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 نموذج وطني للتنمية واالعمار

 إلى النهوض والتنميةاالقتصاد السوري من المحنة والكبوة 

 المقدمة

 مار هما:عن نموذج سوري وطني للتنمية واالعأمران أساسيان فرضا علينا البحث 

 غزارة التجارب التنموية التي مرت على سورية منذ فجر االستقالل وتعدد هذه التجاارب -1

،  وتنوع خلفياتها السياسية والنظرية، فمان الحرياة االقتصاادية ،  لاى التحاول االياتراكي

وماان دور الدولااة المحفااز  لااى تراجااع الدولااة عاان المهااام االقتصااادية واالجتماعيااة، وماان 

 ل والفالحااين وذوي الاادخ اقتصاااد بقيااادة العمااااقتصاااد تقااوده الرأساامالية الوطنيااة  لااى 

تعادد التجاارب وغزارتهاا تجعا   ن المحادود  لاى اقتصااد عنوانالس الساوت االجتمااعيس. 

يعماااق النجاحاااات، ويتالفاااى أساااباب نمياااة، تي ساااوري للمكاااان تلماااس نماااوذج وطناااباإل

 خفاقات.اإل

نهج، وقضت األحادا  الدامياة تعرض االقتصاد السوري  لى تخريب وتدمير متعمد ومم  -2

هود سنوات طويلاة مان العما  االقتصاادي واالجتمااعي. ونجاذ عان هاذه األحادا  على ج

 ية.تراجع وتدهور في الحياة االقتصادية واالجتماعية واإلنسان

يوضاع  ، أهمية خاصة، حيثمن هنا تكتسب عملية وضع نموذج سوري وطني للتنمية واإلعمار 

الباد أن يتضامن هاذا  في  طار رؤية مستقبلية ذلك أن تنمية بال رؤية مستقبلية ال مستقب  لها. كما 

ف أخرى النموذج، ليس فقط تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية،  نما أيضاً تحقيق أهدا

تتعلق بإعادة بناء المجتمع واإلنسان ومعالجة الخل  الاذي حاد  فاي العالقاات االجتماعياة، والقايذ 

فضااالً عاان  عااادة بناااء الصااروة االقتصااادية. و عااادة  عمااار البنيااة التحتيااة والمساااكن، اإلنسااانية 

 وتنفيذ برنامج صحي واجتماعي يعيد الحيوية الجسدية والنفسية لإلنسان السوري.

و نساانية متعاددة، فحجاذ  ياةوال يك أن هاذه المهاام كبيارة وعظيماة ذات أبعااد اقتصاادية واجتماع

 كبيار، األمار الاذي يفارض البحاث والتادقيق فاي وضاع  ير االقتصادي واالجتماعي واإلنسانالدما

 عمار.إلومتابعة تنفيذ نموذج سوري وطني للتنمية واوتنفيذ 

درج فاي  طاار الحاوار الاوطني مان أجا  خروجناا مان النفاق طلق فإن محاولتي هذه تنمن هذا المن

 ً  .للخروج منل المظلذ، وهو بمثابة الشمعة المضيئة في نهاية النفق الذي نسعى جميعا

 سأتناول الموضوع من خالل المحاور التالية:

 .المالمح والمنطلقات 

 ركائز النموذج الوطني واالعمار 

 للتنمية عوقاتمالصعوبات وال. 

  النموذج.يروط نجاة 

 .معايير النجاة 

 .دور الدولة التنموي 

 .العدالة االجتماعية وعالقتها بالتنمية 

 دارة يؤون المجتمع والدولة . 

 المشاركة الشعبية والديمقراطية. 

 . التموي 

 اقتصاد ومجتمع يمشي على ساقين.  :خالصة النموذج التنوي السوري 

 لااى أهميااة وضاارورة تحقيااق لين والباااحثين وماان المهااذ بدايااة أن نوجاال عنايااة المهتمااين والمسااؤو

العدالة ومعالجة الشروخ االجتماعية التي نشأت قبا  أو خاالل األحادا ، كماا أنال مان الضاروري 

هويااة وخلااق أجااواء ماان تحديااد هويااة االقتصاااد السااوري فااي مواجهااة ماان يحاااول طمااس هااذه ال

رؤياة وضاياع البوصالة القادرة علاى وضاوة ال همماا يفقادهوية االقتصاد الساوري الغموض على 

 الوطنية.
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 المالمح والمنطلقات

 والمنطلقااات التاليااة ، االعتبااارات التااي يسااتند  ليهااا النمااوذج السااوري للتنميااة مااح التعكااس الم

 في سعيل لتحقيق:واالعمار 

  النمو االقتصادي الذي يحقق زيادة حقيقة في الناتج المحلي االجمالي تحقق بدورها زياادة

حاجاااتهذ الناااتج االجمااالي ورفعاااً لمسااتوى معيشااة السااكان وتااأمين  فااي نصاايب الفاارد ماان

األساسية ويُمكن االقتصاد الوطني من اإلسهام في تعزيز قوة الدولة ودورهاا االقتصاادي 

 واالجتماعي في التنمية واالعمار

  أن العدالة االجتماعية، فال يكفي تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية و نما من الضروري

 عدالة التوزيع لثمار التنمية.تتحقق 

يقتضاي هذان الهادفان: النماو االقتصاادي والعدالاة االجتماعياة، ال يمكان تحقيقهاا تلقائيااً، مماا 

ايجاااد ايليااات والوسااائ  للااربط بينهمااا والتنساايق الكلااي وعلااى المسااتويات كافااة عاان طريااق 

صاادي يارطاً ضارورياً و االقتماوي فاإذا كاان تحقياق النمالضمان حيوية المسار التنالتخطيط 

أن تاادار عمليااة تحقيااق النمااو االقتصااادي علااى نحااو عقالنااي نميااة ، فااإن ماان الضااروري تلل

ومالئذ، يضمن عدالة توزيع المنافع واالستدامة التنموية ماروراً بتحقياق التاوازن االقتصاادي 

 في جميع المستويات والقطاعات.

وتعتماد علاى  يااملة ومساتقلة و مساتدامة وعلى هذا فإن المالمح األساسية والمنطلقات لتنمياة

 القدرات الذاتية تتوضح في النقاط التالية:

الترابط الوثيق بين النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية، ال يأتي عفوياً،  نما هو نتاج  -1

 يكية مخططة.امعملية حيوية دين

االستدامة. وبالتالي فإن  االقتصادي والبيئة  نما هو يرط لفاعليةكما أن الترابط بين النمو 

نساني، ضمن هذه المفاهيذ يُعتبر هدفاً حيوياً للتنمية، ومان هناا فاإن الفقار تحقيق األمن اإل

 . والبطالة يعتبران حالة مضادة للتنمية البشرية المستدامة

لتجارب التنموية السابقة في سورية ، وغيرها من البلدان النامياة، أثبتات علاى أن  ن ا -2

ع تحقياق  التنمياة يساتطي حده، بماا فيال مان قاوانين وتلياات ومباادرات فردياة،  الالسوت و

 المرجوة، كماا أن التخطايط المركازي المساتند  لاى الدولاة ومؤسسااتها وقوانينهاا وتلياتهاا

لوحده، ال يستطيع أن يحقق التنمية. لذا فإن المطلوب ايجاد نوع من التنسيق والتزاوج ماا 

دولة ومؤسساتها مان أجا  الخاروج بنظاام يساتطيع أن يحشاد جمياع بين السوت وتلياتل وال

تنماوي ياام  ومتاوازن الموارد البشرية والمادية في البالد، ويوجهها نحاو تنفياذ برناامج 

 ومستدام. يُمكن االقتصاد من تحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية معاً.

وهاي عملياة تاتذ بواساطة اإلنساان وحيث أن التنمياة هاي لإلنساان مان أجا  اإلنساان،  -3

  :فضالً عن كونها حق من حقوت اإلنسان، هذا يعني

  عداد وتكوين القدرات البشرية وزجها في عملية التنمية -

 ضمان التوزيع العادل والواسع لثمار التنمية -

يشاركوا في المجهود التنموي مما يستدعي المشاركة فاي   تاحة الفرصة للجميع أن -

وهاذا يعناي  ها وفاي تنفياذه وفاي الرقاباة والمتابعاة والمسااءلة والمحاسابة.صنع قرار

طااالت القاادرات البشاارية ماان أجاا  أن يمتلااك تطااوير و السااعي لخلااق البيئااة المالئمااة ل

أصحاب العالقة والحق في التنمية، الفرص المعقولة ليعيشوا حياة خالقاة بماا ياتالءم 

نتاااج وبالتااالي ة لإلنتاااج وثقافااة اإلالحاجااة واضااحفتصاابح وحاجاااتهذ واهتماماااتهذ، 

كوسايلة وأداة لالرتقااء بالتنمياة   يتراكذ رأسامالالبمستوى الدخول وتحقيق االرتفاع 

 البشرية  لى مستوى الهدف.

لالسااتدامة، فإنهااا تعنااي أيضاااً اإلنصاااف داخاا  كاا  جياا ، وكااذلك   ضااافة للبعااد البيئااي -4

ر بالمساتقب . وهناا تبادو مساؤولية الجيا  ياربط الحاضااألجيال في امتدادها الزمني الاذي 
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في هذا السيات باعتبار الحركة الدينامية تبدأ منل، فاي حاين أن الجيا  القاادم يكاون الحالي 

 .بحكذ المتلقي الذي ال يملك فرصة الخيار،  ال مواجهة ما ورثل  ياه هذا الجي 

وللتخلف أوجل عديدة،   ن التخلف هو الوجل األخر للتنمية، وهو أيضاً عدوها اللدود،  -5

وال يشام  الجها  البطالاة والفقار.  هومن بين أهذ وجوهل الجه  واألمية في مجتماع تساود

واألمية مسألة القراءة والكتابة فقط ب   نال أصابح بعاد التطاور الحاصا  فاي التكنولوجياا، 

لكترونياااة وخاصاااة تكنولوجياااا االتصااااالت ة علاااى التعامااا  ماااع أدوات العصااار االالقااادر

علوماتيااة.  ننااا نعاايا فااي عااالذ جديااد، ماان أهااذ عناصااره العلااذ والتكنولوجيااا، خاصااة والم

فرازاتهاا العولماة، وماع التطاورات الحاصالة  تكنولوجيا االتصاالت، التي تعتبر مان أهاذ 

نجد أن الفجوة تزداد اتساعاً بين مجتمعنا والمجتمعاات الصاناعية المتقدماة، ولعا  الفجاوة 

 ا.التكنولوجية أهذ مظاهره

 

المتعدد األبعاد والشام ، يجب أن يتوجل نحو القضاء على التخلاف  يلذا فإن الجهد التنمو

مااان وجوهااال المختلفاااة، خاصاااة الجهااا  والفقااار والبطالاااة،  لاااى جاناااب التخلاااف الثقاااافي 

والمعلوماااتي والااوعي اإلنساااني والفجااوة التكنولوجيااة، وماان هااذه الزاويااة تباادو ضااخامة 

فهاي مهماة متعاددة الشاعاب ومتنوعاة األسااليب، وتحتااج  لاى  التي نتصادى لهاا ،المهمة 

مجهود اساتثنائي مساؤول يشام  الماواطنين جميعااً، ويتنااول مختلاف القطاعاات بأبعادهاا 

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

القتصادية واالجتماعية وما يعنيل يمولها من هذه الزاوية فإن التنمية الشاملة أبعادها ا -6

لقطاعات والمناطق والجغرافيا الوطنية، تفرض علينا مشاركة واسعة، فاي بعادها لجميع ا

وعلاى قادم المسااواة السياسي المتمثا  فاي  قاماة حيااة سياساية تسامح للماواطنين جميعااً   

ممارسة حقوقهذ السياسية بالمشاركة في تقرير مستقبلهذ وممارسة مواطنيتهذ وياعورهذ 

والاارأي فااي أجااواء ماان اب حقهااذ بالمعرفااة واالعتقاااد باالنتماااء للااوطن وللمجتمااع واكتساا

 العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

أثبتت التجاارب التاريخياة فاي أغلاب بلادان العاالذ الثالاث أن التنمياة الحقيقياة ال يمكان  -7

، وأن التنمياة المساتقلة هاي الطرياق طار التبعياة للنظاام االقتصاادي العاالمي  تحقيقها في 

لى تنمية حقيقية ضمن المفهوم الذي نسعى  لى تحقيقل، واالستقاللية هناا السليذ للوصول  

ماان غياار الممكاان ، ففااي هااذا العصاار الخااارجقطيعااة مااع لنكفاااء واالال تعنااي االنعاازال وا

العزلة عن العالذ الخارجي واالنكفاء نحو الداخ ،  نما استقاللية التنمية تعني تاوفير أكبار 

مواجهة عواما  في وطنية المعتمدة على تأييد يعبي حقيقي قدر من حرية الفع  لإلرادة ال

