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  جمعية العلوم االقتصادية السورية

 مع تنمية الوطن وقضايا المواطن عاما  خمسون 

 

 على تأسيسها الذي كان بتاريخ جمعية العلوم االقتصادية السورية بمرور خمسين عاما   احتفلت

عة مركز المؤتمرات في قا 2015 أيلول 10يوم الخميس  أقيمتباحتفالية علمية  11/7/1965

بكلمة رئيس مجلس االدارة الدكتور كمال  افتتحت االحتفالية .رضا سعيد سابقا (بجامعة دمشق )

خالل نصف قرن والدور طة الجمعية العلمية والجماهيرية شرف تم فيها استعراض تاريخ وأنش

. كما االقتصادية واالجتماعية في سوريةضاع الذي قامت به الجمعية في دراسة وتحليل األو

القضايا االقتصادية الراهنة حول عدد من تضمنت االحتفالية عرض ومناقشة أربع أوراق عمل 

 تضمنت ما يلي:

 الدكتور دريد درغام   -تشخيص ومقترحات ، سياسة النقدية والمالية في سوريةال -1

 الزميل فؤاد اللحام   - الواقع ومتطلبات التعافي –الصناعة السورية في ظل األزمة  -2

الدكتور هيثم  –واقع القطاع الزراعي خالل سنوات األزمة واالجراءات الحكومية  -3

 األشقر 

 الدكتور منير الحمش  –مراجعة تحليلية للسياسات االقتصادية الكلية وتقييم المسار  -4

واجتماعية  قافيةثظاهرة ن الماضي خالل نصف القرالسورية  شكلت جمعية العلوم االقتصادية

في  األهليةالعلمية  جمعياتالوقدمت نموذجا  ناجحا  لدور ومهام متميزة في المجتمع السوري 

كافة القضايا االقتصادية واالجتماعية . حيث تناولت طيلة الفترة الماضية المشاركة وااللتزام

بموضوعية موصوفة بعيدة عن التملق والمزايدة أو النقد األساسية التي تواجه المجتمع السوري 

من أجل النقد حيث كانت تمارس دورا  مسؤوال  في طرح المشاكل وانتقاد الممارسات السلبية 

معها استعدادها للتعاون للجهات المعنية  ليس هذا وحسب بل كانت تعلن دوما   وتقدم الحلول البديلة

 .في وضع مقترحاتها موضع التنفيذ

ندما ع 1980الثامن من تشرين الثاني حققت جمعية العلوم االقتصادية نقلة نوعية مميزة في 

في سورية من حالة الركود ندوة الثالثاء االقتصادية السنوية التي حركت المجتمع األهلي قت أطل

وشجعت جهات أخرى عديدة على التحرك في هذه االتجاه وكانت مأثرتها ، التي يعيش فيها 



عام غير محصور بمكاتب الجهات جماهيري رى في تحويل الشأن االقتصادي إلى شأن الكب

في بممارسة حقه وواجبه  بهذه القضايا  كل مهتمأمام وإتاحة الفرصة ، الحكومية أو المختصين 

بين مختلف اآلراء حول كل هذه األمور  والحوار، بما يراه مناسبا   والمطالبةمناقشتها وتقييمها 

كان وراء ذلك االقبال الكبير على  وهو ما. واالتجاهات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن 

من أهم والتي كانت  الواسعة فيهاوالمناقشات الغنية واالقتصادية السنوية حضور ندوة الثالثاء 

من لقرار االقتصادي نصيحة لمتخذي االواألحداث الثقافية في البالد التي ساهمت في تقديم الرأي 

حيث كانت الجمعية .قبل الوقوع فيها منها تحسين العمل وتجاوز السلبيات وحتى التحذير أجل 

وخالصة المناقشات التي تعدها محاضرات الدراسات وبكافة الالجهات المعنية  تقوم بتزويد

ليس هذا  ،منها يدون فعلهم يستإلى المسؤولين المعنيين  رسلهاتو تتوصل اليها التي والنتائج 

وحسب بل كانت الجمعية تعلن استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية من أجل وضع هذه 

 .المقترحات والنتائج قيد التنفيذ...

على الرغم من  ،ثاء االقتصاديةسورية بندوة الثالنشاط جمعية العلوم االقتصادية ال لم ينحصر

بل كانت هناك ندوات وفعاليات اقتصادية أخرى قامت بها الجمعية ودورها كما بينا، أهميتها 

. وعندما حالت األزمة الحالية التي تعيشها سورية ت عديدة حول قضايا اقتصادية هامةبمناسبا

من متابعة فعالية ندوة الثالثاء االقتصادية استعاضت الجمعية عن ذلك بحلقات  2011منذ عام 

حول أهم القضايا االقتصادية  2014عام رها المتواضع نقاشية متخصصة عقدتها في مق

صتها كالعادة إلى الجهات والمسؤولين وقدمت خالبمشاركة عدد من المختصين واالجتماعية 

 . المعنية

 في مسيرة نصف القرن األول من حياتها السورية  جل لجمعية العلوم االقتصاديةتسمأثرة أخرى 

الخبرات الوطنية في مختلف المجاالت االقتصادية التي كان فقط أفضل الكفاءات ولم تضم أنها 

لها دورها المميز في حياة سورية االقتصادية خالل السنوات الخمسين الماضية من خالل المواقع 

في المجتمع وفي  يوالتعددالفكري التنوع التي شغلتها واألدوار التي أدتها ، بل أيضا  في عكسها 

التباين الفكري حيث لم يكن تها تجسيدا  واضحا  لهذا التوجه كانت مجالس ادارفاالقتصاد 

عمل الجمعية والتزامها بقضايا التنمية ومصالح  في أي يوم عائقا  أمام ا والعقائدي بين أعضائه

كان بل غار الكسبة ومختلف أطياف البرجوازية الوطنية صغالبية الشعب من عمال وفالحين  و

مختلف بتمثيل  وكان التزامها هاما  في نجاح الجمعية واستمرارهاسببا  في الواقع والممارسة 

لتوجهات والمدارس االقتصادية واالجتماعية الوطنية هو األساس والخلفية والبوصلة في اختيار ا

 وفي عملهم. أعضاء مجلس االدارة 

على الرغم من أهميتها ، وقضاياه الجمعية في اإلطار القطري المحليعمل نحصر يلم 

 1965عام  اتحاد االقتصاديين العربأسيس في تأساسيا  ا  بل كان لها دوروحسب ، رورتهاوض

المتعلقة القضايا من ديد في تناول العسواء  والمشاركة الفعالة في مختلف نشاطاته وفعالياته

من خالل تنظيمها ثالث مؤتمرات اقتصادية عربية  وأدي العربي ابالتعاون والتكامل االقتص

تناولت مختلف القضايا االقتصادية العربية  2002و 1979و 1971شق في األعوام كبيرة بدم

 . العربي المشترك والعمل االقتصادي



لم تخل مسيرة جمعية العلوم االقتصادية السورية خالل الخمسين عاما  الماضية من المشاكل 

يعانون أولئك الذين خاصة من من أكثر من جهة ومن أكثر من مسؤول والمتاعب والمضايقات 

لكن موضوعية الجمعية ، لقبول بالرأي اآلخر بل حتى سماعهاعدم مرض ضيق سعة الصدر و

النادرة ممن كانت تصلهم انزعاجات في تناول المواضيع التي كانت تطرحها وبعد نظر القلة 

 . تصد تلك المحاوالتواقتراحات ذوي الصدور الضيقة والنظرة المحدودة كانت 

 


