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 مقدمة:

متقدمة إلى العالم دول تصنف التي التصنيف قوائم بحسب النامية، الدول مصاف في سوريا                تقع
التحتية البنى حيث من متقدم موقف سورية تحتل كثيرة نامية بدول ومقارنة نامية،               وأخرى
اقتصادي لموقع تؤهلها تمتلكها التي والبشرية الطبيعية الموارد أن إال االجتماعية,             والخدمات
الماضي، القرن تسعينيات طيلة سالبة نمو معدالت حقق السوري فاالقتصاد بكثير             أفضل
كبيرًا تضخمًا السوري االقتصاد شهد كما النفط، موارد في وانخفاضَا التجاري الميزان في               وعجرًا
البطالة معدالت في كبير ارتفاع إلى إضافة 2011 عام قبيل والخدمات السلع مختلف أسعار                في
بقيت طويلة لسنوات السوري الشباب أعين أن حتى االستثماري، الحكومي اإلنفاق في              وتراجعًا
للظروف نظرًا العالم دول من غيرها أو العربي الخليج دول في البلد خارج العمل آمال على                  معلقة
بلة الطين زاد ومما السورية. الخبرات آالف هجرة عنه نتج مما سورية، داخل الصعبة                االقتصادية
إلى االقتصادية السلطة نقل إلى أفضت التي القرارات من بسلسلة بدأ األسد بشار عهد                أن
تتشكل وبدأت السياسي، النظام مع تمامًا والمدمجين منه المقربين األموال رؤوس             أصحاب
العنصر أوضاع وتدهور الفقر حدة وتزداد الواحد، السوري الشعب طبقات بين كبيرة              فجوة
توزيع عدالة وغياب واالستغالل، المتأزم، االقتصادي الوضع فإن وبالطبع أكبر، بشكل             البشري
عام سوريا في النظام ضد الحراك اندالع إلى أدت التي األساسية األسباب جملة من كانت                 الموارد،

.2011 

إال إليها الوصول وسبل سوريا في االقتصادية التنمية عن -2011 وبعد قبل – كثيرًا الحديث                 جرى
أرضالواقع، على تترجم عملية إجراءات إلى الحديث هذا انتقال وجه في وقفت كثيرة معوقات                 أن
عن للعزوف كافيًا عذرًا يشكل ال هذا أن إال المعوقات هذه من كثير انتفاء عدم من الرغم                   وعلى
مساحات لدينا فاليوم وأولوياتها، إليها الوصول وسبل االقتصادية التنمية عملية في             البحث
من تحررنا أيضًا واسعة فكرية مساحات لدينا وكذلك بحرية، ضمنها العمل يمكن              جغرافية
وسائل إليجاد أولية كمحاولة البحث هذا ويأتي التنمية، مسائل في البحث اتجاه والقيود               الشروط
لرسم عملية خطوات يضع أن البحث يحاول وكذلك وأولوياتها، سوريا في االقتصادية              التنمية
 هذه األولويات في سورية، إضافة لتسليط الضوء على بعض التجارب المشابهة في دول العالم.

 وفي ضوء الظروف الراهنة لسوريا واقتصادها نحاول إثارة التساؤالت األتية:

العملية- التجارب أي ومن سورية، حالة في تطبيقها يمكن التي التنموية النظريات              ماهي
 من الممكن أن نستفيد؟

هذه- وضع عن المسؤول ومن سورية، في االقتصادية التنمية أولويات نرتب أن يمكن               كيف
 األولويات؟

 وتأتي إثارة هذه التساؤالت في سبيل الوصول إلى:

السلمي،● الديمقراطي التحول بعد ما مرحلة في االقتصادية التنمية نظريات            استعراض
 ومرحلة ما بعد الحرب، وتطبيقاتها ونتائجها في بعض الدول.
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من● المحرر السوري الشمال في وخاصة الراهن االقتصادي الواقع على الضوء             تسليط

 قبضة النظام.
 اقتراح آليات عملية لترتيب أولويات التنمية االقتصادية في سورية، في ضوء ما سبق.●

ما مراحل في االقتصادية التنمية عن الحديث تتضمن رئيسية فصول ثالث إلى البحث هذا                ينقسم
وتطبيقاتها التنمية نظريات أبرز تستعرض والتي الديمقراطي، التحول ومرحلة الحرب            بعد
السورية الحالة عن الحديث يأتي العملية والحاالت النظريات هذه من وباالستفادة             العملية،
عمل منطقة بوصفه السوري الشمال على التركيز مع فيها، العمل وأولويات الحالي              وواقعها
التفصيلية، العملية الناحية من األولويات تحديد وسائل ليشمل الحديث يستمر وكذلك             ممكنة،

  مع تطبيقات عامة تاريخية لهذه الوسائل.
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 الفصل األول: التنمية في مرحلة ما بعد الحرب و مراحل التحول الديمقراطي

: مصطلحات النمو و التنمية والتحول الديمقراطي والحرب  مقدمة الفصل األول 1

صاحب المجتمع وجود أساس على تقوم بشرية كظاهرة العمران مسألة خلدون ابن              طرح
اإلنسان عرف فكلما إعمارها، بغية األرض هذه على اإلنسان استخالف من تنبع التي               الوجهة
ومتقن العمل في متخصص فالفرد جديدة، مراتب نحو ومجتمعه بنفسه ارتقى ووجهته،              غاياته
والدولة أخرى، مجتمعات مع الخدمات ليتبادل متكامل عمل في كذلك متخصص والمجتمع              له،
ما التجار عن الضرائب أعباء بتخفيف االقتصاد لتنشيط وتسعى الشؤون ترعى التي              هي
طرحه في نجد ولعلنا الدولة"، إطار في إال عمران "فال الالزمة، التسهيالت وتقديم               استطاعت
في البحث يطفوا لم هذا ورغم االقتصادية. التنمية مسائل في متقدمة ونظرة مبكرًا               حديثًا
العشرين، القرن منتصف العالميتين الحربين بعد إال السطح على االقتصادية التنمية             مسائل
والتطور التقدم عن تحدثوا ريكاردو" "ديفيد و سميث" "آدم أمثال البارزين االقتصاد              فمفكرو
في العامة الزيادة نتيجة الدولة أفراد من كل يحصلها التي بالزيادة يتعلق اقتصاديًا نموًا                بوصفه

 ، أي أنهم اكتفوا بالحديث عن جانب النمو االقتصادي وليس التنمية.  إنتاج السلع والخدمات" 2

في كالتحسن عام، بشكل األفراد حياة مستوى في التحسن فتعني االقتصادية التنمية              أما
واألنشطة األفراد لحياة الالزمة التحتية والبنى السكن ونوعية والتعليم الصحة خدمات             مستوى
فيه، البحث العشرين القرن مفكرو بدأ ما وهذا الرفاه، وتحقيق التكنولوجيا واستخدام              الثقافية
الدولة في االقتصادي النشاط مجمل من الفرد على يعود الذي المرتفع بالدخل ليست إذًا                فالعبرة

 ولكن العبرة في طبيعة التحسن في ظروف الحياة التي يعيشها هذا الفرد.

