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في السياق :التحديات ،فرص نادرة يتيحها التغيير

 -1ثالثة تحديات رئيسية:
• التحول التكنولوجي :الولوج والمقيدات ،النظام الوطني لإلبتكار والعقوبات
• التحول المؤسساتي :البيئة الناظمة وتطوير التراكيب والهياكل
• مواجهة مشاريع الهيمنة والحرب وتحدي إعادة البناء

 -2فرص نادرة يتيحها التغيير
• فكر تجديدي :المزاوجة بين مفاهيم التنمية التقليدية التي تركز على المستوى الكلي (المقاربة من األعلى
إلى األسفل :الدور المركزي للمؤسسات) مع منهجيات االقتصاد المؤسساتي والمدخل الجزئي (من األسفل
إلى األعلى :تفاعل قوى المجتمع) ،بهدف معرفة كيف ستطور المؤسسات في مرحلة إعادة البناء ،وذلك
بتبني موقف ايجابي وفاعل ،يتجسد بالتكاتف والتشبيك والمؤازرة و"تكبيرة الكعكة".
• تعزيز هوية االقتصاد والدولة الوطنية :ماهية العالقة بين الدولة والمجتمع وقطاع األعمال (خلق الثروة
وتوزيعها) ،ضمن إطار استمرار بناء الدولة المركزية ،في إطار مؤسساتي ديناميكي ،كون النزاع والتنمية
في المجتمع يقودان إلى انزياح مؤسساتي يؤدي بدوره إلى تغيير ملحوظ في دور المؤسسات ويترافق مع
أحداث حاسمة تفرض تطوي ار لهياكل وغايات المؤسسات القائمة واستنباط الجديد منها.
• البيئة االقتصادية السباقة وليست الالحقة :ليس فقط تغيرت هذه البيئة مع التطورات العالمية ومفاعيل
األزمة الداخلية لكن أيضا لكونها وبحد ذاتها تحتاج لتطوير مسبق ،من هنا يكتسب التعدد والتنوع
اإلقتصادي كفكر استراتيجي بامتياز أهميته البالغة خاصة وأن األحداث االستثنائية كالحروب واألزمات
تتيح فرص نادرة للتغيير ويجب استغاللها ضمن بعد وطني صرف وبحماية مصالح الجميع.

أولا -تحليل مسار النموذج التنموي السوري
يظهر تحليل مسار التنمية اغفال بعدها المكاني وغلبة النمو بإشكالية الريوع على حساب التنمية ،مع غياب
عدالة التوزيع والفقر والبطالة ،وتزايد الهوة بين الموارد والخدمات المقدمة للسكان.
 -1اختاللت متراكمة وغياب البعد القليمي للتنمية وتوزيع عوائد النمو قبل األزمة
• عقد السبعينات وبناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية :مرحلة التعبئة التنموية التوسعية.
• عقد الثمانينات واإلنكشاف :مرحلة األزمة الهيكلية.
• عقد التسعينات وعوائد النفط .2004-1991
• "اقتصاد السوق االجتماعي" ( :)2005في سياق إقليمي ودولي ضاغط ،مع معدالت نمو مرتفعة للناتج،
مع ذلك ،ازدادت االختالالت البنيوية و"النزيف التنموي المفقر” ،والتفاوت بين مصادر الدخل وأماكن تكوينه
(اكتظاظ سكاني ،وعجز في الموارد ،وتدهور بيئي ،وعشوائية العمران والتجمعات الصناعية).
الا مشروعًا ا عن غلبة فلسفة النمو على حساب التنمية :النمو من أجل من؟
وأصبحت االشكالية تطرح سؤا ً

 -2الحرب ومفاعيلها المباشرة وغير المباشرة والضمنية :بحكم موقعها اإلقليمي ،استهدفت سورية بشكل مباشرة
ضمن سياق التغيير إلعادة ترتيب أوضاع المنطقة بما يخدم مصالح القوى المتكالبة على سورية للسيطرة على
"حيزها" ،ولعبت العوامل التي تعرض إليها اإلقتصاد السوري دوراً محورياً في مجريات األزمة وبانعكاسات
متعددة على محاور المواجهة.

• تغيرررًوبولوجيرراًااقتصررادًالسرروريًوتنرراميًالشررراًاإلجتمرراعيًوالتكافررلً،خا ررةًمررعًتمويررلًالقرروى المعاديررةً
لسرروريةًلظرراهرةًالتطرررفًالعررالميًفيهرراً،مقارنررةًبإروهرراًالحقرراريًودورهرراًالقرروميًباسررتقبالهاًعبرررًالت راريخً
لماليينًالمهاجرينً،معًبروزًالهجرةًًوالنزوحًًالداخلي ،بالتوازيًمعًانكفاءًعددًمنًالكوادرًالسورية.