طار دعااوي العولماة ، وفاي مواجهاة  فرزها النظام الرأسمالي العالمي في يالضغط التي 

القيااود التااي تفرضااها المؤسسااات والمنظمااات الدوليااة. و ذ نفهااذ أناال فااي  اا  التطااورات 

سابياً، فإنناا نؤكاد أن المقصاود هاو الحاصلة في النظام العالمي أن االستقالل أصبح أماراً ن

طرة لمصااالحة الوطنياااة علاااى مصاااالح الخاااارج، وتاااأمين مساااتوى معقاااوالً للسااايتغلياااب ا

نتااااج وتساااخير العالقاااات الخارجياااة لخدماااة التطاااور االجتماعياااة علاااى ياااروط تجااادد اإل

إن االنفتااة علاى الداخلي، ال خدمة مصالح الخارج من قوى دولية واقليمية. وعلاى هاذا فا

 .ج يظ  مضبوطاً ويجري على نحو انتقائي متدرج ولخدمة العملية التنمويةالخار

وطنياة تاريخياة حضاارية، وال يمكان تحقيقهاا علاى النحاو المطلاوب  ال التنمية مسألة  -8

باالعتماد على الذات، األمر الذي يقتضاي حشاد الماوارد المتاحاة فاي المجتماع وتوجيههاا 

الهتمام بالقادرة التنظيمياة للمجتماع، والوقاوف علاى نحو األهداف التنموية، ما يستوجب ا

مدى كفاءة المنشآت القائمة سواء كانت حكومية أم خاصة. ولهذا فإن الجدل الذي أُثير في 

سااورية فااي الساانوات األخياارة وحتااى اين، حااول المفاضاالة بااين القطاااع العااام والقطاااع 

هاو عنصار الكفااءة لكا  نمية الخاص،  نما هو جدل عقيذ، ألن األهذ في سيات عمليات الت

وهذا  طار عالقة تكاملية هادفة  لى زج جميع قدرات المجتمع في مسار التنمية. منهما في



 5 

يعني االعتماد الرئيسي على القوى الذاتياة فاي تحقياق التنمياة دون أن يعناي ذلاك اساتبعاد 

ا، اللجااوء  لااى الخااارج والحصااول علااى معونااات أو قااروض أو اسااتثمارات أو تكنولوجياا

قيااود علااى حريااة اإلرادة الوطنيااة ، وباعتبااار ذلااك ماان ، ودونمااا اتيااةوذلااك بشااروط مو

 العوام  المساعدة التي تكم  الجهد الوطني وتعززه. 

، 2001القتصادي مناذ عاام وكانت اإلدارة االقتصادية السابقة في  طار يعار االصالة ا

 :نمية من خالل أربعة مصادراالنفتاحية الجديدة لتأمين تموي  الترهاناتها قد طرحت 

 استثمارات القطاع الخاص. -

 االستثمارات العربية ، الخليجية خاصة. -

 جذب االستثمار األجنبي. -

 الدور األوربي. -

جديااة، كمااا أن االسااتثمار األجنبااي  اا  عاكفاااً عاان ولااذ يقاادم القطاااع الخاااص اسااتثمارات 

للرأسامالية أي الوالياات  يئيسااالستثمار في سورية بحكذ خضاوعل لمصاالح المركاز الر

ومان هناا يبادو  فإنها لذ تساتطع تجااوز القارار األمريكاي. المتحدة والصهيونية، أما أوربا

البشارية والمادياة  مبرراً ومسوغاً التوجل نحو السايناريو التنماوي اعتمااداً علاى الماوارد 

عناادما يمكاان  فااي هااذا المجااال أيضاااً، االعتماااد الجماااعي علااى الااذات،  ويطاارةالوطنيااة. 

( أو في  طار عربي)  قليمينوع من التنسيق والتعاون واالعتماد المتبادل في  طار   يجاد

 عالذ ثالث، أو في  طار دولي كمنظمة ينغهاي ودول البركس.

الساوري، فقاد أدت  قتصااداللعلى البرنامج التنموي أن يراعاي الخصوصاية البنيوياة  -9

ي الساوري  لاى  هاور عادد مان االخاتالالت فاي المسار االقتصادفي عوام  موضوعية 

، 2011وجااءت األحادا  الكارثياة منااذ والماوارد البشارية والطبيعيااة،  اإلنتاجياةالهياكا  

تلااك وتتمثاا  اين لتعمااق تلااك االخااتالالت وتخلااق  روفاااً جدياادةً فااي العمليااة االقتصااادية 

ا يظهار الحاجاة  لاى اهر التي تتبدى في قاوة العما ، ممااالختالالت في مجموعة من الظو

اسااتيعاب البطالااة التراكميااة، فضااالً عاان األنااواع الجدياادة ماان العاااطلين، وخاصااة الفئااات 

المنخرطة على نحو ما، في أعماال هامشاية أو أعماال مان ياأنها  عاقاة العملياة التنموياة. 

مما يفرض جهداً  ضافياً، ليس من أج  تأهي  وتدريب العاطلين عن العم ، ب  أيضاً مان 

   تأهي  أفواج منهذ و عادتهذ لمجتمعاتهذ و لى حضن الوطن.أج

وقد طرأ المزيد من المشاك  البنيوية في القطاعات االقتصاادية، فالصاناعة الوطنياة التاي 

كاناات تعاااني ماان غلبااة المؤسسااات الفرديااة والعائليااة، أصاابحت أيضاااً تعاااني ماان تاادمير 

مار الاذي علاى البرناامج اإلنماائي منشآت صناعية هامة في القطاعين العام والخااص، األ

أخااذه بعااين االعتبااار،  ذ أصاابح ماان المطلااوب  عااادة تأهياا  المنشااآت الصااناعية، ورسااذ 

السابقة، وما طرأ على صناعية جديدة تأخذ بعين االعتبار الخصائص البنيوية   ستراتيجية

دى يمكان النظار فاي بعاع العنااوين لاوالقطاع الصناعي مان متغيارات نتيجاة األحادا ، 

 وضع تلك اإلستراتيجية مث :

  عادة النظر في تموضع المنشآت الصناعية جغرافياً. -

 نتاج الزراعي ) بشقيل النباتي والحيواني(.بط الصناعة باإلالتركيز على ر -

 التركيز على استخدام المواد األولية المحلية. -

 توطين التكنولوجيا المتطورة. -

حتاج  لى رأسمال كبير وتلك التاي تحتااج التوازن ما بين المنشآت الصناعية التي ت -

 .اإلنتاجوسائ    نتاج لى عمالة كثيفة والتوجل نحو 

 االهتمام بالصناعات التصديرية والنظر في تخصيص بعع الصناعات للتصدير. -

نجاذ عان مجموعاة مان الظاواهر البنيوياة،  اواهر سالبية أخارى، نجادها مان خاالل  -10

وتصدير الانفط والفسااد، واتسااع   نتاجيظهر جلياً في ، الذي ألريعيتعا ذ دور االقتصاد 

فضاالً عان  هماال الرياف وتراجاع القطااع الزراعاي اقتصاد الظ  أو االقتصاد الموازي. 
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الذي أدى  لى بروز  اهرة التفاوت الحضااري والخادمي باين الرياف والمديناة، وبالتاالي 

خياارة فااي األرياااف، حيااث ، ممااا يفساار تصاااعد االحتجاجااات األاإلقليميااةاخااتالل التنميااة 

مالذاً لها في بعع أنحااء الرياف، خاصاة فاي الشامال  اإلرهابيةوجدت بعع العصابات 

 الشرقي من البالد.

و ذ نالحظ ازدياد رقعة العاملين في اقتصاد الظ  واأليغال الهامشاية ) التاي يقاع بعضاها 

وليال البرناامج التنماوي في دائرة مخالفة القوانين والجريمة( فإن جهداً مضاعفاً يجب أن ي

 نحو العشوائيات ومعالجة االختالل الذي يفرضل االقتصاد الموازي.

اعات الحرفية وقد جارت يين والصنفي سورية تاريخياً، قطاعاً واسعاً من الحرفنشأ  -11

حرفياة،   نتاجياةلتنظايمهذ فاي جمعياات تعاونياة محاوالت فاي سابعينيات القارن الماضاي 

تجربة من ياوائب وسالبيات، فإنهاا باال ياك تجرباة رائادة وينبغاي ورغذ ما أصاب هذه ال

على استيعاب أعاداد غفيارة  قادرة، فهي باإلمكاناتوتشجيعها ورفدها   حيائهاالعم  على 

األحياء الشعبية وقرى الرياف. ويمكان مان  فيمن العاطلين عن العم  والنساء خصوصاً 

 جديدة.  ضافات لى االقتصاد الوطني صناعات تقليدية تضيف   حياءخالل تلك العمليات 

و لاااى جاناااب هاااذا فإنااال علاااى الصاااعيد االساااتهالكي أُحااادثت بعاااع الجمعياااات التعاونياااة 

االستهالكية، ويمكن لهذه الجمعيات  لى جانب جمعياات الساكن التعاونياة أن تكاون رديفااً 

وقاوف فاي لا يجابياً في تحسين القدرة االقتصادية للمجتمع وفي تأمين احتياجات السكان و

عقاال الرقاباة والقاانون. لهاذا فاإن البرناامج التنماوي  نالقل ماطوجل انحرافات السوت وان

والقطاع التعاوني االستهالكي  واإلنتاجيةيجب أن يتضمن مكاناً بارزاً للقطاعات الحرفية 

التحساينات  لاى هاذا النظاام ووضاع ضاوابط لعملال فيكاون   دخاالوالفالحي بعد  والسكني

 للقطاع العام وعامالً تنموياً مساعداً.قيقياً رديفاً ح

يتبنى البرنامج التنموي السوري، مسألة محارباة الفسااد والقضااء علاى المفسادين،  – 12

وليس هذا الهدف من أج  توجيل موارد الدولة نحو العم  المنتج واالعتماد على الخبرات 

باب أخالقيااة تمتااد  لااى فحسااب و نمااا أيضاااً ماان أجاا  المحافظااة علااى قاايذ المجتمااع وألساا

محاربة اإلسراف والتبذير والنزعات االستهالكية والتقيد بالقوانين ، واحترام قيذ المجتمع 

 وعاداتل.

والقطااااع الحرفاااي  صيقاااوم االقتصااااد الاااوطني علاااى القطااااع العاااام والقطااااع الخاااا -13

  مان والتعاوني، وتجري عملية مشاركة تلاك القطاعاات فاي عملياة التنمياة، علاى أن يظا

والبنية  اإلستراتيجيةمهامل األساسية في القطاعات الضروري محافظة القطاع العام على 

 علااى  ، فتلااك القطاعااات تشااك  عماااد االقتصاااد وتعباار عاان اسااتقاللية الدولااة وهاايالتحتيااة

األجنباااي  لاااى تلاااك  لينفاااذأياااة فرصاااة   عطااااءتمااااب مبايااار بااااألمن القاااومي وال يجاااوز 

ماع العما  األخرى يمكن للقطاع الخاص والحرفي والتعااوني القطاعات، وفي القطاعات 

مشاروعات مشاتركة ماع القطااع العاام وفاق القاوانين   قاماةتشجيعل ودعمل، بما فاي ذلاك 

 النافذة

من المهذ التركيز على السياسة االجتماعية المتجهاة نحاو صاحة الماواطن ومساكنل   -14

واضااحة لسياسااة الاادعذ الحكااومي، ومتكاملااة   سااتراتيجيةومأكلاال وملبساال. وذلااك بوضااع 

الجساامية والنفسااية  بمااا فااي ذلااك  ومنهجيااة العماا  االجتماااعي والعنايااة بصااحة المااواطن

 التوجيل نحو الطف  والعناية بالمرأة ودورها في المجتمع.

يكاااد أن يكااون متعمااداً، للمناااطق الشاامالية  خااالل الساانوات السااابقة، جاارى  همااال، -15

 –لمحافظاات الاثال  فاي الفارات والجزيارة الساورية ) الرقاة الشرقية، ونخص بالاذكر، ا

دلاب، ورغاذ أن هاذه  ( فضاالً عان قطااع واساع مان رياف حلاب و ةالحساك –دير الازور 

فضاالً عان وجاود الزراعاي  واإلنتااجالمناطق هي من المصادر األساسية لألمان الغاذائي 

الواساع مان الشاعب الساوري بقي هذا القطااع   ة النفطية والغازية فيها، ولألسف فقدالثرو

خارج الزمن، وقد انتشر فيل الجه  والفقر والمرض والعاوز، واألراضي السورية وكأنل 
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تنااامي الحركااات مجاااالً خصااباً للاادعوات الساالفية والوهابيااة، وهااذا مااا يفساار وكااان أيضاااً 

بياراً ولهذا فإن جهاداً كاالجتماعية ومن ثذ اإلرهابية في هذه المنطقة الواسعة من سورية. 