مختلف في الحاصل والخراب والدمار العالميتين الحربيين فترة خالل المتعثر االقتصادي             فاألداء
هذه وتنمية إعمار وسائل في للبحث الجدد االقتصاديين دفع الحروب تلك في المنخرطة               الدول
أنها إال سلبية آثار من تخلفه مما الرغم وعلى األمم، حياة في مفصلية مرحلة فالحروب                 البلدان،
مستويات إلى االرتقاء ومحاولة أنفسهم تطوير على البشر لدى التحدي روح أخر جانب في                تحفز
اإلنسانية جوانب من مشرق كجانب االقتصادية والتنمية الحياة، وأسلوب التفكير في             جديدة
حركات فرضت كذلك العالميتين، الحربين مرحلة هو حياتهم من مظلم جانب بانتهاء              ارتبطت
توسيع مسألة الحقة مرحلة في الديمقراطي بالتحول المطالبة والقوى والتيارات الوطني             التحرر
األجيال وحق النظيفة البيئة وقضايا للموارد العادل التوزيع وقضايا للبشر الحقيقية             الحريات
أجل من تناضل الضغط وقوى الحركات هذه تزال وال الدولة، تمتلكها التي الموارد في                القادمة
مجمل في مطالبها من جيدة جزء تحقيق القوى هذه استطاعت وقد أفضل، حياة ومستوى                بيئة
 أنحاء العالم، وقد أضيفت هذه المفاهيم بشكل أساسي للتنمية االقتصادية وصارت جزءًا منها.

تطوير في الثانية العالمية الحرب مابعد فترة في المنشأة الدولية المؤسسات ساهمت              كما
جودة "تحسين في يكمن التنمية عملية جوهر أن يرى الدولي فالبنك االقتصادية، التنمية               مفاهيم

والتعليم1 الصحة في األفراد حياة تحسن إلى يؤدي تغير هي والتنمية للدولة, اإلجمالي الناتج في زيادة تحقيق هو االقتصادي النمو                      
 والثقافة والحريات وغيرها, وقد ارتبط الحديث عن التنمية بفترات الحرب أو مابعدها, وفترات التحول الديمقراطي.

  راجع: التنمية والتخطيط االقتصادي، فليح خليف، عالم الكتاب الحديث، عمان، 2006، ص2.178
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التنمية عن اليوم تتحدث المتحدة- األمم رأسها -وعلى المنظمات هذه بدأت كذلك ،               الحياة" 3

المتحدة األمم ووضعت القادمة، األجيال حق االعتبار بعين األخذ مع التقدم تحقيق أي               المستدامة
إنهاء أولوياتها ومن التنمية مجال في الجديدة األلفية بأهداف تعرف المستدامة للتنمية              أهدافًا 4

الدولي البنك وسعى البشرية، تهدد التي الرئيسية واألمراض واألمية الجوع على والقضاء              الفقر
في جديد تطور وهو للتنمية الشامل باإلطار يعرف ما وضع إلى الماضي القرن تسعينيات                في
على الشاملة التنمية تعريف بات حتى باالجتماعي، بالمالي االقتصادي ربط حيث التنمية              مفهوم
والثقافي والسياسي واالجتماعي االقتصادي الهيكل يمس األبعاد، متعدد تاريخي تحول "             أنها:
تندمج بحيث العام بالقبول تحظى سياسية مؤسسات إطار في ويجري داخلية بقوى              مدفوع
التنمية أهداف تتحدد أن يمكن وبذلك ،  الوطنية" للثقافة واألخالقية الثقافية بالقيم التنمية              عملية 5

 االقتصادية الشاملة باآلتي:

رفع والتعليم....)، الصحة المسكن، الطعام، (األمن، األفراد لحياة األساسية الحاجات            توفير
الالزمة الحرية مساحة توفير والترفيه...)، والثقافة واألخالق بالقيم (االرتقاء األفراد حياة             مستوى
حقوق االعتبار بعين األخذ إطار في ذلك كل واالقتصادية، السياسية و الدينية الحقوق               لممارسة
هذه تحقيق في التقدم مستوى قياس ويمكن الطبيعية، الموارد استنزاف وعدم القادمة              األجيال
المؤشرات أو البطالة....) التضخم، المحلي، (الناتج االقتصادية المؤشرات خالل من            األهداف
شخص، كذا لكل هاتف (خط المؤسسية المؤشرات الفقر...)، الصحة، (التعليم،            االجتماعية

.   انترنت لكل كذا شخص...) 6

  

   التنمية االقتصادية، ميشيل تودارو، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، 2006، ص 3.54
4www.un.org :راجع موقع األمم المتحدة لالطالع على هذه األهداف   
   راجع التطورات في مؤشرات التنمية ونظرياتها، محمد عدنان وديع، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 52000
المجلد6 اإلنسانية، العلوم سلسلة واألبحاث، للدراسات الزيتونة مركز زنط، أبو ماجدة ومعاييرها، البشرية التنمية قياس ذلك: في                    راجع

 3، العدد 1، 2005.
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 المبحث األول: نظريات التنمية االقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب

من يأتي األفراد رخاء أن الوسطى- القرون أواخر – االقتصاد في التجارية المدرسة أصحاب                اعتقد
من تبعهم من أما والفضة، الذهب من غلتها زادت ما كل قوية تكون والدولة الدولة،                 رخاء
الدولة على وأن الزراعة، لقطاع األمثل االستغالل من تأتي التنمية أن فيرون الطبيعية               المدرسة
تتعلق أخرى أفكارًا الكالسيكيون وأضاف األحوال من حال بأي االقتصادي النشاط في تتدخل ال                أن
ورأى االقتصادي النمو إلى يؤدي والذي الربح لتحقيق التجار سعي من يأتي الذي رأسالمال                 بتراكم
الضخم التزايد ظل في األحوال من حال بأي يحدث لن الرخاء أن منهم المتشائمين                بعض
عن الفعلي الحديث يأتي لم الحال طبيعة وفي ،  الموارد في البسيطة الزيادة مقابل               للسكان 7

االقتصاديون واجه حيث الثانية، العالمية الحرب انتهاء بعد إال األفراد حياة في الجذري               التغيير
في جذري تغيير إلى بدولهم للوصول تجاوزها على العمل من البد كان الواقع أرض على                 تحديات
فترة –وهي الماضي القرن خمسينيات فترة خالل زمانيًا حصل وإن وهذا الحياة، ومستوى               طبيعة
جهة من وخراب دمار من سوريا في مؤخرًا حصل ما مع الظروف في يتشابه أنه إال زمانيًا-                   بعيدة
من البد لذا أخرى، جهة من المواطنين حياة وأسلوب طبيعة في جذري تغيير إلى حاجة                 وكذلك

 استعراض نظريات التنمية التي تعلقت بمرحلة ما بعد الحرب العالمية وهي:

 

  

في7 البحث روزفلت الرئيساألميركي بدأ حيث الماضي القرن من الثالثينات في كان التنمية عن الحديث مولد أن بعضاالقتصاديين يرى                       
حفزت حيث العالميتين، الحربين ضمن أيضًا تقع التي الفترة وهي المتحدة، الواليات إلى المهاجرين الشباب االقتصاديين أفكار                   تطبيق
المعرفة، عالم جيلبرث، جون الحاضر) صورة (الماضي االقتصادي الفكر تاريخ راجع: للمزيد الدول. مختلف في االقتصاديين أفكار                   الحرب

 العدد261، الكويت، أب، 2000.

8 

 



 أولويات التنمية االقتصادية في سوريا
 

 
 

  أوًال: نظرية المراحل الخمس لروستو:

خمسينات (خالل روستو والت االقتصادي المؤرخ وضع األميركية المخابرات من طلب على              بناًء
التي ماركس نظرية مواجهة في وذلك الستينات, بداية صدر كتاب إلى تحولت ثم الماضي                القرن
في يحتذى نموذجًا األميركية المتحدة الواليات من تجعل نظرية جدلية,) تاريخية مراحل على               تقوم
للنهوض أميركا بها مرت التي المراحل عن كامًال تصورًا خالله كّون االقتصادية، التنمية               مجال

 االقتصادي، وقسم هذه المراحل إلى خمس مراحل هي:

.Aتطبيق يتم وال اإلنتاج في البدائية الطرق على االعتماد يسود وفيه التقليدي : المجتمع               مرحلة
 العلم والتكنولوجيا، وتنخفض بالتالي اإلنتاجية وتتمركز السلطة في يد عدد قليل من المالك.