 -3مواجهة مفاعيل األزمة
• إذاًكان ومازالً الشقًاإلقتصاديًمكوناًرئيساًفيًالحربًعلىًسوريةًفإنرهًمرنًالصرعبًبمكرانًتصرورًكير ً
يمكنًإلقتصادًماًكااقتصادًالسوريًوالذيًكانًيمررًقبرلًاألزمرةًبتحرواتًهيكليرةً،أنًيواجرهًسزمرةًاسرتهدفتً
مقوماتررهًااساسرريةً،مررنًترردميرًفرريًالبنيررةًالتحتيررةًواسررتهدافًعوامررلًاانتررااًإلررىًتحجرريمًالتجررارةًالخارجيررةً
والمقاربةًعلىًسعرًالصرفًمروراًبمحا رةًسلياتًالتمويلًوالتأمينًوالنقلًوااستثمار.
• معًذلكً مد ااقتصادًالسوريًبفعلًاستغاللًواقاتًاإلقتصادًالكامنةًبتقليصًفجوةًالناتج وذلكًتبعراًلتطرورً
األزمةًومفاعيلهاً،حير ًكرانًومرازالًهردفًالحكومرةًفريًمواجهتهراًارترداداتًالحرربًالمحافظرةًعلرىًالردورً
الخدميًواانتاجي لكافةًالقطاعاتًوبأولوياتًتفرضهاًالحاجاتًالملحة.
• إنًعمقًماًتعرضتًلهًسوريةًيعتبرًمثااًفريداًفيًائحةًالكوارثًوالحروبً،ويفرضًتجاوزًالطررقًالتقليديرةً،
سيماًوأنًالسياساتًالواجبةًتستدعيًتجاوزًو فاتً"برامجًإعادةًاإلعمار" الجاهزةً(تطرورًديناميرةًاألزمرةًيعّمرقً
مفاعيلًسابقةًوينتجًمفاعيلًجديدةًتهددًسلياتًعملًمنظومراتًعديردةًوتعنري انكسراراًفريًمسرارًالنمروذاًالتنمروي)ً،
والتفكيرًبطريقةًوبأدواتًجديدةًًفي اوارًعقدًاجتماعيًجديدًومتطورًومستدامًضمنًالثوابتًالوونية.

ثانيا ا -اإلطار الكلي للرؤية الوطنية والنموذج التنموي المبتغى
 -1تجاوز المفهوم التقليدي للتنمية:
• تتطلب معالجة سوار الدمار الحا ل نتيجة الحرب اارهابية ضد الدولة الوونية السورية ،اعتماد مقاربات
ابتكارية وبأدوات ومناهج موّلدة بدورها لمقاربات جديدة ومرنة ضمن فكر تجديدي يعزز من هوية االقتصاد
الوطني (تزاوج بين اإلرث الحضاري والتطلعات المستقبلية) وكإطار تتفاعل ضمنه كافة السياسات وتحقق
األهداف والمصالح العليا للدولة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي.
• تبني استراتيجية التنمية الشاملة التي تتيح رسم تكامل السياسات المميزة لكال القطاعين العام والخاص (بشقيه
النظامي وغير المنظم) ،وبتجاوز المفهوم التقليدي للتنمية االقتصادية بإحداث تغيير جذري للبنى المعطاة،
كخيار عام واقتصاد سياسياتي تأسيسي في مرحلة إعادة البناء ،بحيث يعالج اإلختالات التنموية والشرا
ااجتماعي ضمن برنامج ووني محكم الصياغة ،ليمثل الركيزة األساسية للتصالح كفعل ارادي يساهم في التدرا
نحو حالة اإلستقرار والتعافي الشامل والمستدام ،بحي تعود سورية وأكثر من أي وقت مقى مكاناً للجميع.

• إذا كان النمو ااقتصادي شرو ازم لتعزيز دور الدولة والمجتمع ،فإن تطوير المؤسسات القائمة وتطوير الهياكل
المحلية والوونية واستنباو الجديد منها سيعزز من ترابط السياسات الكلية والجزئية وتدعيم المواونة والمشاركة
التداخلية لكل األجيال والفئات في اوار عقد اجتماعي يقمن الحقوق وتأدية الواجبات.

 -2في المقاربات :
• دمج مقاربات منهجية وتنفيذية متعددة وباستبعاد المقاربات الجاهزة المفروضة من الخارا:
 -1محورية دور الدولة في ضبط اإليقاع مع الصعود من األسفل إلى األعلى وبحسب الطلب
 -2التدرا بدينامية ومرونة عالية
 -3التنمية التشاركية
 -4التشبيك والحشد
• اإلعتماد على مرتكزين اونين:
 أن تنمو جميع ااستراتيجيات في سياقها المحلي الووني وببعدها القومي ،انطالقاً من محورية دورالدولة-المواون والخروا من "العطالة" القصرية وبناء السلم والتالحم المجتمعي.
 ادماا استراتيجيات متعددة في سن واحد بحسب السياقات ،لتجميع وتفعيل المجزأ لكافة قوى المجتمعباعادة هندسة كافة منظوماته وتراكيبه ،كون المجتمع هو األرضية والبناء والمحور والغاية.