يجااب أن ينصااب فااي هااذه المنطقااة ماان أجاا  اسااتعادتها  لااى حضاان الااوطن وانتشااالها ماان 

 براثن التخلف.

خالل األحدا  الدامية التي تعرضت لها البالد، قامات العصاابات المسالحة بتخرياب  -16

متعمد للبنية التحتية السورية، ومن الطبيعي أن يشم  النموذج التنموي  عادة  عمار البنية 

حتيااة الوطنيااة، وتتضاامن هااذه العمليااة  عااادة تأهياا  مااا هااو قااائذ وتجديااده، فضااالً عاان الت

اسااتكمال  قامااة المشاااريع الجدياادة وهنااا نلفاات النظاار  لااى عاادم السااماة باسااتغالل الحاجااة 

 عمار وتأهي  البنية التحتية مدخالً لعاودة النفاوذ األجنباي عان طرياق  والضرورة إلعادة 

سااليب بحجاة عادم تاوفر الماوارد الكافياة أو عادم قادرة القطااع التشاركية وغيرها مان األ

أن مشروعات البنياة التحتياة تعتبار مان صاروة االساتقالل، العام على التنفيذ. وهنا نذكر 

ولهذا فإن الحكومة الوطنية بعد االستقالل عمدت في قراراتها األولى  لى تأميذ الشاركات 

الشاركات األجنبياة فاي قطااع الانفط والطاقاة األجنبية في مجاال الطاقاة. كماا ان انساحاب 

خير دلي  علاى أهمياة سايطرة الدولاة علاى مشاروعات والغاز مع أول عقوبات اقتصادية 

 البنية التحتية، خاصة و نها ترتبط باألمن القومي.

 ركائز النموذج الوطني للتنمية واإلعمار

المساتقلة المعتمادة علاى الاذات من العرض السابق  لى أن جوهر هذا النموذج هاو التنمياة  نخلص 

 التي ترتكز على خمسة ركائز أساسية هي:

ما يساتدعي ضارورة تنميتهاا وساالمة  على القدرات والطاقات والموارد الوطنيةالتركيز  -1

التاي تحتا  مكاناة  لاى الماوارد البشارية تخصيصها واستخدامها. ويشار هنا بوجل خااص 

 هامة في العملية التنموية.

 لتحقيق المهام التي سبق الحديث عنها وخاصة: ولة والتخطيطدور أساسي للد -2

ضبط االستهالك واالساتيراد بهادف رفاع معادل االدخاار المحلاي رفعااً محسوسااً  -أ

تحوياا  الفااائع االقتصااادي المحتماا   لااى فااائع اقتصااادي هااذا األماار بوياارتبط 

 فعلي.

شاتيت ومرتكزاتال والمقصاود عادم بعثارة وت السيطرة علاى الفاائع االقتصاادي، -ب

ولكن وهذا ال يعني أن يكون مملوكاً بالكام  من قب  الدولة،  الفائع االقتصادي،

المقصااود عاادم انفااراد األطااراف أو المواقااع التااي نشااأ فيهااا بقاارارات اسااتخدامل 

 حسب تفضيالتهذ الخاصة.

 .اإلنتاجيواالستثمار  اإلنتاجااليتراك المباير للدولة في مجال  -ت

النشااااطات العلمياااة التكنولوجياااة، وتاااأمين تكامااا  النهاااوض بالقااادرات العلمياااة  - 

 والتكنولوجية الوطنية مع متطلبات البرنامج المتكام  للتصنيع والتنمية الشاملة.

لقد أصبح التوليد المحلي للمعرفة يرطاً مسبقاً للتقدم. ولهذا ال بد من بذل الجهود 

بالشااروط  المضاااعفة لاايس  لااى نقاا  المعرفااة فحسااب، باا   لااى توطينهااا وتولياادها

 الوطنية أيضاً.

المشااركة علاى الاذات هاو فاي  ن الشرط األساسي لنجاة عملية التنمية المستق  المعتمدة  -3

في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وكذلك فاي تحقياق التوزياع العاادل للثاروة  اسعةالشعبية الو

 والدخ .

ب المهمشااين بمعنااى تمكااين النااا  ن المشاااركة الفعالااة هااي سمنهجيااة سياسااية للتمكااين س

والمستبعدين من العملية السياسية، وتعريضهذ لعمليات التحول التي تنطوي عليها التنمية 

 المستقلة المعتمدة على الذات.

أو  ةعلى أنها حاق مان حقاوت المواطناة وليسات مناوال بد من النظر  لى عملية المشاركة 

ارساات الراهناة للتنمياة منحة. ذلك أن الهدف األساسي لها  نجاز تحوالت عميقاة فاي المم
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مااان العالقاااات االجتماعياااة والممارساااات عاااام. كاااذلك  نجااااز تحاااوالت عميقاااة  لبوجااا

بمعناى االرتقااء، فاي  المؤسساتية. ومن هنا تأتي أهمية التوزيع العادل للدخول والثاروات

مستوى العالقات االجتماعية واإلنسانية  لى مستويات أكثر نضوجاً قائماة علاى االحتارام 

 السلذ االجتماعي.وسيادة ية والمساواة والند

 ن التركيز على المشاركة وعدالة توزيع الادخ  ، وتوصاي  مناافع التنمياة للفقاراء وذوي 

الدخ  المحدود، ودعذ الطبقاات المتوساطة، والنهاوض فاي األريااف. هاذا كلال يعتبار أهاذ 

ياااز الطااارت لكساااب جماااوع هاااؤالء  لاااى صاااف التنمياااة واالحتفاااا  بحماساااهذ لهاااا، وتعز

 استعدادهذ للتضحية من أج   نجازها.

 .واإلنتااجقرارات االساتثمار  اتخاذوبالعادة فإن مسألة التوزيع تحدد،  لى مدى بعيد، عند 

 وبالتالي مواجهة األسئلة الصعبة:

 الليبرالايماذا ننتج، ولمن ننتج، وكيف ننتج؟ وهذا النهج في التفكير مخالف لنهج التفكيار 

 يؤمن بفكرة التساقط ) أو انتشار منافع التنمية  لى الفقراء تلقائياً. االقتصادي الحر الذي

: ويؤكد هذا الشرط التنموي على  قامة العالقات االقتصادية ماع ضبط العالقة مع الخارج -4

ماا سابق عرضال باأن   طاارانطالقاً من المصالح الوطنية. ويأتي في هاذا العالذ الخارجي 

االنتقائيااة والتمييااز والتاادرج فااي فااتح األسااوات  باااد مهااذه العالقااات يجااب أن تقااوم علااى 

والتقادم العلمااي  اإلنتااجفاي بنااء القاادرات الذاتياة فاي مجاال باالتوازن ماع التقادم الحاصا  

 وخلق المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية.

:  ن هاذا التعااون مان ياأتل تاذلي  الكثيار مان التعاون مع البلدان العربية وبلدان الجناوب -5

ب وتجااوز العدياد مان المعوقاات التاي تبادو فاي الواجهاة ماا باين الادول الصاناعية الصاعا

الغنية والدول النامية الفقيرة، حيث ال يظا  أماام هاذه الادول األخيارة ساوى ضاذ جهودهاا 

والتعاااون فيمااا بينهااا لمواجهااة التحااديات المشااتركة التااي تعززهااا العالقااات غياار العادلااة 

 للنظام االقتصادي العالمي.

يقع في هذا المجال العم  من أج   قامة تكت  عربي اقتصادي فيماا باين الادول العربياة، و

ويوحد جهود التنمية على المستوى القومي، ويؤسس لقيام تكام  اقتصادي عربي في    

 مجتمع دولي ال مكان فيل للضعيف.

 كما يأتي في هذا السيات  قامة عالقات تعاون عميق مع دول البركس.

 والمعوقات الصعوبات

ال بااد لنااا ماان االعتااراف بااأن  قاارار وتنفيااذ ساايناريو التنميااة المسااتقلة المعتماادة علااى الااذات، بدايااة 

سيواجل صعوبات ومعوقات يتى، لع  أهمها بزوغ وتنامي دور ونفوذ القوى الرأسامالية الجديادة 

ناوا أو طبقة رجال األعمال الجدد، الذين تذ تصنيعهذ على مدى أكثر من ثالثاين عاما اً، والاذين كون

باستخدام النفوذ وأساليب  والوساطةثرواتهذ نتيجة عوام  عديدة عن طريق الصفقات والعموالت 

األزماة الفساد فضالً عن الفئات الجديدة األخرى من تجار األزمات الذين نمو وترعرعوا في  ا  

هاي غيار الطبقاة  ساادمدعومة بقاوى الف . وال بد من اإليارة  لى أن هذه الفئاتاإلرهابوحركات 

التجاااري والصااناعي المعتاااد. دون أن تحااد  البرجوازيااة التقليديااة التااي حافظاات علااى نشاااطها 

اص األقارب تطوراً ملفتاً في هذا النشاط الذي بقي في  طاار المؤسساات الفردياة وياركات األياخ

دد فاي فارض تحات  ا  القياود اإلدارياة وتادخ  الدولاة والتشاتها طت أنشا لى العائلياة. وقاد مارسا

القيااود، سااواء تحاات عنااوان التحوياا  االيااتراكي أم تحاات عنااوان التعدديااة االقتصااادية أم فااي  اا  

 األزمة.

الجدد( التي نساجت عالقاات مميازة ماع بعاع األعمال والفئة األولى من القطاع الخاص ) رجال 

المؤسسااات  والباااحثين المصاانعين ماان قباا  األكاااديميينالمساؤولين وفئااة ماان البيروقراطيااة، وماان 

رساخت عالقاات ومصاالح هاؤالء جميعااً ماع الشاركات توقاد الدولية ومبعاوثي االتحااد األورباي. 

، دفعت باتجاه التحول نحو اقتصااد الساوت الحار واالنفتااة وقامات واألوربيةوالمؤسسات الدولية 

صاة الخليجياين واللبناانيين بتأسايس المصاارف الخال افي سنوات االنفتاة مع بعع رجاال األعما
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لااوا فااي المضاااربات العقاريااة وبعااع المنشااآت السااياحية. وقااد انسااحب موياركات التااأمين كمااا ع

أغلااب هااؤالء وهربااوا أمااوالهذ  لااى خااارج سااورية. ويعماا  بعضااهذ اين علااى  عااداد التصااورات 

للعااودة  لااى الاابالد بعااد انتهاااء األزمااة مااع باارامج  عااادة االعمااار التااي تعاادها المنظمااات الدوليااة 

 األجنبية. والشركات

 ن جميع من لهذ مصلحة في التحول نحو اقتصاد السوت الحر في الداخ ، بدعذ كام  مان عمالقاة 

 الليبراليااةالعولمااة ومروجااي االناادماج باالقتصاااد العااالمي، جميااع هااؤالء ماان خريجااي مااذهب 

مساتق  ضد استعادة مسار التنمية، وخاصة المساار  المع قوى الفساد االقتصادية الجديدة، سيقفون 

 المعتمد على الذات.

ويجاااب أن ال ننسااااى أن مشااااروع الشاااارت األوساااط الكبياااار أو ) الجديااااد ( والشااااراكة األوربيااااة 

س هااي محااور ومركااز هااذين  ساارائي المتوسااطية، ياادعوان  لااى اقتصاااد حريااة السااوت، علماااً أن س

فااااي األمريكااااي، هاااو أحااااد الركااااائز المهمااااة  -اإلساااارائيليالمشاااروعين. و ن السااااالم بااااالمفهوم 

 المشروعين.

لكن في المقاب ، فاإن قطاعااً واساعاً مان أبنااء الشاعب، ال يؤيادون المضاي فاي سياساات الليبرالياة 

االقتصادية الجديدة، خاصة بعاد أن عاياوا نتاائج طالئاع هاذه السياساات التاي انعكسات فاي اتسااع 

لاى س مجتمااع أوصالهذ  مماا رقعاة الفقار والبطالاة وارتفاااع األساعار وانخفااض مساتوى المعيشااة، 

 المخاطرس

نحاو اقتصااد حرياة الساوت، فاإن المشاروع األمريكاي وفي مقاب  الدعذ الخارجي لسياساات التحاول 

المعااولذ يواجاال صااعوبات حقيقيااة. وتتصاااعد المقاومااة وروة الممانعااة لهااذا المشااروع فااي المنطقااة 

ممااا يشااك  قااوة  ضااافية  العربيااة، وفااي الحديقااة الخلفيااة للواليااات المتحاادة ) أي أمريكااا الالتينيااة (

لمعارضي التحول نحو اقتصاد حرية السوت ويمناع أنصاار المساار التنماوي فرصااً جديادة، خاصاة 

( وتاداعياتها، وتصااعد دور روسايا والصاين وبااقي دول  2008االقتصاادية العالمياة ) بعد األزماة 

حد من هيمناة الوالياات البركس في توجهها نحو  جراء تعدي  عملي وحقيقي في النظام العالمي، وال

 المتحدة على مقدرات العالذ.