.B،المرحلة هذه خالل واالدخار بالتعلم المجتمع أفراد بعض ويبدأ لالنطالق : التهيؤ             مرحلة
بعض في االستثمار ويتم األفراد، من به البأس عدد لدى التنمية اتجاه الوعي صفات                وتظهر

 القطاعات الصناعية.
.Cمجموعاتضغط وتظهر مختلفة، قطاعات في بالتوزع العاملة القوى تبدأ االنطالق :             مرحلة

عمليات وتبدأ المجتمع، في التقنية استخدام ويسود والتنمية، للتطوير تهدف            وعمل
  االستثمار في مختلف المناطق.

.Dالناتج من جيد جزء واستثمار التكنولوجيا استخدام تطوير هنا يتم النضج : نحو االتجاه               مرحلة
 الوطني، وتطور الصادرات مقابل الواردات، وتزايد فرص العمل وتحسن الحياة.

.Eعلى قادرين المجتمع أفراد أغلب يصبح التقني التطور اكتمال بعد االستهالك :             مرحلة
المدن سكان ويزداد كبيرة، بكميات االستهالك ويبدأ والخدمات السلع مختلف على             الحصول

 والعاملين في المناصب اإلدارية.

 الشكل رقم (1) المراحل التي مرت بها الدول الغربية للوصول للتنمية بحسب روستو

 

من أكثر المتقدمة، الدول إحدى بها مرت التي للمراحل مختصر وصف هي النظرية هذه أن                 ونالحظ
نموذجًا أميركا من تجعل كانت وإن وهي المراحل، هذه إلى الوصول كيفية على إجابات                كونها
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معرفة أجل من بها االسترشاد يمكن آخر جانب في فإنها واضعها، قصد كما للتنمية                ومحورًا
اليوم سوريا يخص وفيما مراحله، ووصف الغربية الدول بعض في حصل الذي التقدم               طبيعة
عجلة تدوير هو الهدف وإنما ذاته، بحد الهدف هو ليس الكبير االستهالك مرحلة إلى الوصول                 فإن
حالة في أعاله النظرية من يستفاد أن ويمكن الحروب، أثار الناسوتدارك حياة وتحسين                االقتصاد

 سوريا كمايلي:

 تشجيع التعلم ورفع درجة الوعي تجاه عملية التنمية والتطوير.●
تضع● السوري الشمال في استثمار مكاتب فتح مثًال الطرق، بمختلف االستثمار             تشجيع

 دراسات جدوى اقتصادية أولية، وتقديم التسهيالت الالزمة للعمل.
 إيجاد المؤسسة التي تؤمن بعملية التنمية وتقف خلفها.●

 

 ثانيًا: نظرية التغيير الهيكلي

المؤمنين (أحد لويس أرثر ويرى التنمية أساس هو االستثمار أن االقتصاد علماء بعض               يرى
من العاملين ينتقل وباالستثمار بدائي، قطاع فيه يكون األولي االقتصاد أن الهيكلي)              بالتغيير
ضعف من يستفيد أن الحديث القطاع يستطيع وبالتالي الحديث، القطاع إلى البدائي              القطاع
على سيساعده وهذا األرباح من المزيد تحقيق يعني مما الجدد الوافدين هؤالء لتوظيف               األجور
دورة في الداخلين األشخاص مختلف بالتالي ويفيد األولي القطاع يفيد مما والتقدم              التطور
رخصاليد من تستفيد استثماراتضخمة خلق ضرورة على تركز النظرية هذه أن ونالحظ                العمل،
اليوم السوري الشمال فإن وبالفعل التطور، على تدفعها عالية ربحية فوائض وتحقق              العاملة
المناطق هذه في استثمار أي وإن للغاية، رخيصة العاملة واليد العمل عن بالعاطلين               ملئ

 ستوفر كثيرًا في موازنة األجور مما يعني أرباحًا أكبر واستثمارات إضافية.

 

8 ثالثًا: نظرية الدفعة القوية

والدولة المجتمع تسحب النمو مسائل في كبيرة قفزات من البد أنه القوية الدفعة نظرية                ترى
عن وذلك الدخول مستويات لرفع الوحيد السبيل هو والتصنيع األمام، إلى ما منطقة في                العالق
النظرية هذه وتشير األمام، نحو المجتمع تسحب التي االستثمارات من كبيرة كميات ضخ               طريق
في فاالستثمار وتكاملها، االستثمارات تشابك من تأتي التي الخارجية، الوفورات مسألة             إلى
مصانع وبناء والتحرك، النقل مجال في الصناعي للقطاع فوائد سيحقق والمواصالت             الطرق
أن "رودان" النظرية هذه رائد ويرى وهكذا، الجاهزة، األلبسة صناعة تنشيط إلى ستؤدي               الخيوط
بعضها تدعم بحيث الخفيفة االستهالكية الصناعات من واسع نطاق في االستثمارات             تتركز

صناعية8 كتلة دعم وهو السوري, الشمال حالة في مفيدًا عمليًا اقتراحًا القوية الدفعة نظرية ومنها التنمية نظريات بعض تقدم                     
في كاالستثمار مختلفة, قطاعات على االستثمارات توزيع بدل خارجية, وفورات بعضها وتكسب بينها فيما وتتكامل تتشابك                  متكاملة

 الصناعات الغذائية األولية وزيت الزيتون وملحقاته.
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البنية مشروعات بين التوازن مراعاة مع معًا، واحد آن في لتقوم الجدوى وتكسبها               البعض

 التحتية ومشروعات الصناعات االستهالكية.

وفق السوري، الشمال ضمن للتطبيق الحال طبيعة في النظرية هذه من االستفادة              ويمكن
 األتي:

وذلك● وضخم، متكامل واحد صناعي مجال في لالستثمار الخارجية األموال رؤوس             تشجيع
في نسبية بميزات إنتاجها أن يمكن التي للسلع اقتصادية جدوى دراسات إعداد طريق               عن

 الشمال السوري.
الشمال● في الموجودة الكبيرة العمالة من ستستفيد عليها العمل يجب التي             الصناعات

عمليات في االستثمار ليشمل األمر توسيع ويجب المنطقة، معظم ينشط مما             السوري،
 تدريب وتأهيل العاملين في هذه الصناعة أو الصناعات المتكاملة.

 العمل على تجهيز البنى التحتية الالزمة لهذه الصناعة للتحقيق الوفورات الخارجية.●

 

 رابعًا: نظرية النمو المتوازن

هناك أن ويرى عليه، التغلب وبالتالي الفقر مأزق من للخروج االستثمار مسألة "نوركسه"               يؤيد
القوة وضعف الطلب بقلة ستصطدم االستثمار زيادة أن وهي كسرها من البد مفرغة               حلقة
أو الدولة على يجب وبالتالي األسواق، أو السوق حجم توسيع من البد لذا البلد، في                 الشرائية
دعم أجل من المنطقة في القطاعات كافة تطوير االعتبار بعين تأخذ أن بالتنمية المهتمة                الجهة
ويمكن التصدير، الحقة مرحلة وفي القطاعات مختلف في العاملين لدى الشرائية             القوة
كل احتياجات وتلبية والخارجي، الداخلي القطاع بين التوازن مسألة في النظرية هذه من               االستفادة
الالزمة الموارد تمتلك ال النامية الدول أن هيرشمان) (كأمثال االقتصاديين بعض أكد وقد               منها،
فالقطاعات األقطاب أو المتوازن) غير (النمو على العمل من البد لذا القطاعات كافة               لتطوير
الصناعات هذه ترتبط أن الضروري ومن التنمية، حركة في التابعة القطاعات تدفع              القائدة

 ببعضها البعض حتى "تقطر" القطاعات القائدة|القاطرة تلك التابعة|المقطورة.