 -3محورية الدولة المركزية-المواطن:
• اإلرتكاز على المقاربةًالتاريخيةًالحقيقيةًلواقعًمجتمعناً،أيًاإلنطالقًمرنًالبعردًالقروميًومراًيررتبطًبرهًمرنً
مفهومًاألمنًالشراملًالمتررابطً،مرعًالمتطلبراتًالملحرةًلبنراءًمفهرومًالدولرةًومقوماتهراًبمراًفيهراًاألمرنًالقروميً
بمكوناتهًالمتعددةًاإلنسانيًوالمائيًوالغذائيًوالطاقويًوالثقافيً،)..ويوفرًالذراعًااقتصرادي الرشريدًللدولرةً
منًبناءًقطاعًعامًمحوكمًيسهمًفيًعمليةًالتنميةًويعزيزًالشرعيةً،ويتيحًالمجرالًللقروىًااقتصراديةًبالعمرلً
المبدعً،عبرً ياغةًتفاهماتًحقيقيةًقائمةًعلىًتعظيمًالمنافعًوتوزيعًالمخاور.

• يتطلببببًتنفيرررذًاألولويببباتًتجببباوزًعوائبببعًجوةريبببةًعديبببدةً(العقوبببباتًوالتمويبببكًوالتكنولوجيببباًوالمبببواردً
البشرية).معًذلكًسيكونًةناكًحاجاتًمطلوبةًبإلحاحً،كتأمينًسببكًالمعيشبةًوعبودةًالنبازحينًوالمهجبرينً
وتأةيكًالبنيةًالتحتيةًواستعادةًالنشباطًاالقتصباديًبكافبةًمكوناتبرً،مبرورااًببالطبعًبخبدمات الصبحةًوالتعلبي ً
كغاياتًمجتمعيةًضمنًتشريعاتًضروريةًليصبحًالسل ًمولدااًلألماكًوالفرصًالحقيقية.
• إن التركيزز علزى حكومزة مركزيزة فاعلزة فزي اإلطزار الشزامل المتنزاغم مزع األطزر الالمركزيزة والمي .سزرة لممارسزة
األنشززطة اإلقتصززادية سيضززمن صليززة تخصززي الم زوارد بفعاليززة وكفززاءة فززي أداء األس زوا ومنززع اإلحتكززارات،
ويجن ززب الوق ززوع ف ززي أفخ ززاع التنمي ززة العدي ززدة بغي ززاف حق ززو الملكي ززة والش ززفافية والعدال ززة وحري ززة األسز زوا ورف ززع
مستويات التشغيل والتوظيف فزي إطزار االقتصزاد الكلزي ،وذلزك مزن خزالل إعزادة تأسزيس الحوكمزة االقتصزادية
بتحسين إدارة الموارد ،والتناسق بين القطاعين العام والخاص وتكبير الكعكة.

• كما يتوجب على السياسة االقتصادية الوطنية األخذ بالحسبان تغذية راجعزة نزاد ار مزا يتطلبهزا عزالم األعمزال .فالدولزة
ليست شركة ،حيث غالبا ما ينظر رجال األعمال إلى اقتصاد مضطرف كما ينظرون إلى شركة مضطربة تلجزأ إلزى
خفززا االجززور والسززعي لتصززبح تنافسززية ،أمززا فززي حززال الدولززة فززإن خفززا األجززور واإلنفززا يزيززد مززن تفززاقم الحالززة
(الطلب غير الكافي) والحل معاكس تماما.
• إن فعاليززة أداء الدولززة علززى مسززتوى االقتصززاد الكلززي ،وحسززن أداء القطززاع الخززاص علززى مسززتوى االقتصززاد الجزئززي،
همززا عززامالن متكززامالن ،ويشززكالن طرفززي المعادلززة ،وال تقززل أهميززة أحززدهما عززن ا خززر .فهمززا وجهززان لعملززة واح زدة،
ووحدة المصير تشمل كليهما.
• النمو القمني ممكن فقط في إوار المؤسسات الشاملة ،كون النخب التي تحكم وتسود في الالتشاركية تجعل
المؤسسات المستنبطة تدور في حلقة مفرغة ودون حل لمشكلة الفعل الجمعي (المجتمع غير المنظم /المنظم) ،سيما
وأن النمو الذي يؤدي إلى وجود خاسرين ورابحين قد ينتج عنه قوى تعيق اانصهار المجتمعي المنفتح.
• يفرض منطق التغيير المؤسساتي اانتقال إلى التشاركية ضمن مفهوم الشرعية لبناء الدولة -المجتمع ،سيما ّ
وأنً
األحداث ااستثنائية تتيح فر اً نادرة للتغيير ،يجب استغاللها ضمن بعد ووني رف وبحماية مصالح الجميع
وباستنهاض القطاعين العام الخاص كحاملين للطبقة ااجتماعية المتوسطة.