 لى جانب هذا فإن المسار التنموي يواجل بعع الصعوبات العملية التاي تتمثا  فاي النقااط الثالثاة 

 التالية:

 ن توجياال هااذا المسااار نحااو  يااباع الحاجااات األساسااية ) الماديااة والمعنويااة ( لغالبيااة  -1

قتصااد الااوطني وعالقاتاال الخارجياة بمااا يساامح الساكان، و حاادا  تغيارات هيكليااة فااي اال

بتنشاايط حركااة التصاانيع وتحركهااا باتجاااه تلبيااة االحتياجااات األساسااية، سااوف تقااف فااي 

 وجهل صعوبتان:

األولااى: المااوارد المحاادودة ممااا يفاارض علااى اإلدارة الحاجااة  لااى الكثياار ماان الدقااة 

 والحذر في توزيع الموارد.

حاب الفعاليااات التااي توجهاات نحااو المضاااربات وى المتضااررة ماان أصااوالثانيااة: القاا

. فضالً عان قاوى الفسااد يراد واألعمال المالية والمصرفيةالعقارية والسياحية واالست

 .واإلرهابالتي نشأت في أحضان األزمة 

 

  ن المسار التنموي يفترض انتهاج سياسة تجارية وصناعية انتقائية وتمييزية، مما يعني: -2

 لمواد والسلع غير الضرورية.الحد من استيراد بعع ا -

دعااذ صااناعات معينااة ماان خااالل  سااتراتيجية تصاانيع مناسااب لتلبيااة االحتياجااات  -

 األساسية للسكان.

أنواع معينة من االستثمارات العربية واألجنبية ذات عالقة بتموي  مشاريع جذب  -

 استراتيجية معينة، لتلبي أهداف نق  التكنولوجيا وتوطينها.

 للمنتجات المحلية ودعذ التصدير سية رفع القدرة التناف -
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 ن حزمة هذه السياسات سوف تتعارض مع مصالح وأهداف الدول الصاناعية              

منظمة التجارة العالمية في حال قبول سورية فاي عضاويتها،  مباد المتقدمة، وكذلك مع 

ون لهاا فضالً عن معارضتها لسياسات البناك الادولي وصاندوت النقاد الادولي، حياث سايك

 مال األجنبي لالستثمار في سورية بعد انتهاء األزمة.ال دور أساسي في توجهات رأب

ا يأتي اإللحاة على تكوين كتلاة اقتصاادية عربياة، وعلاى التعااون ماع بااقي دول نومن ه

تح باادائ  للتجااارة واالسااتثمار داخاا   طااار ناالجناوب ومااع دول البااركس  لااى الحااد الااذي ي

 عربية وداخ   طار دول الجنوب ودول البركس.الكتلة االقتصادية ال

دوراً رئيسياً فاي نجااة المساار التنماوي المساتق  والمعتماد علاى  العنصر اإلنساني يلعب -3

الذات، فمن جهة ال بد من  عاداد الكاوادر علاى نحاو يتفاق ماع أهاداف هاذا المساار، ومان 

اد وتجفيااف جهااة أخاارى ال بااد ماان  جااراء  صااالة  داري يااام  ) يتضاامن محاربااة الفساا

 منابعل(.

وهذه العملية تحتاج  لى جهد ووقت وقد كانت ممكنة قب  اين ولكنها اليوم أصبحت أكثر 

صعوبة، بسبب ما جرى من تحوالت في االقتصااد والمجتماع، وبسابب الجهاود التاي قاام 

 بها ايخرون في  عداد كوادرهذ، أو في استخدام الكوادر الجاهزة.

الصعوبة في هذه المساألة، فاإن األمار ال يبادو مساتحيالً فيماا لاو نا ننظر  لى جانب و ذا ك

أصاااحاب القاارار االقتصاااادي والسياسااي، ماااع االلتفااااف تااوفرت اإلرادة السياساااية لاادى 

 الشعبي الواسع في جو من الديمقراطية والمشاركة.

 شروط نجاح النموذج التنموي:

 :شرط تعميم ثقافة التنمية: أوال

ق نموذج التنمية المستقلة المعتمدة على الذات، كما هو الشارط األول لتطبيوهو الشرط األول 

لمواجهة الصعوبات والمقومات، وكسب أصحاب المصلحة الحقيقياة ) وهاذ غالبياة الشاعب ( 

  لى صفل.

لقاد عملات قاوى الليبرالياة االقتصاادية الجديادة طااويالً مان أجا  تعمايذ ثقافاة الساوت والحريااة 

صااحاب المصاالحة الحقيقيااة فااي التنميااة موقااف الالمباااالة أو موقااف االقتصااادية. بينمااا وقااف أ

بالمناصاب أو العائاد  اإلغاراءاتالمتفرج، فاي حاين أمكان ) تطوياع ( عادد مانهذ عان طرياق 

 المادي.

 ن التنمية بهذا المعنى الذي يؤكد على استقاللية االقتصاد الاوطني، واالعتمااد علاى القادرات 

موجودة في المجتمع السوري، هذه القوى وية، اقتصادية تحملها الذاتية، تحتاج  لى قوى، ثقاف

وما تحتاجل هو المزيد من الوعي والتثقيف من أج  تكتي  جميع الطاقات الوطنية وزجها في 

 سيات عملية التنمية، وتعبئة قواها، وجهودها في هذا السيات.

الحكومية في تولي هذه المهمة  وتبرز هنا أهمية القيادة السياسية والتنظيمات الشعبية واإلرادة

الرئيسية، وهي مهمة قائمة باألساب انطالقاً من المسؤوليات الملقاة علاى عااتق كا  مان هاذه 

نمية المستقلة المعتمدة علاى الاذات هاذ الفئاات تالجهات الثال . لكن الحام  األساسي لمسار ال

وسطى والرأسمالية الوطنية من االجتماعية الواسعة من العمال والفالحين والفقراء والطبقة ال

هاذا األمار يحتااج  لاى منااخ سياساي تجار وصناعيين وطنيين وجموع المهمشين والمثقفون. 

 وثقافي مغاير للمناخ السياسي القتصاد السوت وثقافتل.

 

شااارط الثااااني لتطبياااق المساااار التنماااوي : هاااو  دراك حجاااذ الصاااعوبات التاااي تواجهااال، : والثانيااا  

 ة هذه الصعوبات وبالتالي تحم  تكلفتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.واالستعداد لمواجه

 -فمسار التنمية المستقلة المعتمدة على الذات على صلة مبايرة بمقاوماة المشاروع األمريكاي

 الصهيوني. لذا فعليل تحم  أعباء مناهضة وممانعة هذا المشروع.

 يتحم  أعبااء الوقاوف فاي مواجهاة هاؤالء. وهو ضد الفساد والمفسدين في الداخ ، وعليل أن

سااراف والمظاااهر ياايء ماان التقشااف ويحااارب الهاادر واإل ار التنمااوي سااوف يفاارضالمساا
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لتوجال لصاالح جماوع اأو يحد من اساتيراد السالع الترفيهياة، وسايكون هاذا  السطحية، ويوقف

 الشعب ولصالح االقتصاد. وقد يتضرر منل البعع لكنهذ يظلون قلة.

 شرط الثالث في تطبيق المسار التنموي: ل: واثالثا  

هااو  عااادة تركيااب اإلدارة االقتصااادية، و قامتهااا علااى أسااس جدياادة تعكااس مصااالح التحااالف  

 السياسات الجديدة السياسي الذي يؤيد توجهات -االجتماعي

 الشرط الرابع لتحقيق التنمية المستقلة المعتمدة على الذات :: رابعا  

ة الواسااعة التااي هااي  حاادى مكونااات هااذا النمااوذج.  ن المشاااركة تحقيااق المشاااركة الشااعبي 

مكانياات الديمقراطية يرط أساسي لنجاة النموذج، فهي تساعد على تعزيز الثقة بالنفس وباإل

الذاتيااة، كمااا أنهااا تعماا  علااى توليااد رأي عااام مؤيااد للنمااوذج وحااام لاال وماادافع عاان أهدافاال 

 وأغراضل، ومتحمس لتنفيذه.

والضغوط التاي ساوف يقاوم  شرط الخامس فهو  االستعداد لمواجهة الممارسات: أما الخامسا  

  هذا  بها أعداء

 النموذج  من  الخارج اإلقليمي والدولي. وهذا يعني:              

 التركيز على األمن االقتصادي والغذائي بوجل خاص. -

 تنويع مصادر االستيراد لتشم  المصادر غير التقليدية. -

 اإلنتااجيع التكنولوجيا وتوطينها والتوجل جدياً نحو  نتاج وساائ  تطوالعم  على  -

 المختلفة

وبناء القاعدة العلمية الوطنية واالهتمام بالبحث العلمي والقضاايا المتفرعاة عنال.  -

والتركيز على التعاون في هذا المجاال ماع بعاع الادول العربياة والصاديقة دون 

  همال تجارب دول سبقتنا في ذلك.

 النجاحمعايير  

تحقيق الشروط المذكورة، ب  البد من تاوفر بعاع المعاايير  ماا لتأكيادها للشاروط ونقلهاا ال يكفي 

صااورة الركاائز والشااروط ووضاعها فااي  الساتكمالمان مجارد يااروط  لاى معااايير للنجااة، و مااا 

 صيغة معيار قاب  للقياب ومن هذه المعايير أربعة هي:

 المعيار األول:

الدفع الذاتي في االقتصاد الوطني. وهذا المعيار يكشف عن النواة الصلبة وجود حد أدنى من قوى 

التي يمكن االعتماد عليها في االقتصاد الوطني، كما يكشف عن النواة الضعيفة في حال وجودها، 

وبالتالي، فإن هذا المعيار ضروري إل هار التماسك والصالبة للهيك  اإلنتاجي ويتوص   لى هذا 

( والمسااعدة علاى input-output tableالمناتج )  –ق تحلي  جداول المساتخدم المعيار عن طري

 خلق عالقات تشابك.

 المعيار الثاني:

ا البد من معرفاة ن. هالخارجية لكشف عن جوانب قدرة االقتصاد الوطني على مقاومة الصدماتا

ى تصااميذ درجااة انكشاااف االقتصاااد الااوطني واسااتخدام بعااع المعااايير الفرعيااة التااي تساااعد علاا

 السياسات االقتصادية الكلية المتعلقة بالقطاع الخارجي في    العولمة. ومن هذه المعايير:

أن . انطالقااً مان ماال فاي ميازان المادفوعاتال التحكم في توقيت فاتح وتحريار اسااب رأ  – 1

صااد مال قد يُضعف  مكانية مقاومة الصدمات الخارجياة  ذا ماا تاذ قبا  تمكاين االقتال تحرير رأب

الوطني من مواجهة انعكاسات ذلك وبالتالي التأكد من قدرتل على مواجهة الصدمات الناجماة عان 

 حركة رؤوب األموال الساخنة.

وفي جميع الحاالت فإن من الخطأ السماة بحرية حركة األموال في الدولة التنموية ألنها غالبااً ماا 

 ة ضمن الشروط الوطنية.تقود  لى المضاربة، ولكن يرحب بحركة رأسمال المباير

وخاصاة فاي سالع االساتهالك الترفاي. والتركياز اإلٌقالل من االعتماد المفارط علاى االساتيراد   -2

 والتكنولوجيا. اإلنتاجووسائ   اإلستراتيجيةعلى استيراد المواد 
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حد من والتركيز على الصادرات السلعية الصناعية والمنتجات النهائية وال تنشيط وتوسيع سلة الصادرات -3

 تصدير المواد األولية والمواد الخام.

 :المعيار الثالث

: ويدخ  ضمن  طار  هذا المقياب تطوير أساليب ومناهج التعليذ، مال البشري والمعرفيال تعميق رصد رأ 

 والتركيز على التأهي  والتدريب، والبحث العلمي، واالرتقاء بكفاءة األداء.

 :المعيار الرابع

ويقع ضمن هذا المعيار قياب أثر الحجذ أو السعة في نجااة  قعة السوق المحلي والعربيالعمل على توسيع ر

التنمية المستقلة فكلما صغر حجذ االقتصاد قلت فرص التنمية المستقلة، وبالعكس. ومن هنا يأتي التركيز على 

أبناء الشعب وتقرياب  توسيع رقعة السوت المحلية عن طريق زيادة مستوى المعيشة وتعظيذ القوة الشرائية بيد

 المستويات بين الحضر والريف والمدن والقرى.

كما يأتي في هذا اإلطاار توسايع الساوت باتجااه األساوات العربياة، ذلاك أن هاذه األساوات تعتبار امتاداداً طبيعيااً 

للسااوت السااوري، وماان هنااا تااأتي أهميااة تنساايق السياسااات االسااتثمارية ووضااع  سااتراتيجية صااناعية عربيااة 

لتحقيق مستوى للبنية االقتصاادية  واحدة، والعم  على  قامة حد أدنى من الفضاء االقتصادي العربي المشترك

 العربية.