أعاله النظريات أن إال فقط، النظريات هذه على الثانية العالمية الحرب مابعد مرحلة تقتصر                ولم
 تعتبر األبرز واألوضح في حالة الدول النامية على األقل.
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  المبحث الثاني: نظريات التنمية االقتصادية في مرحلة التحول الديمقراطي

القرن وسبعينيات ستينيات خالل العالم في المستعمرة الدول لمعظم التحرر نيل خروج              مع
التحرر حركات أنصار حمل وقد االقتصادية، االستعمار هذا كلفة عن أكثر الحديث بدأ               العشرين،
من مجموعة صياغة وتم بلدانهم، في الحاصل التخلف أسباب المستعمرة الدول             الوطني

 النظريات التي البد من ذكرها:

 

9 أوًال: نظرية التبعية

االقتصادية التبعية أن "دوسسانتوس" رأى حيث تحديدًا، الالتينية أميركا في النظرية هذه               ظهرت
للدول المالية التبعية ومرحلة المباشر، االستعمار خالل من التبعية مرحلة هي: مراحل بعدة               مرت
تحكم خالل من النامية الدول على اليوم تسيطر التي التكنولوجية التبعية ومرحلة              المستعمرة،

 الدول الكبرى بالتكنولوجيا والتصنيع المتقدم.

األخيرة ومحاولة النامية، والدول المتقدمة الدول بين االرتباط فك من البد الجانب هذا               وفي
 االعتماد على نفسها ومقدراتها، وصناعة أدواتها الرئيسية.

 

  ثانيًا: وجهة نظر االشتراكيين

المتسقة غير العالقة من يأتي التخلف أن ويرون أعاله الواردة التبعية نظرية االشتراكيون               يؤيد
من وإن لها، األخيرة وتتبع األطراف على المركز دول تهيمن حيث األطراف، ودول المركز دول                 بين
على لتحافظ التبعية هذه تبقى أن والرأسماليين والقوى واألحزاب السياسيين بعض             مصلحة

 مكتسباتهم، لذا البد من التخلص من هؤالء وتحقيق االستقالل وفك هذه التبعية.

عملية من ستقيد اليوم السوريين من السياسي القرار "خطف" مشكلة فإن الحال              وبطبيعة
لكامل واالقتصادي السياسي القرار الستقالل وقت كل في السعي من والبد تأكيد، بكل               التنمية
التبعية يكرسون الذين الخاصة المصالح وأصحاب الديكتاتوريين من والتخلص السوري،            الشعب

 ويعملون في غير صالح الشعب السوري.

 

 ثالثًا: نظرية التحرر االقتصادي : خالصة أفكار القرون الوسطى

فإن جائرة، كنسية وتبعية تخلف من الوسطى القرون في أوربا عاشتها التي للظروف               نظرًا
االقتصاد يقيد ما كل من واالنعتاق التحرر اتجاه في أفكارهم وضعوا الكالسيك              االقتصاديين
قيود، أي ودون بسالسة يعمل االقتصاد بترك إال التنمية لتحقيق سبيل من ما أنه وقالوا                 وحركته،
على الحاصل هايك كفريدريك الجدد االقتصاديين من عددًا أن إال األفكار هذه قدم من الرغم                 وعلى

شيء9 كل قبل والبد التخلف, ويزرع التبعية يكرث من هم الخاصة المصالح وأصحاب والديكتاتورين الطغاة أن التبعية نظرية متبني                      يرى
 من التخلص منهم وخلق دوافع داخلية للتنمية تضمن مصالح البالد
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في للتدخل الكافية بالحيادية يتمتعون ال الدولة رجال أن يرى لعام1974 االقتصاد في نوبل                جائزة
فقط بالتحرر وبالتالي فقط، وتنظيمه ورعايته تدخالتهم عن بعيدًا تركه من البد لذا               االقتصاد،

 يمكن أن تتقدم الدول وتزدهر.

 

 رابعًا: وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية االقتصادية

الدول هذه فإن بها، تمر التي واالختالالت البنيوية وأزمتها العالم دول من عدد لمعاناة                نتيجة
على الهيكلي" "للتكيف شروطًا بدورها فرضت التي الدولية المؤسسات من االقتراض إلى              لجأت
عن الكلي، والعرض الطلب إدارة من البد فإنه الوصفة هذه على وبناء "راشيته" أو وصفة                 شكل
الدعم الغاء طريق عن الحكومية النفقات وتخفيض والخدمات السلع على الضرائب زيادة              طريق
االئتمان من والحد الفائدة أسعار رفع وكذلك الطاقة، أسعار وزيادة والخدمات السلع              على
وتنشيط المحلية الصادرات تشجيع أخر جانب وفي العام، للقطاع الممنوح            المصرفي

 االستثمارات السريعة التي تؤدي إلى تحسين اإلنتاج وتشجيع عمليات االستثمار.

ويتم الفقر ويزيد األسعار ترتفع حيث الدول، لبعض ومرعبة قاسية أنها الوصفة هذه على                ويؤخذ
تشجيع كذلك ويتم المستقبلية، والوظائف الموظفين من كثير عن الدولة قبل من              التخلي
وربما التنافس من المزيد ستواجه المحلية السلع أن يعني مما العالمي االقتصاد في               االندماج

 ستغلق مؤسسات صغيرة غير قادرة على هذه المواجهة.

من كثير ظروف مع تتناسب ال قد نظر وجهة والبنك الصندوق خبراء لدى فإن الحال                 وبطبيعة
هذه لمثل اللجوء سوريا وحتى بل السوري الشمال حالة في اليوم يمكن ال وكذلك النامية،                 الدول

 الوصفات لسبب عدم االستقرار ورفض البنك والصندوق لعملية اإلقراض.

 

10 خامسًا: التنمية من منظور اإلدارة العامة

على تحوز وشفافة كفوءة حكومي عمل منظومة وضع اتجاه في العامة اإلدارة منظري أفكار                تأتي
الجهاز هذا يتمتع أن ويجب المختلفة، الظروف ضمن بمرونة وتعمل اإلبداع وتحفز المواطن               ثقة
"كينئتشي الدكتور ويرى المختلفة، القوى بين السياسية التجاذبات عن بعيدًا والوطنية             بالحرفية
لإلدارة الحكومي التنظيم من بدأت اليابان تطور مرحلة أن ليبيا في لليابان سابق سفير وهو                 أنو" 11

المختلفة، الخطط وتنفيذ الصناعة تنشيط في رئيسيًا دورًا لعب الذي الكفوء الجهاز              وتأمين
الماضي القرن ثالثينيات في الصينية اليابانية الحرب مرحلة من ذلك على أمثلة الدكتور               ويضرب
الجهاز هذا وعبئ للتخطيط مركزي جهاز في األماكن مختلف من البيروقراط تجميع تم               حيث

واإلجراءات10 القوانين طريق عن التنمية يحفز أن يستطيع والذي التنمية لعملية المتبني والنزيه الكفوء اإلداري الجهاز إيجاد إن                    
برامجها صياغة وإعادة الشمال في المحلية المجالس على اليوم التعويل ويمكن العملية, هذه لبدء أساسي شرط هو                   والخدمات

  وقدراتها لتفعيل وتبني التنمية.
   التنمية االقتصادية في اليابان، كينئتشي أونو، دار الشروق، مصر، القاهرة، 2007: ص 11.165
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المرحلة تلك في وتم الحرب، بمرحلة المتعلقة المشاكل من كثير على التغلب واستطاع               الموارد

 وضع نظام التوجيه اإلداري من قبل جيوشه شيدو الذي ساعد على توطين الصناعة.