• اًيمكنًتحقيقًاانتقالًفيًالمؤسساتًدونًتحقيقًتحولًفيًعقليةًالنرا ًووررقًتعراملهم .فقريمًالالمركزيرةًتسراهمً
وبتفاعلًتامًمعًمحوريةًدورًالدولةً(المصلحةًالوونية) فيًبناءًالثقةًوالتشراركيةًمرعًالمجتمرعًكشرركاءًالحقيقيرونً،
بحي ًيدعمًنظامًالحوكمةًالسلمًوإعادةًالبناءًوالمسؤوليةًوتحسرينًالمرواردًواإلدارةًالعامرةًوتطبيرقًالقرانونًوتقرديمً
السلعًالعامة.
• بالترالي ،اًتسررتبعدًمقاربرةًالتنميررةًالمحليررة أيًدورًوأيًشرريحةًاقتصرراديةًواجتماعيررةًومناوقيرةًوأيًمكررونًسرركانيً
بتنوعهً(والتيًكانًمصدرًإغناءًو هرًمجتمعي)ً،بلًتحريضًالمجتمعًوبناءًالقدراتًوالتدعيمًلشرفاءًنفسرهًبعيرداً
عنًاألورًالدفاعيةًالعقائديةًوالتطرف ،وااندمااًالفاعلًباسرتراتيجياتًالمصرالحةًودينامياتهراًالذاتيرةًعبررًالرزمنً،
ضمنًمقاربةًمركزيةًالدولةًالمواونً(وباستبعادًتأويالتًمتطرفةًلمفهومًالالمركزية).
• يفرضًالبناءًمرنًجديردًأساسراًااسرتقرارًوالتصرالحًمرعًالماضريًوبنراءًالمسرتقبلًبكروادرًمؤمنرةًبعدالرةًالتنميرة،
بحي ًترتكزًالرؤيةًعلىًمعالجتهًاإلختالاتًالبنيويةًبمحاورًالنهوضًوتقرمنًتحرولًالنمروًإلرىًتنميرةًمتوازنرةً
جغرافياًوتحققًعدالةًالتوزيعًبرينًاألجيرالً،بمثلثريًاإلسرتدامة :أيًمرنًالزاويرةًالجغرافيرةًوالقطاعيرةًوالزمانيرةً،
بالتالزمًمعًالمثل ًاألخرًبأبعادهًااقتصاديةًوالبيئيةًواإلجتماعية .فغايةًالتنميرةًاإلقليميرةًلريسًفقرطًاألقراليمًاألقرلً
نمواً،بلًأيقاًإعادةًتوزيعًاألوقالًوالثرواتًوالدخولًوالفرصًمنًخاللًالطاقاتًالكامنةًالتيًتحرددًااتجاهراتً
المستقبلية وإعادةًتوزيعًااستثماراتًوالنشاواتًااقتصاديةًوإعادةًتوزيعًالسكانًوأحجامًالمدنًوتشكيلها.

 -4في األلويات
• رغم األهمية البالغزة للتناسزق بزين السياسزات الكليزة والسياسزات الفرعيزة والتزدخالت بحسزب الملفزات المعالجزة لكزن
يج ززب أن تخ ززدم األه ززداف قص ززيرة األج ززل تل ززك الطويل ززة األج ززل ،م ززع التأكي ززد عل ززى العالق ززة التفاعلي ززة ب ززين األبع ززاد
االقتصادية واالجتماعية.
• كمززا يجززب التركيززز عنززد اإلنجززاز علززى األساسززيات وتحديززد األوليززات وفهززم التوازنززات وم ارعززاة التتززابع واالنتقززال إلززى
المدى الطويل ببرامج تزيد من الفاعلية أكثر من الكفاءة .ففي فترة ما بعد األزمة تتاح فزرص حقيقيزة إلالزالحات
جذرية في السياسات والمؤسسات ،لكن ستطرح أسئلة جوهرية عديدة :أي السياسات لها األولوية؟ بعضزها واضزح
كإعادة بناء البنية التحتية (كون االسزتثمار فيهزا يخفزا التكلفزة غيزر المباشزرة لانشزطة االقتصزادية واألسزعار )،
وبعضها أقل وضوحا كالحاجات األساسية ،وكيفية إالالح السو عبزر مؤسسزات قويزة عامزة وخاالزة ،ومعالجزة
اإلختالالت السابقة من تفتت القطاع الخاص أثناء األزمة وتخفيا كلفة قطاع األعمال.
• إن إعززادة ترتيززب األولويززات هززو فززي غايززة األهميززة ،فعلززى وجززه حززق يناشززد عززدد ممززا هززم علززى د اريززة بززأن الز ارعززة
يجب أن تحتل المقزام األول فزي األهميزة ،وللتأكيزد علزى ذلزك نجزد أن المفارقزة واضزحة بزين أهميزة كزل مزن قطزاع
النفط والسياحة من جهة والزراعة من جهة أخرى.