 بعض القضايا المنهجية

األساسااية لمسااار التنميااة المسااتقلة المعتماادة علااى المنطلقااات أوضااحنا فااي الصاافحات السااابقة 

الاااذات، وماااا يجاااب مراعاتااال فيماااا يتعلاااق بالخصوصاااية الساااورية، وتحااادثنا عااان السياساااات 

معوقات والشروط والمعايير فاي  طاار عملياة االقتصادية وأنواعها، وعرضنا الصعوبات وال

 التنمية المستهدفة.

جابة عليها عان المفااهيذ القيمياة التاي ونعرض فيما يلي القضايا المنهجية التي تُعبر عملية اإل

سااتواجل عمليااة بناااء النمااوذج التنمااوي السااوري فااي  طااار الشااروط الجدياادة التااي تفرضااها 

 :ميةالمستجدات الداخلية والعربية والعال

  أن سااورية تعاايا حالااة حاارب مااع عاادو الو ن جازءاً غالياااً ماان سااورية محتاا  هااو الجاوالن  -أ

حالاة مان  يشاك ذلاك أن وجاوده  بالمواثيق، ب  يساعى باساتمرار  لاى التوساع والعادوانيعترف 

ة فلساطين، وأن القضية المركزية لألماة العربياة، أي قضايالتوتر وعدم االستقرار في المنطقة. 

عيات هاذا ب   ن النظام العربي تراجع كثياراً وكااد أن ينتهاي بعاد احاتالل العارات وتادا لذ تح ،

وموقاف جامعاة الادول ( وحصاار غازة  2006هذا فضاالً عان الحارب علاى لبناان ) االحتالل. 

هاا  ضاافة العربية وبعع الدول العربية مان أحادا  ساورية وفارض العقوباات االقتصاادية علي

ت رهاااب.  ضااافة  لااى ذلااك ، فااإن التهديااداحركااات التكفيريااة واإلوتنااامي نشاااط ال  لااى ذلااك

هاا القومياة ال زالت تتوالى على سورية مان أجا  أن تتخلاى عان ثوابتالتي األمريكية واألوربية 

  وتطلعاتها الوطنية.                              

 وفي    هذه األوضاع، كيف يمكن أن نرسذ أو نخطط للمستقب ؟       

العالقات االقتصاادية الخارجياة التاي لهاا انعكاساات داخلياة، يواجال االقتصااد الساوري  ي  طار ف –ب  

 من الحاالت التي تحتاج  لى  جابات واضحة: اً عدد

فهناااك أوالً اتفاقيااة منطقااة التجااارة الحاارة  العربيااة الكباارى التااي وضااعت موضااع التنفيااذ  -1

تفاقياة باتجااه  قاماة جادار جمركاي عرباي تجااه . فه  ستتطور هاذه اال2005اعتباراً من عام 

دول العالذ ومن ثذ  لى سوت عربية مشتركة فتكام  حلقاتها وصوالً  لاى التكاما  االقتصاادي 

 العربي؟

 العربية تراوة في  طار منطقة التجارة الحرة. -أم تظ  العالقات العربية

، ماا هاو مساتقب  ئية من ساوريةثذ في    تهافت األنظمة العربية واتخاذها المواقف العدا -2

 قليمي؟النظام العربي اإل

وهناك الطلب السوري بشأن االنضمام  لى منظماة التجاارة العالمياة. فماا هاو ياك  االقتصااد 

 ة العالمية، أو في حال عدم قبولل؟ظمالسوري في حال قبول االنضمام  لى هذه المن
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بالمشااركة، والمقصاود مشااركة أطاراف ثالثاة: السيناريو التنموي المقترة يعتمد أسالوب التخطايط  -ج

وكيف الحكومة ، القطاع الخاص، المجتمع المدني. فما هي حدود ك  من األطراف الثالثة؟ وكيف ستتذ 

كماا  ستتذ عملية المشاركة المطلوبة؟ وكيف يمكان ضامان عادم هيمناة طارف علاى الطارفين ايخارين؟

مساتوى القطاري والتخطايط علاى مساتوى المحافظاة ) يطرة التخطيط التنسيق ما بين التخطايط علاى ال

 قليمي(التخطيط اإل

في أق  مان رباع النااتج  مسألة الوزن النسبي للقطاعات االقتصادية كانت الزراعة قب  األزمة تسهذ –د 

فقاط . ويلعاب الانفط ، وهاو  % 3، في حين أن الصناعات التحويلياة تساهذ فاي حادود جمالي المحلي اإل

بنصيب كبير في تكاوين النااتج. ويفتارض أن يعما  النماوذج التنماوي علاى  جاراء  ،النفاذثروة تيلة  لى 

اعات السلعية وخاصة الصناعات التحويلية كما يفترض طالقفي  تعدي  مناسب يجع  باإلمكان االرتقاء 

. أن يااتذ ماان خااالل  سااتراتيجية التصاانيع واالتجاااه نحااو الصااناعات التااي تسااتخدم التكنولوجيااا المتقدمااة

األساسية وتتمياز ويطرة هذا الموضوع من حيث المنهج اختيار القطاعات التي تلبي احتياجات السكان 

ماع التركياز علااى بالقادرة التنافساية والتركياز علاى التوساع بهاا فضااالً عان تاأمين مساتلزمات االعماار، 

اساتخدامل فااي  الزراعاي عااالي الماردود، بحيااث تاتذ عمليااة زياادة الفاائع االقتصااادي مان أجاا  اإلنتااج

 النفط.  نتاجوتعويع النقص المتزايد في السلعي  اإلنتاجوالتوسع في  اإلنتاجعملية  عادة 

ولهاذا  يطرة موضوع وضع نموذج تنموي طوي  األج  مسألة التغيرات الطارئة أو غير المتوقعة -هـ 

سانوات لكا  مرحلاة (  5 لاى مراحا  )    نهجية العلمية تقتضي تقسيذ هذا األفاق الزمناي الطويا مفإن ال

أناال فااي  اا  المتغياارات والتطااورات الحاصاالة أو التااي يمكاان أن تحصاا  علااى المسااتوى العااالمي  كذلاا

قليمااي والمحلااي ال يمكاان الااتحكذ بالمؤياارات االقتصااادية واالجتماعيااة لفتاارات زمنيااة طويلااة أو واإل

 ةطمتوس

ن ردود فعا  القاوى إفا (نين االقتصااديةأن مسيرة التاريخ غير محكومة بما يدعى ) حتمية القوا ابم –و 

توقاع ردود لها دور أساسي في رسذ صورة المستقب . األمر الذي يتطلاب  ناء هذه القوانيزاالجتماعية  

أمكاان الوصااول  لااى النمااوذج  حااداثها، كلااذ فعاا  جميااع الفاااعلين ماان التطااورات والتغياارات المطلااوب 

 األقرب  لى الواقع. مما يتطلب:

 المصادر مقاب  االستخدامات. : وتدقيق البيانات والتقديرات االحتمالية فحص -         

جمااالي، فحاص بادائ  المؤيارات االقتصااادية األساساية: معادل النماو االقتصااادي، النااتج  المحلاي اإل - 

  لخ… نصيب الفرد من الناتج، مساهمات القطاعات في توليد الدخ  

ة في تفاعلها من خالل النموذج وتطوير أوزان هذه القوى االجتماعي ىوذلك كلل في ضوء تصورنا للقو

 خالل المرحلة.

 ن من أهذ القضايا الواجب دراستها بدقة، هي الكيفية التي تؤدي  لى انتقال النمو االقتصادي  – 3

فاي ثماار النماو المتحقاق، وهناا تطارة  لى تنمية ياملة، أي كيف يمكن أن نحقق مشااركة حقيقياة 

 الوثيق واإليجابي بين النمو االقتصادي والتنمية.مسألة االرتباط 

لوهلاة األولاى ل ن المحور األساسي في هذه المسألة هو القناعة بأن النمو االقتصادي  ن تحقق في 

فإن  مكانية  دامتل غير ممكنة بدون التنمية، أي بدون توزيع عادل لثمار النمو. وهكذا يمكن القول 

 ، فإن العالقة بين النمو وتوزيع ثماره بعادل فاي المجتماع عالقاة أنل على المدى المتوسط والطوي

 تبادلية، فكالهما ال يستديذ دون ايخر.

وهذا ما يجعلنا نؤكد أن أفض  طريقة لتحقياق التنمياة البشارية واساتدامتها تكمان فاي زياادة معادل 

 ن خلق اد والمجتمع، النمو االقتصادي وتأكيد فاعلية الروابط بين النمو االقتصادي ورفاهية األفر

الثروة هي و يفة النمو االقتصادي، أما توزيعها فمسؤولية السياسات، وبينما القضية األولاى هاي 

ة. وهناا تطارة مساائ  أخارى فرعياة  ال أنهاا جوهرياة مثا  مسألة كمية فإن القضاية الثانياة نوعيا

لاذي يفتارض ، األمار اسالمة، أو سوء، توزيع الثروة والدخ ، ووجود نظام لتصحيح االنحرافات

معل وجود  دارة ذات كفاءة ونزيهل من جهة، واحترام للقوانين على مختلف المساتويات مان جهاة 

  أخرى في  طار نظام الحوكمة الجيدة.
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 دور الدولة التنموي

لع  من أكثر الموضوعات التي كانت محط اهتمام علاذ االقتصااد مناذ نشاأتل ، هاو دور الدولاة االقتصاادي، 

ل، نانالحظ مجموعة من األفكار التي تمانح األولياة لادور الدولاة فاي تحدياد دور الساوت، وتلياتال وقوانيوهنا 

وتبلورت هاذه األفكاار الموالياة ألولياة ور الدولة. دوأخرى تمنح السوت األولوية وتؤكد مزاياه بالمقارنة مع 

زماة الكسااد التضاخمي فاي أورباا السوت لدى الليبرالياة االقتصاادية الجدياة ، التاي نهضات فاي أثار  هاور أ

 1979والواليااات المتحاادة األمريكيااة، علااى أنقاااض النظريااة الكنزيااة وبعااد تبنااي كاا  ماان انكلتاارا ) تاتشاار( 

لليبرالية االقتصاادية المتوحشاة، بادأ الساعي بتعمايذ سياسااتها وثقافتهاا فاي 1980والواليات المتحدة) ريغن( 

ت االقتصادي والتكيف الهيكلاي فيماا يادعى ) وفاات وايانطن ( وهاو العالذ أجمع، فقد تذ وضع برنامج التثبي

والبنااك  الياات المتحاادة وصاندوت النقااد الادوليوتالقاي  دارة ثااال  مؤسساات مركزهااا وايانطن ) حكومااة ال

النامية والبلادان االياتراكية الساابقة ، مان أجا  التحاول نحاو اقتصااد ( وقدم هذا البرنامج  لى البلدان  الدولي

 ويقوم هذا البرنامج على مجموعة من السياسات االقتصادية والمالية والتجارية تتمحور حول:  .السوت

 خفع اإلنفات العام بشقيل الجاري واالستثماري. مما يعني تقليص دور الدولة االقتصادي واالجتماعي.  -1

 ئتمان.الحد من اال -2

 تحرير األسعار و طالت قوى السوت.  – 3

 الخارجية بوصفها قاطرة النمو .  تحرير التجارة -4

 الخصخصة والتخلص من القطاع العام . -5

 تشجيع ودعذ االستثمار الخاص ) المحلي واألجنبي ( .  -6

 عادة بناء األسوات بما يؤمن فرصاً أوسع لنمو الرأسامالية المحلياة و جاذب الرأسامال األجنباي، ودماج  – 7

 االقتصاد الوطني باالقتصاد العالمي.

هااذا البرنااامج للتحااول نحااو اقتصاااد السااوت ، يلتقااي مااع اإلسااتراتيجية األمريكيااة ومااع سياسااات الشااراكة  ن 

،  سارائي متطلباات أمان  هاألوربية، وهو يهدف فيما يهدف  ليل،  ضعاف الدولة تجاه الخارج، وخاصاة تجاا

ني. وكانات الوالياات المتحادة بتنفيذ البرنامج األمريكي واألوربي والصهيوالدول التي تقب   إللحاتوبالتالي 

العارات والعما  علاى مان احاتالل  ابتاداءقد تبنت المدخ  الديمقراطي، إلجاراء التغييار فاي المنطقاة العربياة 

نشر نموذجها الديمقراطي ،  ال أن الفش  الذي القاه المدخ  الديمقراطي، جع  أصاحاب المشاروع يتجهاون 

بإدخاال  الدولاة  ضاعافالتحول نحو اقتصاد السوت وبالتاالي   لى المدخ  االقتصادي الذي يهدف  لى  جراء

التغييار  لااى طبيعاة دورهااا االقتصااادي واالجتمااعي توصااالً  لااى ماا دعاااه ) وفااات وايانطن ( حكومااة الحااد 

فاي تادمير ساورية كدولاة ومجتماع  اإلجراماياألدنى، مما يهيأ الساحة السياسية والمجتمعياة لتنفياذ المخطاط 

 . سرائي قدرتل القتالية في مواجهة  و ضعافالجيا السوري  أنهاكأيضاً واقتصاد، واألهذ 

واين وبعد مضي أكثر من أربعين يهراً على بدء األحادا ، وبعاد الصامود االساطوري الاذي أباداه الجايا 

والشعب، فإن الحاجة ماسة لتلمس الدور الماأمول للدولاة فاي تحقياق التنمياة واالعماار،  ن  الوطنيالسوري 

مة الكبيرة والمسؤولية ضخمة، وما يساعد على تحقيق هذه المهمة، وضاوة الرؤياة ، وساالمة الطرياق المه

وامتالك البوصلة التي تكشف أي انحراف عن ذلاك الطرياق. ولعا  مرحلاة االنطاالت األولاى تكاون بتحدياد 

وأيضاً وقبا  كا  ذلاك  الهدف، واستعادة زمام المبادرة في بناء دولة قوية، باقتصادها، وبمجتمعها، وجيشها.

