23عيطة في محاضرته األخيرة في ھذه القاعة بنحو 
.، ولكنھا ستكون في مستوى مرتفع على جميع األحوال50%

 ً واألمر األھم أن الدولة لم تطرح أية برامج لمواجھة تزايد البطالة . وللبطالة آثار سلبية ال تحصى معيشياً واجتماعياً واقتصاديا
. الخليج والسعودية، بينما نرى البلدان األخرى تفعل ذلكبل لم تبادر لتطوير أية برامج الستيعاب العامالة العائدة من 

عددبيان 
450000 -    حسب م م إ% 8.4 بنسبة 2008عاطلون عن العمل حسب عام 

200000 -قادمون جدد إلى سوق العمل سنوياً تقدير 
50000 -500000من قوة العمل المقدرة ب % 10تقدير العائدين من الخليج والسعودية بمعدل 

150000 -من قوة العمل% 3عاطلون جدد عن العمل بسبب تأثير األزمة بمعدل 
850 -مجموع

2009100000عام  % 3فرص العمل المتوقع خلقها بفرض تحقيق معدل نمو 
30000استيعاب عمالة جديدة في الخارج

200930000فرص العمل المتوقع لدى الحكومة لعام 
200940000متقاعدون خالل عام 

200000مجموع فرص العمل الجديدة

  

من الناتج وتشغل نحو % 20تؤمن أكثر من تشير اإلحصاءات إلى أھمية دور الزراعة في االقتصاد السوري فھي 
إضافة لتحقيق األمن الغذائي وھو أمن اجتماعي نفس النسبة من قوة العمل وتقدم للصناعة الكثير من موادھا األولية 

.من ھنا فإن أي تأثير على الزراعة سيكون له تأثيرات واصعة منوعة. بالدرجة األولى
اتج  وتراجع دعم الحكومة للزراعة وان الزراعة من جھة أخرى تشير اإلحصاءات إلى تراجع مساھمة الزراعة في الن

الزراعة الرأسمالية و ضعف البحث السورية تعاني من طرق إنتاج تقليدية تقوم على يد عاملة رخيصة وضعف 
العشوائي أمام عيني جميع ومن تشتت الملكية وتملح التربة لمناطق واسعة ومن  قضم السكن . العلمي الزراعي

. مؤسسات الدولة وأجھزتھا ومن وتدھور البادية
و  .تدھور أكثرإن استمرت طرق المعالجة الحالية لملف الزراعة وشؤونھا فالمتوقع ھ

وجود وضع مقلق فيھا، والجزيرة تعتمد على الزراعة تعاني منطقة الجزيرة المعاناة األكبر وتشير األرقام والوقائع إلى 
المناطق الشرقية ورغم ما ورغم كثرة التصريحات الحكومية عن االھتمام بالجزيرة وعن تطوير . بالدرجة الرئيسية

إن  شيئاً لم يتحقق على أرض الواقع، ولم تكن الخطة أدرج في الخطة الخمسية العاشرة عن تطوير المنطقة الشرقية ف
.الظھور في اإلعالمأكثر من مادة ورقية إعالمية تستعمل للتصريحات الكثيرة لمحبي 

تحديات الزراعة

 الثابتة واألسعار الجارية2000تركيب اإلنتاج اإلجمالي بحسب القطاعات بأسعار 

2000200520062007قطاع الزراعة 

22202117أسعار ثابتة 
25202020أسعار جارية 
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تحدي المياه
) من األراضي المروية تروى بطرق تقليدية% 85( وتضاف لتحدي الزراعة مشكالت المياه وطرق الري التقليدي •

وفي %. 30الفرات خالل العقود القادمة بنسبة الذي يھدر نصف كمية المياه وتزايد جفاف وتوقع تراجع مياه نھر 
.  ألف بئر غير مرخص لم تجد لھا الحكومة حل108 ألف بئر مرخص و 102سورية 

ويشير لھذا عمل الھيئة التي شكلت في وزارة . فشل برنامج الحكومة في تحويل الزراعة إلى طرق الري الحديث•
 مليار مخصصة للمشروع بعد نحو أربع سنوات 50 فقد أنفقت مليار واحد حتى اآلن من أصل 2005الزراعة عام 

. سنوات5رغم أن مدة المشروع 
العالمي وأن شرقي المتوسط وخاصة بالد الشام ھي ھذا على الرغم من أن التقارير الدولية تشير إلى تزايد الجفاف •

واألربع القادمة منطقة بالد الشام أو المشرق األكثر عرضة لتراجع معدالت األمطار وللجفاف خالل العقود الثالث 
وتشير التقارير إلى أن احتمال انخفاض مستوى نھر الفرات بنسبة . التي تضم سورية ولبنان واألردن وفلسطين

.21بحلول نھاية القرن %  80ونھر األردن % 30
من معدالت تجديد المياه المستھلكة سواء تعاني سورية من عجز مزمن في المياه، إذ أن معدالت االستھالك أعلى •

واض . باألمطار أم بمياه األنھار والينابيع السورية وتتحول ومع حفر اآلبار الجائر تتراجع مخازين المياه في األح
والعراق من نھري كما أن مشااريع السدود التركية الضخمة تھدد موردين ھامين لسورية . وتجف الكثير من الينابيع

لتقاسم مياه ھذين النھرين حيث أن حصة كل دولة في الفرات ودجلة كون أن تركيا لم توقع حتى اآلن اتفاقاً دولياً 
وفي ھذه الحالة فإن تركيا ستطالب بتوقيع اتفاق مماثل حول . مياه النھر الدولي تتناسب مع طوله في أراضي الدولة

تعدھا تركيا منطقة تركية بينما ھي نھر العاصي، رغم الخالف بين سورية وتركيا على منطقة اسكندرون التي 
.أن البلدين اتفقا على إغفال فتح ھذه القضيةبحسب القانون الدولي والخرائط الدولية  مازالت أرضاً سورية، غير 

كما أن الجفاف بدأ يخلق مشكالت . منطقتناإن المياه مرشحة ألن تكون موضع خالف وربما نزاع في المستقبل في •
كما أن مجموعات بشرية أكبر أصبحت . على األرض تؤدي لھجرة السكان وخاصة بعض مناطق الجزيرة

.محرومة من مياه الشرب النظيفة
ى • .مستوى ھذا التحدي الصعبرغم كل ذلك ال نرى جھود الحكومة وبرامجھا وطرق معالجتھا ترقى إل

  

تحدي إصالح القطاع العام
وھذه األرقام مأخوذة من تقرير الحكومة . 2008 وحتى الربع الثالث من عام 2005لننظر قوائم خسائر القطاع العام منذ •