• فززإذا كززان قطززاع الز ارعززة يقززل بأهميززة عوائززده بززالقطع األجنبززي مززن العوائززد الريعيززة لقطززاعي السززياحة والززنفط (مززا قبززل
األزمة) ،فإن ايالء األهمية لهذا القطاع االن تعنزي األمزن الز ارعزي وتعنزي الغزذائي وتلبيزة احتياجزات السزو ومزدخالت
اإلنتززاج للتصززنيع الز ارعززي واألغذيززة ،وتخفززيا فززاتورة اسززتيراد السززلع الزراعيززة واألغذيززة والمشززتقات الحيوانيززة ،وتعنززي
توظيف وتزأمين فزرص العمزل لمئزات أولزوف المززارعين وتعنزي التنميزة اإلقليميزة واإلنزدامج المجتمعزي (مقارنزة بمسزاهمة
قطاع النفط االهامشية جدا في تأمين فرص العمل) وتعني زيزادة فزي النزاتج ،مقارنزة بقطزاع الزنفط الزذي يمكزن اإلعتمزاد
فيه على العقود النفطية الدولية لتأمين اإلستثمارات وبالتالي حوامل الطاقة وعوائد التصدير.
• كما أن إعادة تأهيل المنشآت القائمة القابلة للحياة ،كي تصزبح قزادرة علزى المنافسزة ودعزم الشزركات متناهيزة الصزغر
والصززغيرة والمتوسززطة ،سيضززمن إخراجهززا مززن القيززود الموضززوعية التززي تحززد كثي ز ار مززن قززدرتها علززى التطززور ،وبالتززالي
إدماج هذه المنشات في اليغ تنظيمية ديناميكية ،تتآزر فيما بينها ،وتدفعها إلى النمو واالرتقاء ،وتخلق المزيزد والمزيزد
من فرص العمل ،ويحفز نجاحها على قيام منشآت جديدة تساهم بدورها في مزيد من النمو ومزن توظيزف العمالزة .هزذا
إلى جانب مجموعة من اإلجراءات والبرامج المساندة لتمكين الشركات من المواجهة والصمود ثم المنافسة دوليا.
• فزالتوظيف مهزم جزدا فززي بدايزة إعزادة البنزاء وأهززم مزن التضزييق علززى االقتصزاد غيزر الرسزمي علززى سزبيل المثزال .كمززا
تفززرض العقالنيززة االقتصززادية لبنززاء العوائززد المسززتقبلية االعتززدال فززي فززرض الض زرائب والززذي يماث زل العوائززد المتأتيززة مززن
التنمية.

ثالثا ا -عوامل النجاح الكلية :الشروط والمحددات
سيعترضًإعادةًالبناءًعوائقًعديدة :اإلستقرارً،المواردًوالتمويلً،العقوباتًوالولواًإلىًالتقانةً،وااورارًالقرانونيً
وحقوقًالملكياتًالعامةًوالخا ةً،ونقصًالكوادر ،وااوارًالزمنيًفالجميع بطلب وبإلحاح "كل شيء واألن".
فاألولوياتًالزمنية (منًاآلنيًإلى أجلًوويل)ً،واألولوياتًالمناوقية (داخلًكلًري ًوكلًمدينةً،والمناوق عاجلرةً
التدخل)ً،واألولوياتًالقطاعية (وداخلًالقطاعًنفسهً،منًالطاقةًوالنقلًإلىًالميراهًمرروراً برالتعليمًوالصرحة) سرتكونً
مصدرًخالف ،فكي ًتحددًاألولويرات فريًظرلًالقيرود العديردة؟ًكمراًسرتطرحًمسرألةًالمركزيرةًوالالمركزيرة (إعتمرادً
خططًكليةًإلزاميةًأمًتأشيريةًللوحداتًاإلدارية -قانونًاإلدارةًالمحليةً )2011 /107؟ً
كذلكًستفرضًمعاييرًالربحيةًواإلنتاجيةًنفسهاًعندًإعادةًتأهيرلًالبنيرةًالتحتيرةًوالخردماتً،فتجراربًإعرادةًاإلعمرارً
فيًبلدانًمتعددةً،تبينًبأن إستثماراتًالقطراعًالخراصًلرنًتكرونًفريًمشراريعًهريًبرالتعري ًوويلرةًاألجرلًوتتطلربً
تمويالًيصعبًتأمينًعائديتهًالسريعة .كذلكًاألمرًبالنسربةًللخيراراتً،فهرلًاألولويرةًلتقرديمًالخردماتًالمطلوبرةًعلرىً
وجهًالسرعةًأمًتمويلًالبنيةًالتحتيةًالمساندةًلإلنتااًوتأمينًفرصًالتشغيلًللعاولينً،وتتلبيةًالسوقًأم التصدير؟