كانات مساتهدفة ومهاددة بالتفكياك مجموع فئات الشعب التي أي بحاملها االجتماعي واالقتصادي والسياسي، 

 والتفتيت، والذي يقوم اين متحدياً، ليدافع عن وجوده وعن دولتل وعن مستقبلل.

دية الجدياادة وسياسااة االنفتاااة االقتصااا الليبراليااةدولااة قويااة، نعااذ، عكااس مااا كااانوا يريدوناال بانتهاااج سياسااة 

 والسوت المنفلتل من قيوده، واألساليب المختلفة إلفساد اإلنسان والمجتمع.

 والدولة القوية اليوم تتمث  في الدولة التنموية، وتتحقق ب:

تباع السياسات االقتصادية واالجتماعية المؤدياة  لاى تحقياق التنمياة االقتصاادية   -

قلة والمسااتدامة، وهااذه السياسااات هااي علااى نقاايع واالجتماعيااة الشاااملة والمساات

 سياسات االنفتاة االقتصادي وتحرير التجارة وتغليب مصالح األغنياء.

 تحقيق معادلة النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية. -

 المشاركة الشعبية والديمقراطية. -
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أجااواء العدالااة االنتقاليااة،  والدولااة القويااة هااذه، سااوف تقااوم بإعااادة اللحمااة  لااى المجتمااع السااوري، وتحقيااق

وهي باال ياك ساتكون قاادرة علاى ذلاك وفاق عقاد اجتمااعي جدياد .اإلجرامياة اإلرهابيد  ما خربتل وأعمار

 يؤمن مشاركة يعبية حقيقية يعيد الشعب  لى وطنل ويعيد الوطن  لى مواطنيل.

 العدالة االجتماعية وعالقتها بالتنمية

ة تتجلاى فاي تأسايس العدالاة فياتحظاى بااعتراف عاام، فاإن المساألة الخال ذا كانت العدالاة ، كمفهاوم  نسااني 

ذاتهااا، ويكاااد يكااون االتفااات تاماااً بااين الفالساافة والمفكاارين علااى اعتبااار العدالااة ماان أهااذ فضااائ  الساالوك 

ل السياساي واالقتصاادي حاول العدالاة يحتادم فاي التفاصاي  داإلنساني، واعتبارها موقفاً أخالقياً، أي أن الجا

والمسااواة فاي التوزياع ) الفارص ( نجادها لادى الليباراليين، فاإن االياتراكيين صة في مساألة س التوزيعس.خا

س في حين الشيوعيين تتمث  لاديهذ العدالاة فاي س اإلنتاجيةيطرحون الموضوع من زاوية س ك  حسب قدراتل 

حقياق مبادأ المسااواة وهاي مادى ضارورة ت ا التباين يطرة مساألة خالفياة أخارىك  حسب احتياجاتلس. وهذ

لجميع البشر في يك  العدالة من حياث توزياع الفارص لتحقياق الغاياات، وبينماا تفارض الليبرالياة األساسية 

 السياسة تكافؤ الفرص ، فإن االيتراكية الديمقراطية تطالب بالمساواة في النتائج.

التاي تقاوم  سالرفاهية العصرية لةمبادىء س دونظرية جديدة للعدالة تقوم على  رساء  ، ويقدم س جون رولزس

عن كيفية التوزيع على التفسيرات المرتبطة بالنظريات النفعية المحضة. ويطرة ) رولز ( سؤالل الجوهري 

، عناادما يتفااق جميااع )  العاادل للخياارات االقتصااادية والفاارص بااالمجتمع. وياارى أن المجتمااع يكااون عااادالً ً 

نصااف دوراً هامااً فاي تصاوره للعدالاة. نصفة، وهنا يمث  اإليروط عادلة ومت حالمشتركين ( على ذلك وت

فك  من يتمتع بخيرات أو حقوت مجتماع ماا، عليال المشااركة فاي واجباات والتزاماات هاذا المجتماع. ويحادد 

)رولز( دور العدالة باعتبارها فضيلة من فضائ  المؤسسات السياسية واالجتماعية ، والتي يكمن دورها في 

لواجبات وتوزيع السلع. وهناا يطالاب بحصاول جمياع أفاراد المجتماع علاى نفاس السالع تخصيص الحقوت وا

نساان، وبداياة حياتال وبارى أن ياتذ توزياع إلتلغي الفوارت التي قد تكون موجودة، مناذ مولاد ااألساسية التي 

 الممتلكات األساسية طبقة لمبدأين:

 .ألساسيةا : ضمان التوزيع العادل للحريات األساسية والحقوت األول

  شااماألفااراد الااذين يتمتعااون باانفس القاادرات والمهااارات يجااب أن يتمتعااوا بفاارص متشابل.وت:  ن والثاااني

عملية متكاملاة تتنااول   زاءالفرص المتشابهة ، المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية، بما يعني أننا 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية. العدالة في تلك المجاالت بما يبرر التكام  فيما بينها وبين

الفرد ما يستحقل، وتوزيع المنافع المادية ألفاراد المجتماع كافاة وتاوفير   عطاءفالعدالة االجتماعية تتبدى في 

 مما يعني أيضاً، المساواة في الفرص، فلك  فرد فرصة في الصعود االجتماعية. احتياجاتهذ،األساسية،

وتاوفير فارص العما  للماواطنين كافاة، وضامان حاق ية القضاء علاى الفقار ويتطلب تحقيق العدالة االجتماع

والضمان الصحي المجاني، وضمان حاق التقاعاد المناساب الراحة للعاملين ونشر العلذ والقضاء على األمية

للعاملين في الدولة والقطاع الخاص. ومن أج  ضمان العدالة االجتماعية بعناصارها المختلفاة ينبغاي تاوفير 

ة الفكرياة العاماة فاي الابالد، وضامان حاق الارأي والقاول، وحاق المعتقاد، و ن المسااب باأي مان هااذه الحريا

 الحقوت يعرض العدالة االجتماعية لعدم المصداقية.

تتمث  في توفير الحياة السياسية وضامان الحقاوت السياساية للماواطنين كافاة. بحياث ال  ن العدالة السياسية، ف

أداة في ممارسة الظلذ والقهار والتهمايا والتميياز تجااه بعاع الماواطنين، وأال تتحول مؤسسات الدولة  لى 

يحااد  اسااتئثار بالساالطة، وأن تتاااة الفاارص المتكافئااة لجميااع المااواطنين لممارسااة حقااوت المواطنااة وحريااة 

 الرأي.

االقتصاادي وتتمث  العدالة االقتصادية في تحقيق العدالة فاي توزياع الادخ  باين األفاراد، وأن يضامن النظاام 

 أحد حقوت اإلنسان الرئيسية وهو س الحق في التنميةس

 وهكذا يمكن القول  ن مقومات العدالة االجتماعية هي:

........................ 

في مؤلفال الشاهير س نحاو نظرياة العدالاة س ثاذ  1971( طرة ) رولز ( نظريتل في العدالة عام 1)

د وجمعهاا فاي كتااب حما  اساذ س العدالاة كإنصااف س رتل بجامعاة هاارفاتابع مقوالتل في محاضر

 2009( ترجمتل المنظمة العربية للترجمة . بيروت 2003)
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الكفاءة والعدل: بمعنى أن تكاون الكفااءة هاي األسااب فاي المجاال اإلنتااجي، والعدالاة هاي -1

 األساب في مجال توزيع ثمار اإلنتاج وعوائده.

والتوزيع على نحو ال يسمح بظهاور أي  اإلنتاجات بمعنى أن تحدد عالق :عدم االستغالل -2

العماا  واالحتكااار فااي األسااوات، بحيااث يااتذ تحقيااق يااك  ماان أيااكال االسااتغالل لقااوة 

 أرباة احتكارية على حساب المستهلك

الساماة بنماو الفجاوات الكبيارة باين الادخول فااي عادم الفجاوة باين الادخول بمعناى تقلايص  -3

 ل ذلك من تهديد للسلذ االجتماعي.المجتمع بسبب ما يمكن أن يسبب

ضمن دستور البالد ما يسمح بحماية أيكال الكسب المشروع ويناهع الكسب غير تأن ي -4

 المشروع الذي يقوم على الفساد.

أن يااتذ توزيااع األعباااء والتكاااليف العاماة علااى نحااو عااادل، مقاباا  توزيااع عااادل للمنااافع  -5

ذ والمواصالت والسكن. مما يمنع أن تكاون والخدمات والسلع العامة والصحة والتعلي

 المالية العامة أداة لمحاباة لألغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخ .

 إدارة شؤون المجتمع والدولة:

وثيقاااً بقضااية نوعيااة الحكااذ أو  دارة يااؤون  اتصاااال ن نجاااة الدولااة فااي تحقيااق التنميااة، يتصاا  

تتحقق في غياب حكذ جيد، كما أن الحكاذ ال يمكان أن يكاون المجتمع والدولة. فالتنمية ال يمكن أن 

جيداً ما لذ يكفا  تحقياق التنمياة ويضامن تقادمها. ويقاوم مفهاوم الحكاذ الجياد علاى بنااء أو تحساين 

القاادرات علااى مسااتوى الساالطات التشااريعية والتنفيذيااة والقضااائية علااى مسااتوى الحكااذ المحلااي. 

     البرناامج    وقاد حادد   والخااص.        العاام اعين  المجتماع المادني والقطاوكذلك علاى مساتوى 

 الحكذ الجيد على النحو التالي: مقومات( أهذ  UNDP 1992لألمذ المتحدة )    اإلنمائي

: بمعنى أن يكون للناب دور فعال في  دارة يؤون مجتمعهذ. وهو ماا يقضاي المشاركة -1

والتعبياار عاان مصااالحهذ  أن تتاااة للجميااع فاارص متكافئااة ومتساااوية لعاارض قضاااياهذ

و عااالن رأيهااذ فااي النتااائج المتوقعااة ماان قاارارات معينااة، كمااا تتاااة لهااذ فاارص حقيقيااة 

 للتأثير في عملية صنع القرارات.

قصد بها تاوفير المعلوماات وساهولة الحصاول عليهاا مان جاناب الماواطنين ي: والشفافية -2

 فضالً عن صحة المعلومات ودقتها واكتمالها.

بها أن يكون الماو فين العماوميين، خاضاعين للرقاباة ) ولاو جزئيااً(  : ويقصدالمحاسبة -3

 عن الفش  أو عدم الكفاءة أو الغا، وأن يستجيبوا للنقد ويعدلوا قراراتهذ في ضوئل.

: أو سيادة القانون، وهو يقتضي توفر ترتيبات قانونية وقضائية داخلية فيما حكذ القانون -4

  الحكاذ لصاالحياتهذ فاي المجااالت كافاة، ماع يتص  بممارسة األفراد والجماعات وأه

كفالاة المسااواة أماام القااانون والمجتماع. ويعتبار حكاذ القااانون مان الشاروط الضاارورية 

إلعمال مبدأ المحاسبة، وكذلك للقدرة على التنباؤ مان جاناب الفااعلين فاي القطااع العاام 

 والخاص.

للماوارد، أي تخصايص  : وتعناي فاعلياة الحكاذ والتوصا   لاى أفضا  اساتخدامالفاعلية -5

ماان القاادرة والكفاااءة  تااوافرو دارة المااوارد اسااتجابة للحاجااات الجماعيااة، وهااذا يتطلااب 

لادى هاذه جانب مؤسسات الحكذ، فضالً عن توافر الحساسية لهماوم النااب ومصاالحهذ 

 المؤسسات.

جمياع، فضاالً عان التوزياع ة معاملاة عادلاة، وغيار متحيازة لللاوهو يعناي كفا نصافاإل -6

 التنمية وأعبائها. دل لثمارالعا

 ن تكام  هذه العناصر وتفاعلها معاً، هاو ماا يكفا  جاودة الحكاذ، مماا يسااعد علاى تهيئاة الفارص 

 األفض  لتحقيق التنمية بمعناها الشام  والمستق .