القطاع والسؤال لماذا تنشرالحكومة أرقام الخسائر ثم ال تفعل شيئاً إلصالح . 2008السورية عن أدائھا االقتصادي عام 
التدريجية التي تتم؟العام، أليست ھذه رسالة واضحة ھدفھا إقناع الجميع بعمليات الخصخصة 

أمل منھا يجب تصفيتھا، ولكن مھما كان عدد الشركات ليس التمسك بالقطاع العام لغايات إيديولوجية، فالشركات التي ال •
ضرورات استراتيجية تدفع بالحكومة السورية لتحتفظ به، التي سيتم تصفيتھا فإن عدداً غير قليل ھو قابل للمنافسة بل ثمة 

.وأننا نرى حتى الواليات المتحدة تعود للتأميمأي أن إقامة إدارة كفء للقطاع العام ستبقى مسألة قائمة أبداً خاصة 
 ألف مشتغل، إنما 360ستثمارات بمئات مليارات الليرات السورية ويعمل به نحو  في الواقع يمثل االقطاع العام االقتصادي•

 أن ھذه الخسائر 2008مثاًل بين تقرير أداء الحكومة االقتصادي . يمنى خسائر كبيرة سيكون من الصعب استمرار تحملھا
ليرة سورية  مليار 60 – 50 أكثر من ) التي تحولت إلى الربح بعد تقليص الدعم بدون خسائر شركة محروقات(بلغت

 مليار ليرة 100 بينما يجب أن يربح مثل ھذا الرقم أي أن الخشارة ھي أكثر من سنوياً في السنوات األربع األخيرة
.سورية

ففي عام . اتخاذ قرار بذلك ولننظر التاريخ القريبفماذا تفعل الحكومة؟ إنھا تراقب دون أن تفعل شيئاً، إنھا عاجزة عن •
 في 20العام ثم ليستمر النقاش ليصدر القانون  عقد مؤتمر اإلبداع واالعتماد على الذات، ونوقشت مشكالت القطاع 1987

 35 شكلت لجنة ال 2001وتفاقمت، وفي ربيع عام منتصف التسعينات والذي لم يقدم شيئاً جديداً فاستمرت المعاناة 
. شيء في الدروج وبعدھا قدم المرحول دووضعت دراسة وقدمت تصور متكامل وصاغت مشروع قانون ثم تم طوي كل 

 ولم يتخذ أي قرار واستمرت المشروعات 2003عصام الزعيم وزير الصناعة آنذاك مشروعه إلصالح القطاع العام عام 
ارتباك وحيرة وخوف و خصخصة مستترة مع كل وزير صناعة جديد والحكومة تناقش وتناقش ولكن ال قرار بل 

. تدريجية
. ونحن مطالبون بإدارة كفء للشركات المملوكة من الحكومة. استمرار الخسائر ألن قطاع الدولة لن يختفي: النتيجة•

.والحل سھل وممكن والمشكلة في معالجة عجز الحكومات عن اتخاذ قرار
.تدھور أكثرإن استمرت طرق المعالجة الحالية لملف الزراعة وشؤونھا فالمتوقع ھو •

  



 13

س بدون دعم المحروقات. مليار ل60 – 50خسائر القطاع العام تبلغ سنوياً أكثر من 
حتى الربع الثالث 200520062007المؤسسة 

مجموع 2008
شركات النقل الداخلي 

ال\حمص\حلب\دمشق
الذقية 

         485             482          531                   725 

           2,223 
شركة عامة للطرق 

والجسور 
         128             150   

              278 
المؤسسة العامة 

للبريد 
           97               64             47                     

90               298 
مؤسسة اإلسكان 

العسكرية 
     1,916             206       2,293  

           4,415 
                     69             68               45           االجتماعية العسكرية 

64               246 
 442                 327             115         مؤسسة معامل الدفاع 
              68,733     55,734       43,464   بدون المحروقات 

49,914        217,845 
خسائر قطاع 
المحروقات 

   88,756     219,959   294,350           
318,180        921,245 

خسائر مع 
المحروقات والنفط 

 132,220     275,693   363,083           
368,094     1,139,090 

  

حتى الربع الثالث 200520062007المؤسسة 
مجموع 2008

 2,868            مؤسسة اكتار البذار 
           2,868 

     آذار 8منشأة 
                 -   

 25                  للدواجن . ع . م
                25 

 63                207          30               84           تنمية حوض الفرات 
              384 

للمشاريع . ع.ش
المائية 

 363,6  198,5           225             471 
              696 

 318,180      290,140   206,532     42,113   شركة محروقات 
       856,965 

   8,737          مصفاة حمص 
           8,737 

  4,210       4,690          46,643   مصفاة بانياس
         55,543 

 2,010          1,532       1,246          854         المؤسسة النسيجية 
           5,642 

 108             198          189             204         المؤسسة الغذائية 
              699 

 342             578          576             457         المؤسسة الھندسية 
           1,953 

 307             325          376             187         المؤسسة الكيماوية 
           1,195 

 413             47             388             115         مؤسسة االسمنت 
              963 

    14           مؤسسة السكر 
                14 
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حتى الربع الثالث 200520062007المؤسسة 
مجموع 2008

مؤسسة نقل وتوليد 
الطاقة 

   12,016       11,590     25,714              
11,738          61,058 

مؤسسة توزيع 
الطاقة 

    
                 -   

الشركة العامة للبناء 
والتعمير 

         678          1,109          664                   
225            2,676 

مؤسسات مياه 
المحافظات 

     3,109          2,897       3,340                
1,431          10,777 

                8,115       10,458       مؤسسة الحبوب 
2,222          20,795 

مؤسسة عامة 
استھالكيه 

               62          122                     
89               273 

للخزن . ع .م 
والتسويق 

               45             63  
              108 

                      55               56           توزيع النسج  .ع .م 
45               156 

   -                     ع تجارة داخلية .م
شركة عامة 

للمطاحن 
   21,476       23,149     23,688              

26,100          94,413 
                   60             104             شركة عامة للمخابز 

578               742 
 52                  37             15               المصرف الصناعي 

  

تحدي التزايد السكاني المرتفع
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 آالف 9 ابناً وراتبه ال يتجاوز 42أب من الحسكة لديه لننظر ھذه الصورة ، 
ليرة

 من األوالد حيث أنني سأتزوج قريبا 100أطمح للوصول إلى رقم " : يقول   
”بعروس جديدة لكون زوجاتي المتبقيات لم يعد سنھن يسمح لھن باإلنجاب

معدالت التزايد ھذا األب ھو استثناء ولكنه االستثناء الذي يثبت القاعدة، وھي 
.السكاني المرتفعة