إنًكررلًهررذهًالمسررائلًسررتطرحًبالحرراحًولكامررلًاألراضرريًالسرروريةً،وبالترراليًفررإنًالمزاوجررةًبررينًمقاربرراتًالترردراً
والتشرراركيةًوالتشرربيكًوالحشرردًوبحسرربًالطلرربً،ومررنًاألسررفلًنحرروًاألعلررىً،والمرونررةً،ستسررمحًبتجرراوزًالعديرردًمررنً
"أعناقًالزجاجة" .فوضعًالصورةًالكليةًوالشاملةًاًيعنيًتنفيذًكاملًمكوناتهاًزمنياًوقطاعياًوجغرافيراًبرلًأنًتنفيرذً
أيًجزءًمهماً غرًسيسمحًبتجميعًوتشبيكًبقيةًاألجزاء .وبالتاليً،سيكونًمنًالقروريًلحظًالنقاوًاألتية:
 -1الطار الستراتيجي التنظيمي ،كاوار مرجعي يرتبط بأعلى السلطات لمأسسة عمل كافة الجهات المشرفة على
عملية إعادة البناء ،القائمة وتلك المستنبطة ،ضمن محددات اانتقال من المركزية إلى الالمركزية على المستوى
الكلي والمناوقي ،واعتماد نهج التشاركية وسياسة فتح الباب للجميع.
 -2منظومة الستثمار والطار القانوني (تنمية مستدامة وتكلفة) ،ستحتاا سورية إلى استثمارات هائلة إلعادة
اإلعمار ومبالغها تخقع اآلن لمقاربات عديدة ،لكن ياغة البيئة القانونية لكامل مناحي إعادة البناء يعني أن أي
مستثمر سيجد المنفعة على سبيل المثال بتشيد الطريقين الدوليين الجديدين (شمال جنوب وشرق غرب) ،أو الطرق
عابرة المحافظات ،أو انشاء مدينة ناعية أو محطة توليد للطاقة (كيفية الصياغة القانونية لعقود التشاركية أياً كان
شكلها ،وكيفية تنفيذها بكل شفافية ومساءلة مؤسساتية(.
 -3الستقرار والتصالح مع الماضي وبناء المستقبل :يتطلب إشراك الجميع في إعادة البناء تعويض المتقررين
وعلى األقل معنويا ورغم أن من الصعب جداً تعويض كل متقرر ولكامل حجم القرر فإن التعويض الرمزي سيكون
له األور البالغ لتحقيق التصالح

 -4النظام الوطني لإلبتكار
دون التقليل من قيود مسألة التمويل وغيرها والتي تمثل "أعنق الزجاجة" ،فإن الفر ة الذهبية التي يجب اإلنطالق
منها تكمن أواً وأخيراً بالدور الذي سيعطى اقتصاد المعرفه ومجتمع المعرفه ،ولكيفية كسر الروابط بين النمو
وانحسار الموارد الطبيعية ،واانتقال من ااقتصاد القديم (دور الريوع ،والعمالة الرخيصة التي ليست مزية كونها
غير مؤهلة ،ورأ المال) إلى ااقتصاد الجديد (كون األ ول المهمة فيه المعرفة والمعلومات وتطبيقات التقانة
على نطاق واسع) وذلك بهجر إستراتيجية استبدال البنى التحتية بما كان قائماً قبل تهديمها ،وعدم ااستمرار
بإعتماد مبدأ الكلفة المنخفقة التقليدية في عمليات اإلنتاا  ،وبتبني مقاربة منظوماتية للتجديد واابتكار وإنشاء بنية
تحتية للبح والتطوير التقاني لتحريك عجلة النمو ااقتصادي تتنامى من خالله القيم المقافة للشركات
المتموضعة استراتيجياً في مسار تقاني مولد بدوره لقيم مقافة أخرى ،وإلى نشوء قطاع أعمال ابتكاري تطرح من
خالله الشركات الجديدة منتجات تنافسية في بيئة ااقتصاد العالمي المقاد معرفياً ،بحي يزداد الفرق اإليجابي بين
عائد التنمية وتكلفتها والدخول في "حلزون اقتصادي اعد".

 -5خارطة "ارفع اليد" :أماكن اثرية ،موارد طبيعية ،المقيدات:
إعداد و يانة خاروة إرفع اليد أي الخاروة ااستثمارية والمخططات التنظيمية التي تتقمن مقيدات للتنمية
أي مناوق ا يمكن ااستثمار ضمنها من قبل أية جهة كان كحرمات ممنوع استنزافها بأي شكل كان ،كونها
مناوق محددة قانونياً وتنفيذياً ومناوق حصرية لتشييد الصناعات ،وأخرى سكنية حصرا ،وهكذا.
فحتى ما قبل األزمة وخصو اً بعدها ،أ بح انتشار العشوائيات السكنية والصناعية والتجارية ظاهرة معيقة
للتنمية وتستنزف را المال المجالي في المنطقة المعنية وعلى المستوى الكلي (كالمسا بحرمات األماكن
السياحية أو التعمير العشوائي حتى فوق األحواض المائية يعنى الو ول إلى نقطة الالعودة).