 المشاركة الشعبية والديمقراطية:

، هااو تااوفر المشاااركة أهااذ ركااائز نمااوذج التنميااة الشاااملة المسااتقلة المعتماادة علااى الااذات أحااد  ن

جمع عليها جميع االقتصاديون التنموياون، الديمقراطية. وهذه المسألة يكاد يالشعبية في أجواء من 
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وخاصة الذين يؤمناون باأن المشااركة الشاعبية تعتبار المادخ  الصاحيح لتولياد الطاقاة المعنوياة أو 

) أي المشاااركة ( حااق ماان  الشااحنة الروحيااة التااي ال تتحقااق التنميااة باادونها. هااذا عاادا عاان كونهااا

وهااي منهجيااة سياسااية للتمكااين ، أي تمكااين الناااب جميعاااً، بمااا فاايهذ لإلنسااان، الحقااوت األساسااية 

المهمشين والمستبعدين من العملية السياسية، من المشاركة في صنع القرار االقتصادي والسياسي 

 وفي تنفيذه ومتابعة تنفيذه.

يمقراطية التمثيلية، والتي تقوم على عالقاة غيار مبايارة باين والمشاركة، بهذا المعنى، تتجاوز الد

،  لى يك  من أيكال الديمقراطياة التشااركية التاي المنتخبةالمواطنين والدولة من خالل المجالس 

 تقوم على روابط أكثر مبايرة بين المواطن والدولة.

ة، تجعا  طالثاروة، والسالفاي عالقاات  فعلياةويظ  هذا النموذج يكلياً، ما لاذ يترافاق ماع تغيارات 

ألصوات أصحاب المصلحة الحقيقية في التنمية وزناً يعتد بل في تقرير السياسات، انطالقاً مان  ن 

نجاز تحاوالت عميقاة  المشاركة المطلوبة،  نما هي حق من حقوت المواطن، وأن هدفها األساسي 

 في العالقات االجتماعية وفي الممارسات المؤسسية.

دارة المركزياة والحكاذ إلتتذ الترتيباات الخاصاة بإقاماة المجاالس الشاعبية أو ا ومن الضروري أن

المحلي في  طار تحول في عالقات القوة وتوزيع السلطة لصالح فئة الفقراء والمهمشين، مما يزيد 

من فرص استجابة مؤسسات الحكذ لمطالبهذ. وزيادة فرص المحاسابة والمساائلة للمؤسساات فيماا 

 هذه المطالب. ذا لذ تستجب ل

ازنة في النظام السياسي  لى الهاء الناب في    أوضاع غير متو علىوقد تعمد الفئات المسيطرة 

بترتيبااات  اهرهااا مشاااركة المااواطنين، وباطنهااا االسااتمرار بالممارسااات  اميااقتوزيااع الساالطة بال

الترتيباات لتمكاين المعهودة التاي تاؤدي  لاى احتفا هاا بمواقفهاا، ولهاذا ال باد مان ايجااد الوساائ  و

المواطن من ممارسة حقل في المشاركة، ذلك  ن التفااوت فاي توزياع الادخول والثاروات غالبااً ماا 

، فتركز الثروة بيد فئة من المجتمع من ياأنل أن يقف حائالً دون تفعي  المشاركة الشعبية الحقيقية 

المرجوة، ويقضاي علاى  المشاركة ومباد يؤدي  لى تركيز النفوذ والسلطة. وهو ما ينسف أسس 

صانعها تكافؤ الفرص والمساواة بين الناب وبالتالي يؤثر على روة ومحتوى القرارات وأسااليب 

 وتنفيذها.

 تمويل التنمية واإلعمار

تكتسب عملية تموي  التنمية واإلعمار أهمية بالغة خاصة بعدما تعرض لل اإلقتصاد الوطني من ) 

تل , وتعرض األمن اإلنساني للشعب السوري  لى عقوبات ( ومن حصار زادت  من صعوبا

الخطر , فضالً عن أن هذه العقوبات وممارسات والحصار تعتبر مساساً مبايراً بحقوت اإلنسان , 

والتي طالما اتخذت ذريعة من قب  الدول المتقدمة ) والحضارية ( وكذلك الدول العربية ) الشقيقة 

عتبار أن ما يحص  في سورية هو مطالبة بالحرية ( ذريعة للتدخ  في الشؤون الداخلية با

 وبحقوت اإلنسان .

وبعد التدمير الممنهج للبنى التحتية , والتخريب والنهب الحاص  في المعام  والمنشآت الصناعية 

والهدم الواسع لبيوت السكن , أصبحت مسألة التموي  قضية من أهذ ما سيواجل سورية فيما بعد 

 انتهاء األزمة .

 يتذ تأمين التموي  الالزم للتنمية واإلعمار في    هذه الظروف ؟؟؟ فكيف 

 هناك وجهتا نظر متداولة نعرضها فيما يلي : 

عرضها رئيس الفريق اإلقتصادي السابق ) الدردري ( الذي سمتل الدول  وجهة النظر األولى :

 عمار سورية س وعينتل األوروبية والواليات المتحدة والمؤسسات الدولية , مسؤوالً عن س  عادة 

بيروت ( قريباً من دمشق لتسه  عليل التواص   -من أج  ذلك كمستشار اقتصادي في ) األسكوا

مع الفئات من ) رجال األعمال ( الذين هربوا أموالهذ المسروقة أصالً , والذين مصوا دماء 

ي مركزان مفضالن السوريين لسنوات خلت , ثذ انتشروا في بقاع الدنيا , و ن بقيت بيروت ودب

لهذ . وهذ اين في الفنادت الفخمة في الخارج بانتظار  يارة العودة ) المظفرة ( ليتولوا مهمة 

 تهذ من المحاف  الخارجية , التي تعيا أوهام العودة المظفرة .ءبوعود مختلفة جا عادة اإلعمار 
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ل )و ال يزال مزروعاً والدردري الذي يتولى مهمة التواص  مع هؤالء , ومع بعع من ارتبط ب

في أروقة الحكومة البيروقراطية ( . يقوم أيضاً بالتنسيق مع جميع هؤالء ومع الدول من ) أعداء 

سورية ( والمعارضة الخارجية المرتبطة بالمخطط الجهنمي لتدمير سورية كدولة ووطن ويعب 

 وجيا .

أجلل الدردري في نشاط محموم   ما هي خطة هؤالء اإلقتصادية إلعادة اإلعمار ؟ هذا ما يعم  من

فما يكاد ينتهي من اجتماع حتى يتلوه بندوة أو مؤتمر . وقد عرض خطتل هذه التي صاغتها 

المؤسسات المالية الدولية والشركات األجنبية التي طالما امتدحتل وسوقتل , وفي حوار أجراه معل 

ومنشور ضمن  16/2/2013عضو مشروع الحوار السوري الصحفي  كيفورك الماسيان بتاريخ 

 صدارات ما يدعى سمشروع الحوار السوري س تحت عنوان س األزمة السورية ...... الملفات 

 العالقة س .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئيس الجمعية العربية للبحو  العلمية *

فيما يتعلق بالتموي  ومن منطق المسؤول اإلقتصادي لسورية س في الخطة  يقول الدردري

 45مليار دوالر من الموارد الحكومية و  45الخمسية الحادية عشرة كان من المفترض  نفات 

 مليار دوالر من اإلستثمار 

 عادة  مليار دوالر ,  ضافة  لى تكاليف 90الخاص ,  ذا أردنا اين تحقيق الخطة نحن بحاجة  لى 

 150مليار دوالر , التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء , فنصبح أمام  60اإلعمار البالغة 

 150مليار دوالر تسمى س فجوة التموي  س فكذ تملك الدولة من هذا الرقذ ؟ وكيف ستحص  على 

 مليار دوالر ؟ 

س يمكن أن يقدم الدعذ  والدردري يجد الح  في اإلستدانة , والبنك الدولي ) كما يقول الدردري (

الالزم ..... ويمكننا القبول بشروط القرض ... وهي يروط لذ نقب  بها سابقاً )!!( لكننا مجبرين 

عليها اليوم من أج   عادة اإلعمار , فالموارد المتاحة لسورية محدودة , و ذا انتهت األزمة اليوم 

مار .... على أن تتفاع  الحكومة مع , نستطيع أن نحقق الخطة الخمسية الحادية عشر , رغذ الد

 ملفات اإلستدانة بشفافية س .

هكذا يجد الدردري ) ومشغليل ( الح  , أنل في القروض الخارجية المدعومة من البنك الدولي 

 وبشروطل التي علينا قبولها .

 وقد عبر الدكتور همام الجزائري رئيس هيئة تخطيط الدولة والتعاون وجهة النظر الثانية :

تقدم بدراسة بعنوان : سورية : نحو  2014الدولي , عن وجهة نظر أخرى, ففي يهر تذار 

اإلنتعاش المبكر والتنمية . وفيها يعرض الرؤية الوطنية إلدارة مرحلة التعافي المبكر و عادة 

اإلعمار والتنمية وقدم هذه الرؤية في لقاءات متعددة , منها لقاء خاص مع بعع ا|إلقتصاديين في 

جمعية العلوم اإلقتصادية السورية . وبعد أن يستعرض مستويات العم  في اإلنتعاش المبكر 

لإلقتصاد و  عادة البناء , يتحد  عن البرنامج التنفيذي ويعترف  بأن التحدي األول المباير 

 يتمث  في التموي  , نظراً لحجذ الفاتورة غير المسبوقة إلعادة البناء .

نحين( لمساعدات خارجية , دون أن يحدد من هذ هؤالء المانحين . ولكنل وهنا يفترض وجود ) ما

يقول س يجب أن نأخذ في اإلعتبار المساعدات الخارجية قد تكون أق  مما هو مطلوب ... لذلك 

فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص ستكون مركزية لخلق فرص العم  وتقليص عدد العاطلين 

عديالت في اإلطار المؤسسي والتنظيمي الذي يحدد الهياك  الحالية عن العم  ... وهذا يتطلب ت

 لإلدارة اإلقتصادية والمؤسسية ...,

ويجب أن يتوفر لدى سورية اإلطار التنظيمي المناسب إلدارة مساهمات المانحين بكفاءة ويفافية 

 .س

ي جريدة الثورة لكن الدكتور الجزائري , يقدم حالً حكومياً أكثر وضوحاً في حديث صحفي نشر ف

, فهو  ذ يعرض اإلستراتيجية التي تعم  بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي  15/7/2014بتاريخ 

ويربطها بالموارد , يشير  لى أن التحدي األساسي اليوم هو س  دارة هذه الموارد من أج  زيادة 
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يبية , فاإلستهداف قدرة الدولة في مرحلة مقبلة لزيادة فرص العم  والتشغي  وخلق مطارة ضر

اليوم هو توسيع المطارة الضربيبة , حيث سيكون هناك تشاركية للبحث عن مطارة ضريبية 

ً لموارد الدولة بغياب النفط  ً أعلى , سيكون مصدراً رئيسيا جديدة لها تحص  مستوى ضريبيا

 والموارد األخرى .

اهظة والمبالغ التي تطرة بمواقع وفيما يتعلق بإعادة اإلعمار , فهو يرى أن تكاليفها لن تكون ب

عديدة , يراها مبالغ فيها . ويرى ان لدى سورية خياران أساسيان لتموي  اإلعمار :  ما 

باالقتراض الدولي , و ما بزيادة اإلستثمارات المحلية و األجنبية . س ومقاربتنا في سورية لخيار 

التقلي  من الحاجة لإلقتراض الدولي س زيادة اإلستثمارات وزيادة مساهمتل بإعادة اإلعمار بهدف 

ولهذا فهو يرى أنل ضمن هذه الرواية يأتي س قانون التشاركية س لخلق اإلطار التشريعي لمساهمة 

 القطاع الخاص . فالدولة بالتشارك مع القطاع الخاص قادرة على تنفيذ اإلعمار تدريجياً .

حكومة مؤخراً وأقرتل, صمذ خصيصاً والمعروف أن مشروع قانون التشاركية , الذي أعدتل ال

 لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص .

 الطريق الثالث :

في الواقع أن ان وجهتي النظر المعروضة , تلتقيان في النهاية حول نقطة مركزية , وهي 

وجهة نظر هيئة تخطيط الدولة اإلعتماد على القطاع الخاص واإلقتراض من الخارج , رغذ أن 

تبدو كما هي في الظاهر أنها غير موافقة على القروض من الخارج , ولكن جوهر اإلعتماد على 

القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية , يعني اللجوء  لى اإلستثمار الخارجي , ألن 

عبارة عن واجهة لهذه  القطاع الخاص المحلي سوف يلجأ  لى الشركات األجنبية , وسيكون

الشركات , وتلك الشركات بدورها سوف تلجأ  لى المؤسسات المالية لتموي  الشركات التي 

 تعهدت بتنفيذها .