  
نمو سكان سوريا

.سورية من بين أعلى بلدان العالم تزايداً في السكان
 تزايد عدد المشتغلين في الدولة والقطاعو.  مرة3.39بينما تزايد الناتج بنحو %. 100تزايد عدد السكان : 2004 و 1980بين 
 ألف مشتغل في 100ويقدر الفائض بنحو  مرة و ظھر ھذا كفائض في المشتغلين لدى الدولة والقطاع العام، 3.8 بنحو العام

.  ألف مشتغل في القطاع الحكومي اإلداري225القطاع العام االقتصادي بينما يقدر بنحو 
 وھو عبء كبير يصعب تحمله، كما أن معدالت النمو غير متوازنة بين 2025 مليون عام 30 – 28سيبلغ سكان سورية نحو 

 بينما معدالت النمو االقتصادي في  المناطق الشرقية أعلى من معدالت نمو المناطق الغربية السكان فيمعدالت نموالمناطق ف
 منھا  في المناطق الشرقية، وھذا له آثاره السلبية العديدة والسكانسيخلق فيضاً من قوة العملوھذا . المناطق الغربية ھي األعلى
.الھجرة نحو المناطق الغربية

معدل التزايدعدد سكان سوريا عام
19442.91.90%
19493.2
19533.653.71%
19574.23.76%
19819.0463.50%
199413.78
200417.792.45%
200919.88
202528.48 
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بعض آثار االنفجار السكاني
مدين علي فاستعرت ما أشار له في دراسة أعدھا لھيئة تنظيم . أردت أن أشھد مع د•

زيادة االستھالك على حساب األسرة السورية بأن زيادة السكن المرتفعة ستؤدي ل
انخفاض وإضعاف معدالت النمو االقتصادي، واالستثمار، وانعكاس سلبي على االدخار، 

المستوردات، وزيادة الصادرات وتراجع القدرة على التشغيل و ارتفاع معدالت البطالة 
.وتدھور قيمة الليرةميزان المدفوعات وعجز زيادة حجم عجز الميزان التجاري، و

. لزيادة حجم االنفاق الجاري على حساب االنفاق االستثماريوستخلق ضغوط•
سياسات التمويل التضخمية، وھذا من شأنه زيادة وسيدفع ھذا بالحكومة للجوء إلى •

. وتدھور مستوى المعيشة وارتفاع معدالت البطالةالمستوى العام لألسعار
الوطنيمزيد من التشوھات واالختالالت الھيكلية والبنيوية في االقتصاد وسيحلق •
على الخدمات العامةوسيضغط •
على الموارد البيئية واستنزافھا بصورة غير رشيدة وغير عقالنيةوسيضغط •
.وسيخلق بنتيجة كل ھذا مجموعة من المخاطر السياسية واالجتماعية•
. لديھا برنامج فاعلالحكومة أيضاً تنظر إلى ھذه المشكلة وھي تكبر وتكبر دون أن يكون •

ومع مثل ھذا العبء . بل تخشى حتى اآلن من إطالق برنامج فعال للحد من تزايد السكان
.سيكون من الصعب تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي جيد

  
تزايد اإلنفاق على الصحة والتعليم والتربية

. مليار8 نحو 2009س وعام . مليار ل7 نحو 2008بلغت اعتمادات الصحة الموازنة عام •
فإن تزايد اعتمادات اإلنفاق للصحة يجب أن تزيد عن ھذه النسبة % 2.4مع مستوى تزايد سكاني يبلغ •

.بقيمتھا الحقيقية وليس اإلسمية
 مليار53 2009 مليار وأصبحت عام 40 نحو 2008بلغت اعتمادات التربية عام •
 مليار28 نحو 2009 مليار أصحت عام 22 نحو 2008وبلغت اعتمادات العليم العالي عام •
أقل من مستوى دول المنطقة فإن بما أن مستوى اإلنفاق على الصحة والتربية والتعليم  في سورية ھو •

.الخدمات الصحيةالضغوط ستكون أكبر على الموازنة لتخصيص اعتمادات أكبر لتحسن 
ويمكن االستئناس بجدول المقارنة الذي سيرد . ھذا يعني ضغوط أكبر لزيادة نفقات الموازنة زيادات كبيرة•

.في الصفحات التالية لفھم طبيعة المشكلة
وإذا انطلقنا .  كل فرد سنوياً ھي كالتالي صحةتظھر تقارير منظمة الصحة العالمية أن معدالت اإلنفاق على•

دول  االقليمية التي تصنف وفقاً لمعايير من سيناريو يھدف الى االرتقاء الى مستوى المؤشرات الصحية لل
ن،  فإنه يتعين علينا مضاعفة متوسط منظمة الصحة العالمية ضمن مجموعة الدول ذات الوضع الصحي الحس

-580 أضعاف الرقم الراھن  بالحد األدنى ليصل الى 5(  :نصيب الفرد من االنفاق على الصحة بمقدار 
 28/الى )  شخص 10000(، كما أنه يتعين علينا مضاعفة عدد األسرة بالنسبة لكل ) دوالر للفرد 600
/سرير

الحالي بكثير وھذا سيضغط باتجاه ھذا يتطلب أن تكون مساھمة الحكومة في ھذا اإلنفاق أكبر من الوضع •
.المزيد من عجز الموازنة
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في دول مختارة كل فرد سنوياً  صحةمعدالت اإلنفاق على
الجزائرمصرلبنانتونس األردنسوريا

116440409730235186
السودانموريتانيااليمنجيبوتيأيرانتركيا
52848972895954

إنفاقھا على ھذه القطاعاتتوقع مجموع اإلنفاق في سورية مع فرض مجاراة دول المنطقة في مستوى 
20152025السنة
30,52794,386الصحة
165,900175,560التربية
14,98317,948المياه

137,060187,064الكھرباء
305,85390,35النفط
42,3850,966البيئة

696,7916,274)مليار(المجموع 

  

تحدي البطالة
%.8.4بحسب المكتب المركزي لإلحصاء البطالة دون •
:2003بحسب دراسة عينة قامت بھا ھيئة مكافحة البطالة عام •

. من قوة العمل% 16.2بلغ عدد األفراد الذين يعملون أقل من يومين في األسبوع – 
، .من العاطلين عن العمل% 24 سنة التي تمثل 24-20العمرية وفي تتركز في صفوف الشباب، – 
.من العاطلين إلى الفئات األقل تعليما% 57ينتمي – 

%23تقدر البطالة اليوم ب : بحسب سمير عيطة•
تعادل نحو ربع السكان أي أن كل بمقارنة القادرين على العمل مع قوة العمل نستنتج أن قوة العمل •