رابعا ا -نقاط الرتكاز ،اإلطار
 -1مكانة سورية في فضاء اإلقليم" :سورية نهاية العمق البحري وبداية عمق آسيا"
تتمحززور فك زرة إعززادة تموضززع سززورية فززي اإلقلززيم بالحصززول علززى التمويززل وايجززاد محركززات للنمززو الززداخلي ،مززن خززالل
اإلنززدماج اإلقليمززي واإلسززتفادة القصززوى مززن الجغرافيززا السززورية فززي هززذا المكززان مززن العززالم ومززن موقعهززا المتميززز الززذي
يجعلها في قلب أنظمة التبزادل التجزاري والطاقزة ،والزذي ال يمكزن انت ازعزه (رغزم مطزامع القزوى العظمزى واإلقليميزة التزي
تهدف بشكل رئيس تحجيم مكانة سورية زالسيطرة على الرقعة الجغرافية" وبفرض نموذجا ليس سوريا).

وبالتززالي ال بززد مززن تحديززد محززاور العمززل اإلقليمززي فززي قطاعززات عديززدة لززيس أقلهززا الطاقززة والنقززل والتجززارة اإلقليميززة
والسززياحة إل ز  ،مززع التأكيززد ب زأن تحقيززق نجاحززات تنمويززة يتطلززب التشززبيك والتنسززيق مززع دول المنطق زة السززتغالل م زوارد
وإمكانيات هذه المنطقة لصالح ولخدمة شعوف المنطقة.

مكانة سورية في اإلقليم

فلسطين

فانطالقاًمنًموقعهراًكإحردىًأهرمًممرراتًعبرورًالبتررول ستكتسربًأسروريةً
أهمية بالغةًفيًتأمينًاإلمرداداتًلتلبيرةًالطلربًالعرالميًالمتنراميًخا رةًمرعً
نقرررروب الررررنفطًوالغرررراز فرررريًمنرررراوقًاإلنتررررااًاألخرررررىًوبقائهمرررراًسررررلعتين
إستراتيجيتينًبامتيازًعلىًاألقلًلألجلً .2040-2030لكنًلعبهاًلهذاًالدورً
يتطلبًتعظيمًمنافعهاًتبعاًلمصالحهاًالقومية.
إنًربطًمكامنًالعرضًالحاليةًوالكامنةًفيًدولًالخليجًالعربريًمرعًأمراكنً
ااسررتهالكًفرريًالرردولًالمتشرراوئةًعلررىًالمتوسررطًواألمررريكيتينً،سرريتمًعبرررً
أنابيبًومرافر ًومصرافيًومعامرلًمعالجرةًسريتوجبًتطويرهراًفريًسرورية.
كماًأنًتفاوضًسوريةًمعًالدولًالمنتجةً(السعوديةً،العراقً،قطرًوإيرران)
ودولًالعبورًاألخرىً(األردنً،العرراقً،لبنرانً،تركيرا)ً،سريكونًمبنيراًعلرىً
التوازناتًالجيوسياسيةًالعالميةًواإلقليميةًومآلهاً،بماًفيهاًمحدداتًالعرضً
والطلبًعلىًالطاقةً،وإستراتيجيةًالتنميةًالسوريةً،كونًمرورًأنابيبًالنفطً
أو/وًالغازًعبرًسوريةًليسًفقرطًسريؤمنًلهراًعوائردًعبرورًبرلًأيقراً سريلبيً
حاجاتهاًالمتناميةً،وتحقيقًأمنهاًالطاقويًوتعزيزًمكانتهاًاإلستراتيجية.

 -2النمو المؤدي إلى التنمية (معاكسة التجاهات):
مررنًمركررزًمسررتقطبًوحيرردًإلررىًنشرررًالتنميررةًالمندمجررةً(المتفاعلررة) مررعًبقيررةًالمنرراوقً،أيًمررنًالتركررزًالقطبرريًالررىً
محاورًتنمويةًوابتكارًمحاورًأخرىًغيرًالنموًالحلقيً،كالنموًالشعاعيًوذلكًبهردفًتصرحيحًمسرارًالتنميرةًالرذيً
كانًسائداًقبلًاألزمةًواحتواءًمفاعيلهاًوالبناءًلنموذاًجديد يأخذًأساساً:
• التغيرررًالررديمغرافيًالحا ررلًبفعررلًالنررزوحًالخررارجيًوالررداخليً،والررذيًغيرررًويغّيرررًالكثيرررًمررنًالمعطيرراتًكمرراً
ونوعاً(بماًفيهاًمستوياتًاألميةًوالتأهيلًالمهنيًوالفقر.)..
• تكاملًالتخطيطًالقطاعيًواإلقليمي ،أي معالجةًااختالاتًالتنمويةًالمتراكمة.
• توزيعًجديدًللسكانًقبلًايصالًالخدماتً،كونًالمسألةًلمًتعدًكماًفيًالسابقًندرةًالمواردًأوًحسن ادارتهراًًبرلً
تووينًالنا ًبحسبًتوضعًالموارد وأهمية خلقًفرصًالعمرلً،وذلركًبتنميرةًقصرريةً(انشراءًبنرىًتحتيرةًومردنً
ناعيةًوسكانيةًفيًأماكنًجديدة).
• وق ًنزي ًااقتصادًالمحلريًوارتبراوًمنراوقًعديردةًفريًسروريةًبالتجرارةًغيررًالشررعيةًمرعًمنراوقًحدوديرةً،
سيماًوأنًتزايدًالهردرًوالفواقردًوتآكرلًالمكتسرباتًالسرابقةًوتهريربًجرزءًمرنًالنمروًااقتصراديًالرداخليًمرشرحً
للتفاقمً،وذلكًبقلبًمعادلةًالمنافسةًلتصبحًكلًمنطقةًسوريةًنداًمستفيداًمرن التبرادل التجراريًالسرائدًومراًيمكرنً
أنًيعتمد.