مما يعني قروضاً وتسهيالت تقدم في النهاية  لى البالد ) سواء عن طريق مباير أو عن طريق 

لجي  الحاضر وترهن أجيال الشركات الخاصة ( وهذه مديونية على الدولة , تترتب على ا

 المستقب  .

 ضافة  لى هذا فإن التشاركية في  قامة مشروعات البنية التحتية بحجة ان القطاع الخاص أقدر 

على تأمين التموي  و اإلدارة و التكنولوجيا , هذه الحجة غير مقبولة وغير واقعية .  ن كفاءة 

قدرتل على  جراء الوساطات و السمسرة القطاع الخاص في هذه المجال تظهر فقط في مرونتل و

وقبع العموالت , والقطاع العام  ) يستطيع (  ذا ما توفرت لل الكفاءات النزيهة ذات اإلنتماد 

 الوطني أن ينفذ المشروعات بكفاءة أعلى وتكاليف أق  .

قاومي تظ  هناك مسألة أخرى تتعلق بطبيعة مشروعات البنية التحتية ,فعداعن ارتباطها بااألمن ال

وبالتااالي ال يجااوز أن يتساال   ليهااا األجنبااي خاصااة ماان بلاادان وقفاات تاريخياااً ضااد تنميااة سااورية 

وتقدمها , نقول عدا عن ارتباط مشروعات البنياة التحتياة بااألمن القاومي , فاإن التجرباة الساورية 

ر , فمان مع الشركات األجنبية أثبتات أنال لايس باإلمكاان الركاون  ليهاا فاي عملياة التنمياة واإلعماا

خااالل األزمااة تبااين أن الشااركات األجنبيااة انصاااعت للعقوبااات الظالمااة التااي فرضااتها الواليااات 

المتحدة و اإلتحاد األوروبي على سورية فكانت أول الشركات التي انسحبت من الح  فاي ساورية 

 يركات الخدمة في قطاع النفط . وفي    الظروف السياساية واإلقتصاادية التاي تمار بهاا ساورية

سيكون من غير الساليذ الوقاوع مارة أخارى فاي أخطااء جديادة باإلعتمااد علاى القطااع الخااص  ) 

الذي قام بتهريب أموالل التي جمعها من أموال السوريين ( أو الشاركات األجنبياة ) التاي انساحبت 

 مع أول قرار بالعقوبات وفرض الحصار اإلقتصادي ( تحت مسميات براقة كالتشاركية .

بعاد  نطلاق فاإن الطرياق األسالذ لتاأمين الماوارد المالياة الالزماة للتنمياة واإلعماار فيماامن هاذا الم

انتهاء األزمة , هو في تأكيد يعار واإلعتمااد علاى الاذات ومان خاالل مواردناا الوطنياة المتاحاة , 

وماا يمكاان أن تسااهذ باال الادول الصااديقة , وبمااا يحفااظ لنااا سايادتنا وكرامتنااا الوطنيااة , فااإن الفجااوة 

التمويلية لعمليتي التنمية واإلعمار يمكن أن يتذ تأمينها بإحدا  صندوت خاص تصب فيل الموارد 

 التالية :
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 مخصصات ترصد في الموازنة العامة . -1

 مبالغ التعويضات من الدول التي وقفت وراء العمليات التخريبية وذلك بقرار دولي . -2

هبهااا وساارقتها ماان أمااوال الدولااة األمااوال التااي ساايتذ اسااترجاعها ماان الخااارج والتااي تااذ ن -3

 والشعب .

 المنح والمساعدات من الدول الصديقة و الداعمة . -4

ويوضاااع للصاااندوت نظاااام خااااص و دارة ذات صاااالحيات واساااعة علاااى أن تتمتاااع بالنزاهاااة 

والشافافية والكفاااءة واإللتاازام الااوطني . ويعاين لهااذا الصااندوت مجلااس أمنااء , يضااذ عاادد ماان 

ب ممثلااين عاان المتضااررين  لااى جانااب ممثلااين عاان القطاعااات أصااحاب الكفاااءة  لااى جاناا

 اإلقتصادية و الخدمية .

ويتالزم  أحدا  الصندوت مع برنامج يام  لإلصالة اإلقتصادي يعتبار اإلصاالة الضاريبي 

أهذ مجاالتل  كما تجارى عملياة حصار ألماالك الدولاة بهادف تحساين األداء فيهاا ورفاع نسابة 

 نمية واإلعمار . سهام مواردها في عملية الت

 

 : اقتصاد يمشي على ساقينخالصة النموذج التنموي السوري

ربما الحظتذ ابتعاد البدي  التنموي عن النظرة األحادية فاي التحليا  ووضاع األهاداف والسياساات 

فالمسار التنماوي المقتارة يمشاي علاى سااقين ومعناى هاذا أن خطواتال ساتكون متوازناة، وثابتاة، 

 ى:وواثقة فهو يهدف  ل

 التنمية ويحقق االعمار -

 والتنمية المستقلة والمعتمدة على الذات. - 

واالسااتقاللية هااي االنطااالت ماان الساايادة والمصااالح الوطنيااة مااع األخااذ باالعتبااار التطااورات  -

 والتغيرات العالمية.

) تنمياة  واالعتماد على الذات يقوم على القدرات الذاتية، أي الموارد البشرية والموارد الطبيعية -

 القدرات البشرية ، وتحسن األداء االقتصادي(.

 واالعمار يُعيد اعمار ما خرب ودمر ويبني من جديد. -

 والتوجل نحو  يباع الحاجات األساسية يقوم على  يباع الحاجات المادية والحاجات المعنوية. -

لقطاااع الحرفااي علااى  مكانااات ومااوارد القطاااع العااام والخاااص ) بمااا فياال اويقااوم االقتصاااد  -

 والتعاوني(

 وهو يعتمد التخطيط في مجال االستثمار وتليات السوت في مجال االستهالك. -

 وتقوم الخطة بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ) بما فيل المجتمع المدني (. -

الصاااناعي والزراعاااي، لتاااأمين الحاجاااات األساساااية  باإلنتااااجينويااانهع االقتصااااد السااالعي  -

 ر.والتصدي

 وتقوم الصناعة على تطوير الصناعة االستخراجية وتحديث الصناعة التحويلية. -

وتتجل الصناعات التحويلية نحو الصناعات التقليدية، والصناعات التكنولوجية الراقياة ) المازج  -

 بين التكنولوجيا المحلية وتطويع التكنولوجيا المستوردة (.

الحاجات األساسية، وصناعة المنتجات االساتهالكية وفاق  وتتجل الصناعة التحويلية  لى إليباع -

 مزايا تنافسية قابلة للتصدير.

 تركز الصناعة التحويلية على المشروعات كثيفة العمالة وعلى مشروعات كثيفة رأسمال. -

 وتقوم الزراعة على تأمين مصادر األمن الغذائي ومنتجات أخرى من أج  التصدير. -

 ى الجودة وتخفيع التكلفة ) االهتمام بالنواحي الكمية والنوعية (ويركز في اإلنتاج عل -

  نتاج األيجار المثمرة.و  نتاج المحاصي  ووتتجل الزراعة نح -
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وتركااز السياسااة االجتماعيااة علااى تااأمين ) الساالع العامااة باألسااعار المناساابة ( التعلاايذ والصااحة  -

 واإلسكان والمواصالت.

لتنمية بالجي  الحاضر واالنفتاة على الفئات الشابة فإنها تنظار  لاى وفي حين تعني استراتيجية ا -

 األجيال القادمة.

التنميااة وفااي  اا  الظااروف القائمااة فااإن  سااتراتيجية تخصاايص المااوارد سااتتوزع بااين عمليااات  -

 واالعمار ومخصصات الدفاع الوطني.

تماام بصاناعة الخادمات وفي الوقت الاذي ياتذ التركياز فيال علاى الصاناعة التحويلياة يجاري االه -

 الخدمات المالية ... ( –السياحة  –التأمين  –اإلنتاجية ) المصارف 

توزيع منافع التنمية على القطاعات الشعبية األوسع وانتشارها جغرافياً على جميع مناطق البالد  -

 ) التوزيع الشام  واالنتشار الجغرافي ( ) اهتمام بين الحضر والريف(.

 .) التركيز والتنوع( اإلنتاجلى بؤر القوة في االقتصاد والتنوع في تركز الجهود ع -

 .التمسك بالقيذ الثابتة، والثقافة العربية واالنفتاة على الثقافات والحضارة العالمية -

 مع التركيز على التنمية القطرية، يتذ االهتمام بالتنمية القومية. -

 خ.االهتمام بالطفولة والمرأة وبالشباب والشيو -

 معدل نمو مرتفع مع عدالة اجتماعية. -

 قوة في االقتصاد مع قوة الدولة. -

 

 

 

 الفهرب

 أوالً:  المقدمة

 ثانياً:  المالمح والمنطلقات

 ثالثاً: ركائز النموذج الوطني للتنمية واإلعمار

 التركيز على القدرات والطاقات والموارد الوطنية  -1       

 والتخطيط دور أساسي للدولة  -2       

 المشاركة الشعبية الواسعة -3       

 ضبط العالقة مع الخارج -4        

 التعاون مع البلدان العربية وبلدان الجنوب -5        

 رابعاً: الصعوبات والمعوقات

 خامساً: يروط نجاة النموذج التنموي:

 : يرط تعميذ ثقافة التنمية:1       

 واالستعداد لمواجهة هذه الصعوبات وتحم  تكلفتها:  دراك حجذ الصعوبات 2       

  عادة تركيب اإلدارة االقتصادية: 3       

 تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة: 4       

 : االستعداد لمواجهة الممارسات والضغوط من الخارج اإلقليمي والدولي5       
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 معايير النجاةبعع سادساً: 

 الدفع الذاتي في االقتصاد الوطني وجود حد أدنى من قوى -        

 الكشف عن جوانب قدرة االقتصاد الوطني على مقاومة الصدمات الخارجية -        

 التحكذ في توقيت فتح وتحرير حساب رأسمال في ميزان المدفوعات.  – 1              

 اإلٌقالل من االعتماد المفرط على االستيراد. -2              

 توقيت فتح وتحرير حساب رأسمال في ميزان المدفوعات التحكذ في –

 اإلٌقالل من االعتماد المفرط على االستيراد                -3

 تنشيط وتوسيع سلة الصادرات - 4                   

 رأسمال البشري والمعرفيالتعميق رصد   -        

 ربيالعم  على توسيع رقعة السوت المحلي والع -            

 

 التي ستواجل عملية بناء النموذج التنموي السوري بعع القضايا المنهجيةسابعاً: 

واقع احتالل جزء من األرض السورية والحروب على المنطقة  -أ  

  في  طار  العالقات االقتصادية الخارجية التي لها الحاالت  التي يواجهها البلد   –ب 

 مث  : انعكاسات داخلية،        

 اك أوالً اتفاقية منطقة التجارة الحرة  العربية الكبرىفهن -1

 في    العالقات الحالية مستقب  النظام العربي اإلقليمي -2

 االنضمام  لى منظمة التجارة العالمية. مسألة- 3

 أسلوب التخطيط بالمشاركة،  اعتماد  -ج

 الوزن النسبي للقطاعات.–د 

  لى مراح  التنموي طوي   للنموذجتقسيذ األفق الزمني الطوي   -هـ 

 توقع ردود فع  جميع الفاعلين من التطورات والتغيرات المطلوب  حداثها،  –و 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟الكيفية التي تؤدي  لى انتقال النمو االقتصادي  لى تنمية ياملة، – 3

 دور الدولة التنمويثامناً: 

 تاسعاً: العدالة االجتماعية وعالقتها بالتنمية

 ماعية العدالة االجت

 العدالة السياسية 

 العدالة االقتصادية

 الكفاءة والعدل. -1

 عدم االستغالل  -4

 تقليص الفجوة بين الدخول  -5

أن يضمن دستور البالد ما يسمح بحماية أيكال الكسب المشروع ويناهع الكسب  -6

 غير المشروع الذي يقوم على الفساد.

 ،أن يتذ توزيع األعباء والتكاليف العامة على نحو عادل -7

نوعيااة الحكااذ أو  دارة يااؤون المجتمااع والدولااة.. وقااد حاادد البرنااامج اإلنمااائي لألمااذ المتحاادة ) 

UNDP 1992 :أهذ مكونات الحكذ الجيد على النحو التالي ) 

a. .:المشاركة 

b.  :الشفافية 

c.  :المحاسبة 

d. حكذ القانون 

e. الفاعلية  ، 

f. اإلنصاف  
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 المشاركة الشعبية والديمقراطية:

 عمارتموي  التنمية واإل

 وجهة النظر األولى      وجهة النظر الثانية           الطريق الثالث 

 

 خالصة النموذج التنموي السوري: اقتصاد يمشي على ساقين

 

 

 

 