التنمية خاصة إذا كانت القيم مشتغل عليه أن يعيل ثالثة آخرين وسطياً وھذا عبء كبير يعيق 
.المضافة للقطاعات المختلفة سلع وخدمات غير مرتفعة

وضد خروجھا من بيتھا رغم ذلك فإن بعض الدعوات الظالمية تبرز اليوم لتقف ضد عمل المرأة •
نصف الطاقة اإلنتاجية وضد مساھمتھا في التنمية االقتصادية واالجتماعية، أي تكريس تعطيل 

.للمجتمع
ليحمل تأھيل ابتدائي % 60قوة العمل السورية في معظمھا ذات تأھيل ضعيف أو تأھيل حيث نحو •

ذات قيم مضافة ) زراعة، نسيج، غذائية، مقاوالت الخ(فمادون وھذا يناسب صناعات تقليدية 
متدنية

.محدودةھذا يعني أن إنتاجيتھا ضعيفة وأجورھا منخفضة وقدرتھا على االدخار •
.عقودليس لدى الدولة برنامج واضح لتبديل ھذا الواقع العصي خالل عدة •
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 سنة لعام 65  –   15توزع السكان في عمر العمل 
2006

نسبة مئويةالعددالفئة
%478159141.30مشتغل خارج المنزل
%783576مشتغل داخل المنزل
%672650.60متعطل سبق له العمل

%3649753.20متعطل لم يسبق له العمل
%1167471.00توقف مؤقت مع العمل

%363932131.50مدبرو منازل
%174315215طالب
%1856391.60مكتفي
%2697152.30متقاعد

%3149522.70غير قادر على العمل
4320غير مبين
%11562146100مجموع

  

2007توزيع قوة العمل السورية بحسب الموقع عام 

%نسبةعدد مطلقالفئة
%4202208.50صاحب عمل

%141438328.60يعمل بأجر لدى الدولة

يعمل بأجر لدى القطاع 
الخاص

124372525.10%

%142801428.80يعمل لحسابه
%4280468.60يعمل لدى العائلة
%115890.23يعمل بدون أجر

%4945977100المجموع
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: من مشروع التطوير والتحديث الصناعي والمؤسساتيقسطنطين زمان. دراستان أعدھما د
A  macroeconomic  E stimation for the E xcess  S upply of L abour in The S yrian 

E conomy Over The Medium Term Perspective, J anuary 2007.
Mac roeconomic  conditions  for reforming  the S yrian  economy , March  

2006
: جاء في الدراستين•
 ألف عام 370 إلى 1981س سنوياً عام . ألف ل411أن وسطي إنتاجية العامل السوري قد انخفضت بين •

 2010 و 2009 و 2008ألعوام % 5 ثم 2007 و 2006لعامي % 4  وأن نمو اإلنتاجية ستكون 2004
عام % 4 ثم إلى 2014عام % 3 وسترتفع إلى 2013 و 2011عامي % 2وستعود لالنخفاض إلى 

2015.
 0.435355قسطنطين فإن إنتاج وحدة واحدة من الناتج المحلي في سورية تحتاج ل . حسب حسابات د•

. مرة من االتحاد األوروبي15س أجور وھي منخفضة بسبب تدني األجور في سورية فھي اقل ب .ل
وھي كلفة مرتفعة بسبب ارتفاع الفوائد وبسبب نقص االستثمار في .  رأسمال0.564645بينما تحتاج ل و •

.المرتفعة/التكنولوجيا المتقدمة
 سنوياً وھذا يتطلب استثمارات 6.3917 كان 2004 –  1994معدل اھتالك رأس المال في سورية بين •

من الدخل الوطني يعاد استثمارھا في % 11.8أعلى لترميم االھتالكات لرأس المال بينما تظھر األرقام أن 
لتعويض االھتالكات وسيبقيى الباقي لتحقيق النمو وھو معدل منخفض % 6.4في االقتصاد الوطني سيذھب 

.خاصة وأن جزءاً غير كبير يذھب للتكنولوجيا غير الرفيعة
.الستيعاب كامل قوة العملمعدل نمو إنتاجية المشتغل ومعدل النمو االقتصادي لم يكن كافياً •
تقريعاً من مسؤوليين زمان بدالً من أن يلقى الثناء على جھوده غير المطلوبة منه فقد لقي . لألسف فإن د•

ويغمطوا العين عن أية مظاھر ضعف حكوميين ممن يحبوا أن عرض األوضاع على القيادة بألوان زاھية 
بصدق من ينذر صديقه أن يفعل شيئاً والسبب ھو أنه لم يعرض األشياء بلون وردي كما يفعلون بل عرضھا 

.قبل أن يفوت األوان

  
 

 ما لم تحقق سورية 2015عام % 22زمان أن ارتفاع معدالت البطالة إلى . يتوقع د
وھو يعتقد أن سورية تملك ھذه اإلمكانية % 9معدل نمو 

وحدة البيان
القياس

القيمة المطلقة

498.2ألف متعطلعاطل عن العمل/  2006فائض العمالة  

% 9.4% 5292قوة العمل /  498.2العاطلون  =  2006نسبة البطالة 

ــل  2401ألف قادم2015  -  2006القادمون الجدد إلى سوق العم

من قوة %  12.3غلى %  9.2زيادة إضافية بسبب زيادة نسبة عدد النساء المشــتغالت مــن 
2015  -  2006العمل بين 

236.7ألف قادمة

ــل  ألف طالب 2015  -  2006مجموع القادمين الجدد إلى سوق العم
عمل جديد

3466.1

451.7ألف متقاعدتنزيل عدد من سيتقاعد بسبب بلوغ سـن التقاعـد

320.4ألف متقاعدتنزيل مجموع من سيتقاعد مبكرًا ألســباب مختلفــة

مفتر ض قدره تنزيل مجموع من سيمتصهم النمو االقتصادي المتوقع بمعدل نمــو ســنوي 
4.6 %

ألف مشتغل 
جديد

1025

359.5ألف مهاجرتنزيل مجموع من سيذهب للعمل في الخــارج

2156.4ألف مشتغلتنزيل مجموع البنود أعـاله

1309.7ألف متعطل2015الفرق يمثل تقدير قوة العمل الفائضة عــام 

% 22ألف متعطل6000قوة العمل /  1309.7العاطلون  =  2015نسبة البطالة 
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تحدي تزايد أعباء الطاقة
زياد عربش سورية تؤمن . مصادر الطاقة في سورية بحسب د•