أساليب وانتشرت الدولة، إدارة في والالمركزية المركزية عن كثيرًا الحديث ساد أخر جانب               في
التحول بعد ما مرحلة في الطاقات بتفعيل ترغب التي الدول معظم في المحلية               اإلدارة
المحلية واإلدارة بالالمركزية المطالبة في كثيرًا ساهمت القمعية فاألنظمة           الديمقراطي،
سائدًا المحلية التنمية أسلوب وأصبح المتشددة، السلطات قبضة من بالتفلت الراغبة             للجماهير
الشمال أجزاء معظم في اليوم به مايعمل وهو بها، الخاصة إدارتها منطقة فلكل كثيرة، دول                 في
وضع تم قانون وهو 2011 العام في 107 رقم المحلية اإلدارة قانون إصدار تم كذلك                 السوري،
المراحل ضمن العمل في إليه االستناد ويمكن فنيين خبراء قبل من سابقة أوقات في                مسودته

 القادمة لتفعيل الطاقات المحلية وتعزيز موارد المناطق من أجل دفع عجلة التنمية المحلية.
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 المبحث الثالث: تطبيقات عملية لنظريات التنمية االقتصادية

 

  أوًال: ألمانيا بعد الحرب: اقتصاد السوق االجتماعي

الطرق من كلم 3800 من أكثر من طرق شبكة فأسس أللمانيا تحتية بنى تأسيس إلى هتلر                  عمد
إال الصناعة، وشجع أللمانيا رمزًا أصبحت التي الشعب سيارة مشروع دعم على وعمل               السريعة
نفوذ لتوسيع الموارد توجيه على يعمل وكان أكبر بشكل الجيش بتطوير مهتمًا كان هتلر                أن
كارثية، االقتصادية المشاكل كانت ألمانيا وهزيمة هتلر سقوط وبعد المنشودة،            إمبراطوريته
إلى ونقلها المصانع من كبير عدد تفكيك وتم الكلمة، تعنيه ما بكل ألمانيا من االنتقام تم                  حيث
من ماليين خمسة من أكثر توفي حيث البشرية الموارد مجال في كبيرة األضرار وكانت أخرى،                 دول
العمل، على قادرين غير ومعظمهم ألربعة واحد من أقل للنساء الرجال نسبة وأصبحت               األلمان
العبارة هي ألمانيًا" ليس "المستحيل عبارة وكانت الحقيقية البناء إرادة امتلكوا هؤالء أن               إال
األثناء هذه وفي الثانية، العالمية الحرب مابعد مرحلة في ألمانيا جدران على كتبت التي                األشهر
في "موللر" صاغه ما أبرزها االقتصادية التنمية مسألة في محورية أفكارًا األلمان المنظرين               تبنى
الصناعات حماية مسألة األلمان االقتصاديون تبنى وكذلك ،  االجتماعي السوق اقتصاد            مسائل 12

األولى الخطوة وكانت الجمركية، الحماية القتصاد التنظير قضايا في السبق لهم ويعود              الوليدة
السوق قواعد إرساء ثم ومن األلماني، بالمارك الثقة وتعزيز التضخم على القضاء هي الحرب                بعد
لالقتصاد شبكة الحكومة وأنشأت الرأسمالية، ومبادئ الدولة تدخل بين تجمع والتي             االجتماعي
الكبرى والمصانع اإلنتاج وسائل بتملك المقابل في وسمحت الضعفاء حقوق تضمن             االجتماعي
وشركات المساهمة الشركات من شبكة تأسيس على هؤالء عمل وقد المستثمرين قبل              من
المشروعات إنشاء الحكومة دعمت وكذلك السيارات، صناعة دعم مجال في متكاملة             أهلية
على حصلت ألمانيا فإن ذلك إلى إضافة واألفراد، لألسر القروض منح طريق عن               الصغيرة

  وهو ما عزز قدراتها.  مساعدة مالية من أميركا (عبر خطة مارشال) 13

وتم الدولة، مؤسسات وبنت اإلدارية التنمية مجال في خطة وضع على ألمانيا عملت آخر جانب                 في
لتعزيز إضافة التحتية، بالبنى االهتمام وكذلك الصحية المنظومة وزيادة التعليم قطاع             دعم 14

على العمل في واالستقالل الحرية األلمانية والمناطق المقاطعات لتعطي المحلية اإلدارة             منهج
 التحرك وتقديم الخدمات األساسية، ولعل أبرز ما في التجربة األلمانية هو:

جعلت● التي "العصبة" االجتماعية الرابطة ووجود بلده، إعمار بإعادة األلماني الشعب             رغبة 15

من وبالتالي الحرب، خلفتها التي الكبيرة التحديات لمقاومة نفسهم حول يلتفون             األلمان

   المعجزة األلمانية بعد الحرب، مقال مترجم عن األلمانية لمصطفى علي، ساسة بوست، 2015، عبر الرابط:12
/https://www.sasapost.com/translation/german-economic-miracle  

فيه13 يرى ذلك، في كتابًا وضع بل ورسائله، مقاالته في للحرب االقتصادية األثار عن كينز مينارد جون البريطاني االقتصادي تحدث لطالما                       
اقتصادها، وتنشيط دعمها هو والواجب المنطقة، في الدول كل على سلبًا سينعكس اقتصادها وتدمير ألمانيا من االنتقام نهج                    أن

 ولعل هذا هو األساس النظري –اقتصاديًا- الذي دفع أميركا نحو إعادة إعمار أوربا عبر خطة مارشال.
14 https://bit.ly/2PHaIdA :ماهو سر نجاح االقتصاد األلماني، أولي بروكنير، دويشته فيله، مقال منشور على الرابط    
15

   ا�����: �� ����� ��� ���ون، ��ى �� ���� أن ا��ول � ���� ��ون ��ه ا�����.

15 

 



 أولويات التنمية االقتصادية في سوريا
 

 
تمسكها وتعزيز للمجتمعات المحلية التنموية الروح تنمية الحالة هذه في            الضروري
 بأرضها لتنجح عملية التنمية ويؤمن الجميع أن ما يقومون به اليوم سيعود على أبنائهم.

للوضع● مراقبة الدولة وبقاء المستثمرين يد وإطالق االستثمار باب فتح بين             الدمج
 ولحماية الضعفاء والفئات األكثر تضررًا.

الرئيسية،● القطاعات في لالنخراط العاملين وتدريب العلمي والبحث التعليم           تشجيع
المقاطعات مختلف بين تنافسي محلية إدارة نظام طريق عن التحتية البنى لتطوير              إضافة

 والمناطق.