 -3البنية التحتية الجديدة المطلوب تشيدها إلزالة عوائق التنمية المتوازنة
يتطلبًاإلنتقالًإلىًركائزًااستدامةًالبدءًبالنقاوًالتالية:
أ -الطرقًكمحاورًتنمويةً،باعتمادًالطريقًالشماليًالجنوبيً(منًتركياًإلىًااردن) والشرقيًالغربريً(مرنً
العراقًإلىًلبنان) الجديدينًوامتداداتهماًالداخلية ،كمحاورًللتنميةًالمتوازنةًوليستًورقًخدميرةًلتجراوزً
مقيداتًالتنميةًالحاليةًولتفعيلًمكانةًسوريةًفيًاإلقليمًوتوليدًمكامنًجديردةًللنمروً،كمحرورًشرمالًجنروبً
معًدلتاًالتنميةًالشماليةًالتيًتقمنًمعالجرةًاخرتالاتًتنميرةًرير ًحلربًالشرماليً،ودلتراًالتنميرةًالجنوبيرةً
التيًتقمنًتنميةًالمنطقةًالجنوبية.

ب -المرردنًالطرفيررة-المركزيررة :حير ًتتمثررلًااسررتراتيجيةًهنررا بفرركًااختنرراقًعررنًمركررزًحلرربًوإدلررب وحمرراةً
وجمصًودمشقًودرعاًالواقعةًعلرىًاألوتسرترادًالردوليًالحراليً،وبانشراءًمردنًجديردةًومراكرزًنمروًمسرتقطبةً
وناشرةًللتنميةً،منًالمحورًالحاليًإلىًالعمقًالسوريًشرقاً .كماًتساهمًفيًإيواءًمئاتًاألافًمرن السروريينً
خا ةًمنًنزحًولمًيعدًلهًمسكنًفيًالمنطقةًالمعنية.

المحاور الطرقية التنموية
ومدن االستقطاب الجديدة

المدن الصناعية المقترحة كمحاور تنمية

ا -اقامررةًالحيررزاتًالصررناعيةًباعررادةًرسررمًالخريطررة
واعادةًتوزيع األحمالًواألوقالً،فكماًفيًمنطقًتشييدً
الطرررررقًوالمرررردنًالسرررركنيةً،اًبرررردًمررررنًتشرررريدًالمرررردنً
الصررررررناعيةًالجديرررررردةًواعتمررررررادًمقاربررررررةًالمنرررررراوقً
المخصصررررررةًللصررررررناعاتًالصررررررغيرةًوالمتوسررررررطةً
والمناوقًالحرفيةً،وذلركًلتهيئرةًبيئرةًالتشرغيلًوعرودةً
وزيررادةًالنشرراوًالصررناعيًف ريًأمرراكنًومنرراوقًجديرردة
مرتبطررةًبالمحرراورًالطرقيررةًالتنمويررةًوالمرردنًالس ركنيةً
الجديدةًكمراكزًاستقطابًمولدةًللتنمية.

في سبيل التلخيص
اذاًكانًهنراكًسريناريوهاتًعديردةًمنهراًكارويراًلجهرةًمرآلًاألزمرةً،فرإنًخطرورةًالمرحلرةًتسرتدعيً
المحاولرةًلرسرمًمسرتقب سلًمسرتقرًعلرىًاألقرلًسريماًوأنًالسياسراتًالمطلوبرةًتفررضًالتفكيررًبطريقرةً
وبررأدواتًجديرردةًضررمنًاوررارًعقرردًاجتمرراعيًمتطررورًلكافررةًشرررائحًالمجتمررعًوقطاعرراتًالنشرراوً
ااقتصاديًوالخدميًومقاربةًالتنميةًالمحليةًالمستدامة ولكرلًالسروريينًحاضرراًومسرتقبالًقبرلًأنً
يرسمًاألخرونًمشاهدًاًتحققًمصالحًالجيلًالقادمًالذيًعاشًأوًورثًأزمةًنرجروًأنًتكرونًمرنً
معطياتًماضًساهمًكلًالسوريينًبتجاوزهًتصالحياًوتوافقياًوبعدالةًللجميع.