:طاقتھا من المصادر التالية
نفط % 69–
غاز% 24–
كھرباء% 7–

من الواضح أن اعتمادنا في إنتاج الطاقة ھو على النفط والغاز •
بينما إنتاجنا الوطني ال يكفي وسنضطر لالستيراد في حين أن 
أسعاره تشھد ارتفاعاً كبيراً جداً سيرتب على معيشة المواطن 
وتكاليف الصناعة وميزانية الدولة ومجمل االقتصاد الوطني 

.أعباء كبيرة

  

2007احتياطي وإنتاج النفط والغاز 
غازوحدة القياسنفطوحدة القياسالبيان

االحتياطي 
3703.3مليار م24.3مليار برميلالجيولوجي المؤكد
االحتياطي القابل 

4404مليار م6.9مليار برميللإلنتاج
اإلنتاج التراكمي 

5113.2مليار م4.5مليار برميل2007حتى 
المتبقي القابل 

6290.8مليار م2.4مليار برميللإلنتاج
معدل اإلنتاج اليومي 

21.9اليوم /3مليون م378ألف برميل في اليوماآلن
36سنة17سنةسنة/ العمر المتبقي 

  



 21

ً  (2020مستقبل النفط حتى  )كميا

توقع إنتاج النفط والطلب عليه وصادراته ووارداته وميزانه
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 مليار 1.5في اليوم تبلغ نحو  ألف برميل 70 المقدر ب 2015ستبلغ قيمة عجز عام 
 150 المقدر ب 2020 دوالر للبرميل، بينما تبلغ قيمة عجز 60دوالر سنوياً بأسعار 

 دوالر أمريكي للبرميل الواحد65 مليار دوالر بأسعار 3.3ألف برميل يومياً نحو 

ميزان عائدات صادرات النفط واستيراده في سورية   2005 - 2020

(4,000,000)

(3,000,000)

(2,000,000)

(1,000,000)

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2005
2006

2007
2008

20
09

2010
20

11
20

12
20

13
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

توقع إجمالي عائدات
صادرات النفط

حصة الشركات العالمية
لقاء استراداد التكلفة
وحصتھا من األرباح

صافي عائدات النفط بعد
حصة الشركات العالمية
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النفط
من اإليرادات المحلية للخزينة% 45كان يؤمن •
.من الصادرات ويؤمن ثلثي إيرادات الحكومة من العمالت الصعبة% 70 – 60يومن •
. ألف برميل اليوم380 إلى 1996 ألف برميل في اليوم 620اإلنتاج تراجع من •
 ألف برميل في 360 إلى نحو 1996ألف برميل في اليوم عام 175االستھالك تزايد من •

.اليوم
 ألف 70أكثر من لم يبق فائض لدى الدولة وقد تحول إلى عجز ويتوقع أن يبلغ العجز •

. دوالر وربما المئتين100برميل نفط في اليوم في وقت ستكون أسعاره تزيد عن ال 
الضريبي لتحقيق موارد بعد أن فشلت الدولة في تنمية قطاعات بديلة وفي مكافحة التھرب •

ورفعت أسعار سعت الدولة لتعويض إيرادات النفط المفقودة بتقليص دعم المحروقات 
األسمدة وتزيد المشتقات النفطية وأسار الكھرباء وقلصت دعم الزراعة بتحرير أسعار 

االقتصادية السلبية التي الرسوم و الضرائب على المبيعات فكان لھذه المعالجة أثارھا 
.أضعفت القدرة التنافسية لالقتصاد السوري ورفعت تكاليف المعيشة

  

توقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي
2005201020152020وحدةالقطاع 

10212734يوم /3محاجة توليد الكھرباء

13.14.35.5يوم /3محاجة الصناعة

1.52.53.54.5يوم /3محاجة قطاع النفط

12.526.634.844يوم /3م1مجموع 

0123يوم /3محاجة قطاع النقل

0136يوم /3محاجة القطاع المنزلي

12.528.639.853يوم /3م      مجموع كلي 

12.52023.322.9يوم /3متوقع اإلنتاج المحلي

01816.530يوم /3ماليوم/3استيراد م= العجز 
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الكھرباء
بعد رفع األسعار تراجع النمو ولكن . سنوياً % 8 – 7ينمو الطلب بسرعة على الكھرباء بين 

األزمة االقتصادية والتأثير على الصناعة أحد األسباب لتراجع معدل %. 5بقي بحدود 
حاجة سوريا . مع تحقيق النمو االقتصادي سينمو الطلب على الكھرباء. استھالك الكھرباء

$  مليون 700 – 500كلفة تركيبھا بأسعار اليوم بين .  ميغا واط700 –500السنوية بين 
. تشغيل سنويةوتحتاج لرقم مماثل لشبكات نقل ومحوالت وتجھيزات خدمة وتكاليف 

بين فاقد فني وفاقد تجاري لجأت لرفع % 30الحكومة بدالً من معالجة الھدر المقدر ب 
. السعر بحيث أصبح أعلى من التكلفة

.تصريحات كثيرة وفعل معدوم. ال يوجد أي مشروع بعد للطاقات المتجددة
. الكھرباءلم تستطع الدولة حتى اآلن اجتذاب القطاع الخاص لالستثمار في توليد 

2025 - 2009نمو الطلب على الكھرباء 
20092010201520202025 عام

80008875145001800023500ميغاواطاالستطاعة

  
  

استھالك الطاقة في دول مختارة
PPPوسطي دخل الفرد الدولة

استھالك الفرد من الطاقة 
بالكغ المعادل نفط 

بالطن  CO2انطالق ال 
المتري لكل فردز

استھالك الطاقة ك و 
فرد/س

4,3709482.91,411سورية
5,1601,3113.21,676األردن
10.0001,3914.12,242لبنان
12,3501,1823.31,898تركيا

25,9302,81610.26,759إسرائيل
5,4008412.11,245مصر

22,9106,06813.26,813السعودية
39,59011,43649.113.708اإلمارات
30,8203,3467.06,147إسبانيا
33,6004,5346.17,938فرنسا
2,7404911.1480الھند

5,3701,3162.61,781الصين
45,8507,89321.113,648الواليات المتحدة

9,8551,7964.02,678العالم
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خالصة الطاقة
استھالك إذا أخذنا استھالك الفرد من الطاقة بالكغ المعادل نفط أو أخذنا • 

استھالك الفرد من الكھرباء بالكيلواط الساعي من الجدول السابق نجد أن 
ھذا يشير إلى ھدر كبير . سورية مرتفع قياساً بتناسب وسطي دخل الفرد

في الطاقة في سورية أو يشير إلى معدالت استھالك مرتفعة قياساً 
.مثالً بمستوى دخل الفرد مقارنة بالدول األخرى لنأخذ تركيا أو فرنسا 