 

 ثانيًا: البرازيل: التنمية في مرحلة التحول الديمقراطي ودور منظمات المجتمع المدني

كان العسكري الحكم ولكن البرتغال، عن استقاللها بعد 1822 عام الحديثة البرازيل دولة               تأسست
التخلصمن الضغط وقوى األحزاب استطاعت حيث 1985 العام حتى البرزايل على المسيطر               هو
االنفاق وترشيد التضخم لكبح برنامج تطبيق وتم مدني حكم إلى السلطة ونقل العسكري               الحكم
خالل البرازيل وتلقت األموال أصحاب وخاصة البرازيليين المهاجرين عودة تشجيع وتم             العام،
مؤسسات عملت وكذلك خارجية، كاستثمارات دوالر مليار 200 من أكثر الجديدة األلفية              بداية
البرنامج طريق عن والمهمشة الفقيرة الفئات دعم في المساهمة على المدني             المجتمع
أبنائها تعليم بشرط الفقيرة لألسر معونات بإعطاء يقضي الذي فاميليا" "بولسا             المشهور
وتم الطبية والمتابعة اللقاح على بالحصول االلتزام وكذلك ضمنها، العمل على القادرين              وتدريب
كذلك ،  المنتجة الفئات جانب إلى أسرة ماليين 3 انتقال تأكد أسرة، مليون 11 على البرنامج                 تطبيق 16

تطبيق طريق عن وذلك الواردات محل واإلحالل الصادرات تشجيع سياسة البرازيل             اتبعت
سهلت التي القوانين من عددًا الحكومة وقدمت البرازيل، في المهمة بعضالسلع بحق               الحمائية

 عملية االستثمار ونقل التكنولوجيا وأعطت مزايا مفيدة لرجال األعمال.

 

 ثالثًا: ماليزيا: التنمية من خالل تعزيز الهوية وتفعيل الطاقات

واعتمدت الماضي، القرن من الخمسينات أواخر البريطاني االحتالل من استقاللها ماليزيا             حققت
تم حيث الماليزية، الهوية وبناء دورها، وتعزيز المهمشة الفئات تمكين على الماليزيا              التجربة
االقتصاد هيكل ضمن وإدماجهم ماليزيا سكان بين األكثرية وهم المالويين وتعليم             تدريب
والصدق العمل حب تعزيز في لإلسالم األخالقية القيم من ماليزيا استفادت كذلك              الماليزي،
التي السياسية القيادات من عدد لماليزيا تهيئ وقد ،  اإلداري الجهاز في الفساد ومحاربة               واإللتزام 17

حقيقية ميزة وهي وكفاءة بشفافية األعمال أولويات في الماليزية االقتصادية التنمية             وضعت

   تجربة التنمية في البرازيل وصفة سحرية لتحريك التنمية في مصر: هاني السالموني، المصري اليوم، عبر الرابط:16
https://www.almasryalyoum.com/news/details/719441 

17 https://bit.ly/2eJfKqy :ملخص لكتاب التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل اإلسالمي، عبد الحافظ الصاوي، الجزيرة نت، عبر الرابط    
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وإقامة متقدمة تحتية بنية تأسيس خالل من التنمية درب في ماليزيا سارت  وقد ماليزيا               لدى 18

بالعلم ماليزيا واهتمت الداخليين، للمستثمرين ومحفزة الخارجي لالستثمار جاذبة           تشريعات
بكلمة الماليزية التنموية التجربة نجاح تلخيص ونستطيع ومراكزه، العلمي والبحث            والعلماء
بين والتصارع التنافس من والخروج األمام نحو التقدم في األكيدة ورغبته المجتمع              انسجام
معظم خصخصة على الحكومة اعتمدت كما ،  ماليزيا في الموجودة العديدة واألحزاب             األديان 19

التنمية عملية في كبيرة مسؤولية أبدى الذي الخاص القطاع عمل وتشجيع العامة             المؤسسات
برؤية تعرف شاملة تنموية رؤية إطار ضمن هو ماليزيا في ماحصل كل أن نشير أن ويبقى ،                   20

التعليم نظامي دعمت الرؤية وهذه محمد، مهاتير ماليزيا وزراء رئيس وضعها التي 2020             
 والالمركزية اإلدارية مما فعل الطاقات الشابة وجعلها تنخرط بقوة في عملية التنمية.

 

  رابعًا: كوريا الجنوبية: التنمية في ظل منظومة من القيم

جارتها مع أهلية حرب في دخلت ثم واألمريكي، الياباني هما الحتاللين الجنوبية كوريا               خضعت
لسنوات الممتد الخالف لحل معالم بروز من الرغم على اللحظة حتى معالمها تنجلي لم                الشمالية
حماية هي األولى رئيسية مراحل ثالثة على التنموية تجربتها في كوريا اعتمدت وقد               طويلة،
من التصنيع هي والثانية االستثمار، وتشجيع مرتفعة جمركية رسوم بتطبيق المحلية             الصناعات
الحكومة من مالية مساعدات على المصدرون وحصل عملتها كوريا خفضت حيث التصدير              أجل
ثم حرة، ومناطق كبيرة صناعية مجمعات الحكومة وأنشأت الضرائب، من كثير من اعفائهم               وتم

 بدأت كوريا بمرحلة الصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية.

كثيرًا كوريا واعتمدت المهني، التدريب مدارس وشجعت خاصة، أهمية التعليم الحكومة             وأولت
في البنكية التحويالت وراقبت المصدرة للصناعات الدعم وقدمت األميركية المساعدات            على
من القادمة األخالقية القيم من كثيرًا كوريا استفادت كذلك المال، رأس تحويالت              مسألة
ورفض العمل في واإلخالص اإلسراف وعدم الكبار وطاعة الوطن حب فثبتت             الكونفوشيوسية
األمام نحو الكوري المجتمع دفعت التي القيم من وغيرها الوقت واحترام أنواعه بكل               الفساد

 بشكل كبير.

  

   نرى اليوم كيف اندفع الماليزيين إلعادة انتخاب مهاتر محمد من جديد على سبيل المثال كأحد القادة المميزين في درب ماليزيا نحو18
 التنمية.

   التجربة التنموية الماليزية، نادية فضلي، مجلة دراسات دولية، العدد 54، 2011، ص:19.174
   التنمية في ماليزيا، بالل المصري، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، فلسطين، غزة، 2016، ص20.31
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األفكار كل من أخذت بل ذاتها، بحد نظرية تتبنى لم الدول أن نالحظ أعاله، التنموية النماذج                  في
هذه بين تقاطعت مشتركة نقاط أن إال وخصوصياتها، وخبراتها تجاربها مع يتوافق ما               وطبقت

 النماذج، أال وهي:

ألرض● خدمة يعملون المواطنين يجعل الذي الداخلي الدافع وخلق الوطنية الهوية             بناء
الضمير رقابة وتفعيل التنمية عملية تحمي التي األخالقية القيم تعزيز وكذلك وشعب،              وبلد

 قبل كل شيء.
وتحميله● التنمية عملية في الخاص والقطاع المدني المجتمع مؤسسات           إشراك

 مسؤولياته مقابل صالحيات يتم منحها.
ومعارفهم،● البلد أهل خبرة مع المتوافقة الصناعات نطاق ضمن االستثمار عملية             تشجيع

 مع االهتمام بالتدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا.
 االهتمام بالتعليم كشرط أساسي لكسر لب الفقر والتغلب عليه.●
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 الفصل الثاني: الوضع االقتصادي السوري الراهن

 مقدمة الفصل الثاني: األنظمة القمعية والتخلف االقتصادي

القوى دور يتجاهل أن يمكن ال السورية، المسألة في والتنمية التخلف أسباب في البحث                إن
على واالنفتاح اإلبداع أمام البالد وأغلقت سورية، على سيطرت التي األمنية والقبضة              الديكتاتورية
للكفاءات، طاردًا بلدًا سوريا أصبحت السلطة على البعث سيطرة منذ و والمعرفة،              العلم
لتنمية تسخيرها بدل األسد حافظ سلطة على للحفاظ الدولة إمكانيات سخرت ما              وسرعان
وقّيد أهدافه، منظومة ضمن ووضعها اقتصاديًا، نظامًا االشتراكيَة البعث وتبنى البالد،             وتطوير
الدولة مؤسسات معظم في التعيين وصار السياسية، الحرية قّيد كما االقتصادية             الحرية
الذين هؤالء جعل مما الكفاءة، أساس على وليس والطاعة الوالء أساس على              االقتصادية
خدمة إن بل األولوية هي ليست والدولة المجتمع خدمة بأن الرسالة يفهمون الوالء               يقدمون
هذه من كبير جزء جعل مما ، وجوهره االقتصادي النشاط أساس هي والحزب              القائد 21