يتحول ارتفاع تكاليف تأمين الطاقة وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط الذي • 
من الوفرة إلى الندرة سيحمل الموازنة ومستوى المعيشة واالقتصاد 

.الوطني أعباء كثيرة
.قدرة الموازنة الحالية محدودة. عبء على الموازنة يصعب تحمله• 
له آثار ) رفع سعر المحروقات والكھرباء(عكس الكلفة على المواطن • 

.سلبية على مستوى معيشة الغالبية ما لم ترتفع مستويات دخولھم
سترفع تكاليف المنتجات السورية وسيضعف القدرة التنافسية لالقتصاد • 

.وجاذبية االستثمار

  
  

تحدي عجز الموازنة 
التعليمن والصحة كلھا تخلق ضغوط كبيرة على مزيد من إن ما ذكرناه من احتياجات الزراعة واحتياجات الطاقة واحتياجات 

.النفقات في الموانة العامة مما سيرفع من مستويات العجز
عجوزات خارج الموازنة تطفأ بقروض من زياد زنبوعة فإن عجز الموازنة المعلن أقل من الواقع بسبب وجود . وبحسب د

زنبوعة بتقدير . وقد قام د. التضخم في السنوات القلية الماضيةالمصرف المركزي وباإلصدار النقدي مما يعد سبباً أساسياً وراء 
%)29 (2007وسنة %) 16.3 (2006وسنة %) 19.7 (2005سنة : التضخم كالتالي

.كل ھذه الضغوطيمكن أن نتصور عجز الموازنة كيف يكون وكيف ينمو في المستقبل تحت 
 ارتفع 2007-2004أعوام  % 5-3 أن عجز الموازنة وبعد أن كان بين 2008ذكر تقرير الحكومة عن أدائھا : عجز الموازنة 

زيادة إيرادات فوائض وأن عجز الموازنة بدون النفط انخفض بسبب زيادة اإليرادات ومعظمھا  . 2008عام  % 9,8إلى نحو 
( من الناتج وھو مستوى مقبول  % 36الدين العام يفي بحدود . الشركات العامة بينما لم يساھم القطاع الخاص بزيادة تذكر 

) .داخلي وخارجي معاً 

2004200520062007

342,5356,3434,6459,8اإليرادات 
405,1431,4493,7520,5النفقات 

47,6-58,8-75-62-العجز 
1263149316982019,8الناتج 

2,3-3,46-5-4,96%نسبة للناتج 
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تابع تحدي عجز الموازنة
من  % 10 يعد مؤشر خطير أنه بشكل نحو 2009 مليار عام 225تزايد السحب من االحتياطي ليصل •

.والسحب من االحتايطي ھو تمويل بالعجز وله مدى محدود. الناتج 
.سياسة ليبرالية \ مؤشر سلبي 2008 حتى 2004تراجع اإلنفاق االستثماري من •
.عجز عن إصالح القطاع العام يجعله يستمر في ھدر المال العام •
 .الدولة تستمر في التمويل بالعجز ولم تلجأ لسندات الخزينة بعد •
 أن صافي حصيلة النقد االجنبي من النفط سوف ينتقل من فائض بلغ  النقد الدولييقدر خبراء صندوق(•

 مليارات دوالرامريكي 4م إلى عجز سوف يبلغ حوالي 2005 مليون دوالر امريكي في عام 700حوالي 
من إجمالي الناتج المحلي في عام % 8,8 وكذلك سوف تنحدر إيرادات الموازنة من النفط من 2015.في 

 أيار 14 -البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي لدمشق -  .2015م إلى حدود الصفر في عام 2005
2006( 

تقبالً • .الخالصة أن كل المؤشرات تشير إلى تفاقم مشكلة العجز مس
نقص موارد الموازنة ألسباب تراجع النفط و•
استمرار التھرب الضريبي •
ستسعى الحكومة لتقليص الدعم•
ستفرض ضرائب مبيعات ورسم مباشرة وغير مباشرة•
سينخفض تمويل اإلنفاق االستثماري•

ستلجأ الحكومة للتمويل بالعجز
سيؤثر ھذا على سعر صرف الليرة السورية•
ستؤدي لمزيد من ارتفاعات األسعار•

  
  

تحدي الفساد
.وھذا أخطر ما فيهالفساد يتسع ويصبح شعبياً ويصبح مقبوالً كممارسة عادية مألوفة •
موقعاً ضعيفاً في رسالن خضور في محاضرته السابقة في ھذه القاعة أن سورية احتلت . ذكر د•

 دولة مدرة في التقرير، مما 180 من بين 147تقرير منظمة الشفافية الدولية إذ احتلت الموقع 
والفساد يخلق تكاليف إضافية ويطرد االستثمار و يخلق نوعية حياة . يشير إلى انتشار واسع للفساد

يسمعه الجيل الشاب في وسائل أدنى ويسيء للقيم، فيبدو المجتمع زائفاً، إذ يبرز طالق بين ما 
.الدعاية واإلعالم وبين ما يراه في الواقع

يتوسع بقوة مع الخطة حسين القاضي في محاضرته السابقة في ھذه القاعة أن الفساد بدأ . ذكر د•
وأن الفساد في سورية أوسع من بقية الدول . الخمسية الرابعة وزيادة أموال المساعدات العربية

وأن اتساعه مرتبط بأمرين ھما اتساع القطاع العام . العربية عدا الدول التي تعيش حروباً أھلية
وأنا أضيف لألسباب قول ابن خلدون عن اختالط . والمشتريات الحكومية والمركزية الشديدة

وضعف قدرة المؤسسات التجارة باإلمارة وضعف قدرة مؤسسات المحاسبة عن القيام بأدوارھا 
.فاعليتهالتمثيلية وضعف قدرة المجتمع على قول كلمته وإسماعھا وضعف 

والفاسد يمكن أن يبع وطنه بالمال، وكثر ھم . الفاسد يھرب بما اختلسه للخارج فيخسر البلد مرتين•
.من فعلوا بذلك

له المواطن وتلتجء له فساد القضاء ھو مشكلة المشاكل إذ أن القضاء ھو المالذ الذي يلتجئ •
شريعة الغاب محل المؤسسات إلحقاق الحق، فإن فسد فإن الحقوق تضيع مما يمھد ألن تحل 

) .أخذ الحق باليد، والقوي يلتھم الضعيف(القانون والقضاء 
. فشل برامج الدولة في مكافحة الفساد بل غياب برامج مكافحة فاعلة•
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تحديات أخرى بالجملة
:يمكن أن نضيف عدداً آخر من التحديات مثل

لمشروع التنميةتحدي اإلصالح اإلداري وتكوين جھاز بيروقراطي نزيه وكفء ومخلص •
كفاءات وطنية أكثر قدرة تحدي إصالح أنظمة العمل لدى الدولة ونظام الرواتب واألجور لتأمين •

.على إدارة مؤسسات الدولة والمجتمع
واألندية الرياضية والتبرع تحدي سيطرة قطاع األعمال على االقتصاد واإلعالم وفرص العمل •

حقوقه للمؤسسات الدينية وغيرھا مقابل ضعف قدرة المجتمع في الدفاع عن 
.تحدي تطوير دور المؤسسات وبناء دولة المؤسسات و القانون    •
خلط اإلمارة   ( واإلدارية الحالية  تحدي مواجهة المصالح القائمة على البنية السياسية واالقتصادية     •

. ، وإعادة هيكلتها وفق متطلبات اإلصالح والتنمية   ) بالتجارة 
وفعاليته من جهة،   تحدي تنمية مجتمع مدني متطور يرفع من ديناميكية المجتمع السوري           •

. ويضمن االستقرار من جهة أخرى ويحسن صورة سورية داخلياً وخارجياً         
ازدياد دور سورية    ( تحدي الحفاظ على ما تم تأسيسه من عناصر قوة خالل العقود السابقة     •

صورتها في   من جهة، و تطوير عالقات سورية السياسة الدولية والعربية، وتحسين     ) إقليمياً 
. الخارج 

المتحدة على نحو غير   تحدي استمرار الصراع مع اسرائيل التي تزداد تطرفاً، ومع الواليات          •
الثانية، ضمن ثوابت مباشر، والوصول إلى اتفاق سالم عادل مع األولى وإصالح العالقة مع     

. الحد األدنى، األرض مقابل السالم 

  
  

سنقف عند تحدي اإلدارة واإلصالح اإلداري 

اإلدارة ھي التحدي األكبر أمام سورية سواء إدارة الحكومة •
.أم القطاع الخاص أم إدارة المجتمع أم إدارة األسرة

إدارة الحكومة ھي الالعب الرئيس•
تتشكل اإلدارة من البنية التشريعية والتنظيمية ومن البنية •

المؤسسية ومن الكادرات البشرية ومن الكادرات القيادية التي 
 ً .تلعب دوراً مفصليا
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إدارة القطاع الخاص في معظمه
ضعف إرادة التحديث•
عداء للشفافية•
ضعف إدارة مؤسساته وحاجتھا للتطوير•
 عدم تسجيل المشتغلين في الضمان االجتماعي وعدم – التھرب الضريبي •

تسديد ضرائب دخلھم
ضعف الدور االجتماعي•
.استمرار التوجه نحو الحكومة للمساعدة•
 بند من 200 مصفوفة بأكثر من 2008 أيار لعام 25 في مؤتمر الصناعةقدم •

لوحدھا وضعت مسؤوليتھا ودور حلھا على الدولة الصعوبات والمشكالت 
. بينما لم توضع أية مسؤولية أو دور في حلھا على الصناعين أنفسھم

غياب برنامج وطني خاص بالقطاع الخاص•

  
  

إدارة الحكومة
لحل أو إغالق وتعقيد جميع التحديات، والتحدي األھم ) مفتاح(نعتقد أنه التحدي المفتاحي •

تقاليدھا الحالية ال واألصعب ھو تكوين إدارة حكومية مخلصة لمشروع التنمية، فھي في 
فھي تفتقد للتطلع للبعيد وتفتقد المتالك مشروع تنموي، وھي إدارة . ترقى إلى ذلك أبداً 

فھي تتسم باتباع صارم للتقاليد وعدم الخروج . محافظة تميل للتقليد وتخاف من جالديد
وتعاني من مركزية ال تفك يدھا وتفتقد إداراتھا “ الجمود على الموجود”عن المألوف 

وتطبق رقابة للصالحيات وھي إدارة تسعي لحل المشكالت بنفس األدوات التي أنتجتھا 
وھي إدارة . صارمة ضعيفة الكفاءة تعيق اإلقدام وتعطل الجرأة على اتخاذ القرار

وتسود . من األدنىانتظارية فاألدنى ينتظر التوجيه من األعلى واألعلى ينتظر االقتراح 
والمحاسبة االقتصادية والمحاسبة على . تقاليد غير مناسبة الختيار الكادرات وترقيتھا

وتطبق نظام رواتب ومكافآت ضعيف ال يجتذب الكفاءات التي . النتائج ضعيفة بل وغائبة
وتكثر من االجتماعات واللجان التي تميع . تذھب للقطاع الخاص، كما يغيب نظام تحفيز 

وتسيط السلطة التنفيذية . وتميل للتغطية على المشكالت وتميل للتزويق اإلعالمي. القضايا
. ويسيطر المحافظ على مجلس اإلدارة المحلية.على السلطتين القضائية والتشريعية

.والنتيجة أن المشكالت تصبح مزمنة وتراكمة وتكاليف حلھا تصبح أكبر
وبالتالي األھم واألخطر األھم أننا لم نقل شيئاً جديداً فقد قيل ھذا وكرر على مدى عقود، •

.ھو أنھا مصممة على عدم التغيير وعلى الجمود على الموجود
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أمثله

واآلن مكب للقمامة 1980مجمع يلبغا في المرجة بدمشق بدأ 

  
  

  

أمثلة عن القول الذي لم يقترن بالفعل
 بدأت الحكومة بمناقشة إقامة مصفاة نفط جديدة وحتى اآلن ال نتيجة1991منذ •
العام فقط سيدخل حيز اإلنتاجمنذ أواخر الثمانينات تم اكتشاف غاز المنطقة الوسطى وحتى وفي ھذا •
السھل للزراعة ويجمع السكان في قرى منذ الستينات وضع التنظيم النموذجي لسھل الغاب بما يحافظ على •

.والبناء يلتھم السھلنموذجية على سفوح الجبل أو على الھضاب ولكن شيئاً من ھذا لم يحصل 
. ثم طوي األمر بدون قرار2003 –  2001مشروع التكنوبوليس ناقشته الحكومة على مدى عامين •
.  وحتى اآلن ال شيء على األرض2003مشروع األكروبوليس بدأ مناقشته منذ •
.الموضوعمشروع بوابة دمشق اإللكترونية بدأت النقاشات حولھا ثم اختفى •
.لإلعالم والسكان يھاجرونمشروع تنمية المنطقة الشرقية حتى اآلن خطط على الورق وتصريحات •
.بينما يستأثر راس المال بكافة المزاياإقامة تشاركية تقوم على شراكة الدولة والمجتمع وقطاع األعمال •
.الفساد يزيد والقضاء غير فاعل وال تحرك على األرض•
.وكبيرة يصعب معالجتھاالسكن العشوائي ترك لعدة عقود كي تستفيق الدولة على مشكلة كبيرة •
صفحة مليئة باألرقام والقرارات وشروحات .....  بلغ 2008مثال تقرير الحكومة عن أدائھا االقتصادي لعام •