اإلبداع وأد وتم الخدمات، تقديم مستوى وتراجع الدولة، موارد تستنزف خسائر تحقق              المؤسسات
العشرين، القرن أواخر في كبيرة تنموية فرص سوريا خسرت وبالتالي الحكومية، المؤسسات              في
وثقافي اقتصادي غنى من تمتلكه ما رغم التقدم نحو السائرة الدول بمصاف اللحاق عن                وتراجعت
مع التحرر نحو االقتصادي النظام حول للسلطة االبن األسد استالم وعند جغرافي،              وموقع
أن السلطة من القريبين األموال رؤوس ألصحاب سمح مما عليه، المخابرات قبضة              تشديد
منظومة ضمن لدمجهم محاولة في الدولة، في المهمة القطاعات معظم على             يسيطروا
وفي الفقر، معدالت وارتفعت السورية، االجتماعية الطبقات بين الفجوة فاتسعت            السلطة،
زمن في شكلها وبين االشتراكي النظام زمن في السلطة شكل بين مقارنة التاليين               الشكلين

  اقتصاد السوق.

على21 مصالحها تقدم أنظمة وجود ظل في ينهض أن بلد ألي يمكن وال التخلف, أسباب أبرز والقمعية الديكتاتورية األنظمة تعتبر                      
 مصالح البلد والشعب.
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 الشكل رقم (2): النظام السياسي في سوريا في حقبة االشتراكية

 الشكل رقم (3) النظام السياسي في سوريا بعد إقرار نظام السوق
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 المبحث األول: الدول النامية التي عادت للخلف

  أوًال: المؤشرات االقتصادية الكلية في سوريا

سكانية زيادة بمعدل الجديدة، األلفية مطلع مع 22مليونًا حوالي سوريا سكان عدد إجمالي               بلغ
ستة حوالي العشرين القرن من السبعينيات مطلع سوريا سكان عدد بلغ حيث ،%3               يقارب
غناها من الرغم وعلى الدول، ببقية مقارنة جيدة زيادة وهي نسمة، المليون ونصف               ماليين
حاجز1800 أحواله أحسن في يتجاوز لم سوريا في الفرد دخل معدل فإن الفتية البشرية                ومواردها
في أالف العشرة إلى وصل حيث المنطقة، بدول مقارنة ضعيف معدل وهو سنويًا، أميركي                دوالر
األردن، في أالف األربعة وحوالي لبنان، في دوالر أالف الستة وتجاوز الجديدة، األلفية مطلع                تركيا
الخليج دول في المعدل هذا ويرتفع عليها، الحرب قبل العراق في دوالر آالف سبعة                ومايقارب
و ،  العربي الخليج دول بعض في الواحد للفرد سنويًا دوالر ألف عشرين من أكثر إلى                 العربي 22

سورية، في لإلحصاء المركزي للمكتب اإلحصائية الموسوعة (بحسب الفقر معدالت            ارتفعت
، 2007 العام في السكان ثلث من أكثر إلى النظام) لصالح متحيزة حكومية مؤسسة               وهو 23

منخفضة البلدان شريحة ضمن اآلن وحتى الثورة ماقبل سنوات في سوريا الدولي البنك               ويصنف
من وسواها ورواندا وطاجكستان والصومال وأريتيريا ومدغشقر كمالي دوًال تضم والتي             الدخل،

 الدول الفقيرة.

هذه ومثل ،%25 إلى ليصل ارتفع وأحيانًا بالمائة 15 حوالي 2010 مطلع التضخم معدل بلغ                 كما 24

كبير عدد تستوعب كانت الدولة مؤسسات أن عن عدا السافرة، البطالة في قليًال أكثر أو                 النسب
سنويًا 11.5مليار حوالي سوريا صادرات بلغت وقد المقنعة)، (البطالة المعطلة الطاقات             من
الستة تقارب التجاري الميزان في بخسارة ذاته، للعام سنويًا دوالر 18مليار وحوالي ،2011               لعام
4.5 والواردات دوالر، مليون 600 الصادرات :2016 مطلع في (وتبلغ دوالر المليار ونصف              مليارات
الرغم وعلى ،  البشرية التنمية مؤشرات أصل186في من 116 المرتبة سوريا واحتلت ،  دوالر)              مليار 2526

22
https://data.albankaldawli.org/country/syrian-arab-republic ت ا���� ا��و�� �����ء وا������: ����ة �����ت ا����، ��� ا��ا�������    

23
/http://www.cbssyr.sy : ا���� ا����ي �����ء، ا������ ا������� ����م 2007، ��� ا��ا��   

24
http://www.imf.org/en/Countries/SYR :ت ���وق ا���� ا��و��، ����ة ا������ت ��� ا��ا�������   

25
  �����ات ا���� ا��و��.

26
   ����� ا������ ا������ ���م 2012، ������ ا��� ا����ة ا������.
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بمبالغ وروسيا إيران من كل من لالقتراض النظام عاد الخارجي، الدين من سوريا تعافي                من
الدين أسيا لغرب االقتصادية والمنظمة الدولي النقد صندوق ويقدر الحرب، تمويل بغية              ضخمة

 السوري المعلن عنه مطلع 2016 بأكثر من 180% من الناتج المحلي السوري.
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 جدول رقم (1) المؤشرات االقتصادية الرئيسية في سوريا قبل وبعد 2011

 2010 2017 المؤشر
 13 مليون 22 مليونًا عدد السكان

 20مليارًا 50مليارًا الناتج المحلي اإلجمالي
 %53 %20  البطالة
 %60 %20 التضخم

 %66 %33 معدل الفقر نسبة للسكان
 800 مليون دوالر 21 مليار دوالر احتياطي العمالت األجنبية

 انسحب 80% منه خارج سورية  االستثمار األجنبي
 %28 من الناتج  إيرادات الخزينة

 المحلي
 %2من الناتج المحلي

 %30 من الناتج الدين العام
 المحلي

 %150 من الناتج المحلي

 انخفضت بمقدار 50% %100  األجور
 انخفضت بمقدار 30% %100 القوة الشرائية لألجور

 1181000 897000 عدد المساكن الصالحة للسكن
 

اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج الدولي، النقد صندوق الدولي، البنك بيانات            المصدر:
 األوسكوا، المكتب المركزي لإلحصاء في سورية.
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وتوقف اإلحصاءات غياب ولعل اإلضافية، المشاكل من العديد سوريا واجهت 2011 العام              وبعد
وغياب مختلفة، ألسباب اإلحصاءات من المزيد نشر عن الحكومية المؤسسات            أغلب
أنه أال صعبًا، أمرًا االقتصادية المؤشرات تقدير األرضجعلت على المحايدة المراقبة              المؤسسات
في يعيشون سوريين عشر كل أصل 6من أن إلى لتشير الدولي البنك تقديرات تأتي المجمل                 في 27

ثلث فإن وكذلك ، %60 حوالي إلى يصل التضخم وبأن يقارب%53، البطالة معدل وبأن مدقع،                 فقر
األثار تنحصر وال جمة، مشاكل التحتية بالبنى ولحقت بالكامل، تدمرت سوريا في السكنية               الوحدات
سالسل وتوقف بالكامل، االقتصاد بتعطيل كذلك بل فقط، بالفعل ماتدمر في             االقتصادية
وتبلغ المجتمع، شرائح بين االجتماعية الروابط وتدمير الكفاءات وهجرة العمل، عن             التوريد 28

للضرر تعرضت منشآتها من %75 بحوالي حلب في الرئيسية الصناعية المناطق في              األضرار
أو الكلي للضرر تعرضت دمشق وريف الشرقية المنطقة منشآت نصف أن كما الكلي، أو                الجزئي

 الجزئي، وكذلك في حمص وإدلب.