وكأنه ال  وحتى اآلن ولكنه اتسم بطابع المديح والتزويق ولم يطرح أية مشكلة 2005ما فعلته الحكومة منذ 
. التزامات تتعھد بالعمل عليھا وتحقيقھايوجد أي مشكلة أبداً وبالتالي لم تضع الحكومة في تقريرھا أية 

.ويمكن ذكر الكثير غير ذلك•
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تحمل فرص واعدةسورية 
سورية، وھذا ما لم تقم به أية جھة الشرط األول ھو إجراء مسح وتقييم وتشخيص لإلمكانيات التي تملكھا •

وبالتالي المطلوب ھو أن يتم تحليل . سواء حكومية أم خاصة ولآلسف، رغم أن ھذا ھو أساس التحليل
أي منھا يملك فرص نجاح أكبر ثم للقطاعات وللصناعات السلع والخدمات واحدة بواحدة، وأن يتم تقدير 

بادئين بالقطاعات الموجودة التي تملك فيھا سورية خبرة وتاريخ . التركيز على أكثرھا احتماالً للنجاح
الت  وسنورد ھنا بعض األفكار . إمكانية تنميتھا بنجاحومنتھين في القطاعات الطليعية الجديدة التي تبين التحلي

:لتوضيح القصد
.الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية فال يصدر منھا شيء خام•
وھذا يخلق قيم مضافة تعادل ما فقدناه . القطن وتصنيعه حيث يصدر كمالبس جاھزة وليس قطناً خام محلوج•

.حيان سلمان عضو جمعية العلوم االقتصادية. من النفط وقد أجريت دراسات كثيرة وقد أجرى أحدھا د
.قطاع النقل حيث موقع سورية يساعدھا ألن تلعب دور أھم بكثير•
يمنحھا ھذه المزية، ودول أوروبا تؤكد سورية كمنطقة عبور ألنابيب النفط والغاز حيث موقعھا االستراتيجي •

.مقره دمشقذلك لذا أطلقوا مشروع تطوير أسواق الغاز في منطقة المشروق ووضعوا 
بصناعة بعض المواد الفاعلة من سورية حققت قصة نجاح في صناعة الدواء وھي تحتاج اآلن لرعاية للبدء •

.النباتات السورية
. جيداً وتصدر لبلدان كثيرةصناعة المنظفات ھي إحدى الصناعات ا لتي حققت فيھا سورية تقدماً •
بشكل ملموس ولكن ما زال أقل من الممكن السياحة تشكل فرصة كبيرة للنمو وقد ازداد االھتمام بھذا القطاع •

سورية متحف للتاريخ وأرض مقدسة بالسبة للديانتين . والمطلوب ألن النتائج على األرض ما زالت محدودة
.بكثيرويمكن أن تكون مركز جذب لھذا النوع من السياحة أكبر من اآلن . الكبريتين المسيحية واإلسالم

  
  

تحمل فرص واعدةسورية 
البحوث وصناعات يوجد عدد من الصناعات المناسبة مثل صناعة البرمجيات وصناعات •

ھذه الصناعات تحتاج لرأس مال قليل ولكن لقوة عمل . التصاميم الھندسية وما شابھھا
االھتمام بھا مدربة قادرة على العمل الدؤوب والصبر على العمل وضغوطه ولم يجر 

ويوجد حاجة لبرنامج رعاية لھذه . واستغاللھا ال من قبل الدولة وال القطاع الخاص
.الصناعات وخلق مقاوالت بالباطن وشراكات مع شركات كبيرة أوروبية

قيادات (جيدة مثال المصارف الخاصة في سورية التي تستخدم قوة عمل سورية بإدارة •
). مناخ صديق للمبادرة وتحمل المسؤولية–  صالحية - نظام جيد –كفؤ 

برنامج تنمية قوة العمل الشابة الوافدة لسوق العمل ھي مشكلة كبيرة اآلن ولكن مع : مثال•
 مختارة وبرامج تدريب وتأھيل مناسبة اتومناخ استثمار ومشروعات استثمار

موارد بشرية المتصاص العمالة كالسياحة والخدمات، فإن قوة العمل العاطلة تصبح 
.وتصبح ثروة وطنية ونقطة قوة ومزية تنافسية

نقبض عليه بأيدينا فنخلق الشيء األھم ھو أن ثمة فرق كبير بين أن نترك النمو للعفوية أم •
صناعات سلعية مناخاً مناسباً من حوله ونطور بضعة برامج لبضعة قطاعات وبضعة 

. وخدمية مستھدفه
استدراك ھذا النقص وكون اآلن يتم التحضير إلعداد الخطة الخمسية الحادية عشر نأمل •

ووضع إطار عام والقيام بمسح وتقييم وتحليل لكل قطاع وتحديد القطاعات المستھدفه 
.لبرامج لرعايتھا
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أخيراً 
:نتذكر األستاذ أحمد دباس•
.يبدو أن األشياء تبدأ مع اإلدارة وتنتھي بھا•
شركة (يعاد ھيكلتھا من قبل قيادي جديد فيتحول بھا نحو النجاح فشركات عالمية تنھار : مثال•

)نيسان التي يقودھا كارلوس غصن من أصل لبناني
اجتماعية احتشدت خلفه مثال من ماليزيا، حيث وضع رجل طموح برنامج ذكي وتوفر له قوى •

.فنقل ماليزيا خالل عقدين من بلد فقير إلى بلد متقدم
.أيرلندة تحولت من متسول في السبعينات إلى نمو في التسعينات•
قصص نجاح نمور آسيا ھي قصص نجاح لإلدارة•
أعظم قصة نجاح، فبعد ثورة وفي التاريخ اليابان، وھي جزيرة تفتقد إلى الموارد الطبيعية، ھي •

مطلع القرن  تحولت اليابان إلى واحدة من القوى الالعبة على مستوى دولي منذ 1960الميجي 
.العشرين، وھي اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم

. فكم من دولة فقيرة بمواردھا حققت قفزة بفضل إدارتھا•
.وكم من دولة ھدرت مواردھا الكثيرة بسبب إدارتھا•
ما العمل؟؟ : السؤال•
! سؤال مفتوح للنقاش•

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