 

 ثانيًا: أزمة المياه: المشكلة األبرز في عملية التنمية

بشكل سياسيًا المياه استغلت وقد المخاطر، وكذلك الفرص مدخل هي المياه ماتكون              دائمًا
كانت العالمي االقتصادي المنتدى وفي الثورة، مرحلة في وكذلك الثورة ماقبل سنوات في               كبير
في األكبر التحدي هي المياه أزمة أن األوسط الشرق منطقة قيادات على طرحه تم استبيان                 نتيجة
كأشد أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة اليوم تصنف حيث الراهنة، الفترة خالل              المنطقة
لمشاكل سكانها ثلثي يتعرض التي البلدان ضمن سوريا  وتأتي العالم في للمياه ندرة              المناطق 29

وحوالي مستدامة غير مائية مصادر من المائية مواردها ثلث حوالي سوريا وتستهلك              مائية،
ذلك إلى إضافة المياه)، استخدام وإعادة وسطحية جوفية (مياه مستدامة مصادر من              الثلثين
بمشاكل وتسببت الشرقية المناطق ضربت واسع جفاف عام2007لموجة سوريا تعرضت            فقد

27
   ����� ا���ب ا�����د�� وا�������� ����اع �� ��ر��، ا���� ا��و��، 2017، ����� ����د ��� ا��ا��:

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27541/Syria%20ESIA%20Executive%20Summary-AR.pdf 
28

  ا���ر ا����� ����ب �� ��ر�� ر��� ���ن ��� �� ���، ���ن ����، ا���� ا��و��، 2017، ��� ا��ا��:

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27541/Syria%20ESIA%20Executive%20Summary-AR.pdf 
29

   ������ را��: ����� ��رة ا���ه، ا���� ا��و��، 2017.
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من كبير عدد عن التخلي وتم القرى إلى السكان من جيد عدد نزح حيث كبيرة واقتصادية                  اجتماعية
المياه يعرض الذي الرئيسي الخطر هو المناخ تغّير خطر يزال وال الزراعية، واألراضي               الماشية
مباشرة السودان بعد سوريا تأتي حيث المقبلة السنوات في لإلجهاد السورية             السطحية
المحلي ناتجها من %15 عن يزيد ما سوريا تفقد أن ويتوقع ،  المحتملة المستقبلية               باألخطار 30

المتجددة المياه موارد بلغت وقد ،  اليوم تواجهها التي المياه أزمة بسبب القادمة السنوات               خالل 31

السنوات زادت وقد سنويًا، مكعب 1500متر من أقل سوري مواطن لكل الحالية األلفية               مطلع
الدقيقة الدراسات والتزال األزمة، هذه حدة من مختلفة مناطق في المعارك فيها دارت               التي

 لألضرار الحقيقية على مستوى المياه ومستقبلها غائبة عن الساحة السورية حتى اللحظة.

 

  ثالثًا: النفط والغاز: الثروة المنهوبة

 

بحسب برميل 2.5مليار ماقدره أي بالنفط العالم احتياطي من 0.5بالمائة حوالي سوريا تمتلك               
األبيض حوضالبحر في خاصة أخرى، نفطية ومساحات حقول اكتشاف يتم أن ويتوقع               التقديرات،
وجود إلى تشير تقارير  مع الطبيعي الغاز من مكعب قدم 8.5تريليون تمتلك أنها كما               المتوسط، 32

أخرى معدنية ثروات فإن ذلك إلى إضافة جيدة، بكميات المتوسط حوض في الطبيعي               الغاز
حوالي تنتج سوريا وكانت مقبولة، بكميات والنحاس والحديد كالفوسفات سوريا في             موجودة

   للمزيد راجع: الموارد المائية في المنطقة العربية، برنامج اإلنماء في األمم المتحدة، 2017، على الرابط:30
http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/Chapter1.pdf  

   ندرة المياه في الشرق األوسط، البنك الدولي، 2017، ص31.5
32 https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs :منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قاعدة بيانات المنظمة على الرابط     
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جانب لتلبية وبانياس حمص في محليتين مصفاتين وجود إلى إضافة يوميًا نفط برميل               400ألف
يتقاسم وحاليًا سنوات، لعدة النفط إنتاج داعش مع النظام تقاسم وقد المحلي، االحتياج               من
كشفت وقد الشرقية، الحقول بعض في انتاجه يتم ما الديمقراطية سوريا قوات مع               النظام
انتاج الدراسات إحدى وتقدر بكثير، الحقيقية من أقل كانت المعلنة النفط انتاج أرقام أن                الثورة

33 داعش من النفط خالل سيطرته على المناطق الشرقية بحوالي خمسين ألف برميل يوميًا

 

 الجدول رقم (2) واقع الخدمات الرئيسية في سورية

 الحاجات الرئيسية في
  الدولة

 الوضع بداية 2017 الوضع في 2010

  الكهرباء
 

 45000 جيجا وات
 –ساعة

 عدد المحطات 17

 15000 جيجا وات
 –ساعة

 عدد المحطات 9
 أزمة مياه تتعلق المياه

 بفقدان المصادر
 أزمة مياه تتعلق
 بفقدان المصادر

 وتدمير البنى
 التحتية

 %0 50 فجوة الغذاء
 %75 من األراضي االتصاالت

 السورية مغطاة
 %45 من األراضي
 السورية مغطاة

 استيراد وقود الوقود
 مكررة وتصدير

 بترول خام

 استيراد وقود
 مكررة دون أي

 تصدير
 

األمم برنامج الدولي، النقد صندوق الدولي، البنك بيانات          المصدر:
في لإلحصاء المركزي المكتب األوسكوا، اإلنمائي،        المتحدة

 سورية.
 

 رابعًا: الغذاء: االعتماد على المساعدات اإلنسانية

بعض تصدر وكانت بل والشعير، كالقمح الرئيسية الغذائية السلع في ذاتيًا مكتفية سوريا               كانت
تأثرت وقد الثورة، قبيل الشرقية المناطق أصابت التي الجفاف فترة باستثناء للخارج،              انتاجها
الزراعة في العاملين الشبان وبعض اإلنتاج عن توقف فأغلبها 2011 بعد كثيرًا الزراعية               األراضي
الغذائية الصناعات بعض غادرت وقد أخرى، قطاعات في العمل إلى انتقلوا أو مناطقهم               غادروا

33  Erika Solomon، Robin Kwong and Steven Bernard، at Financial Times، February 29، 2016 
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واستخدام المدن بتجويع النظام سياسة ساهمت وكذلك أمنًا، أكثر مناطق نحو نهائيًا              سوريا
وساهمت الغذاء، جانب في إضافية بمشاكل المناطق عشرات في المدنيين ضد كسالح              الغذاء
أراضيه عبر تقريبًا الشحنات أغلب عبور طريق عن للنظام الغذائي األمن بتعزيز المتحدة               األمم
سوريا امتالك من الرغم وعلى المعارضة، لمناطق أقل إمداد مقابل بها، ويتحكم يشارك               وجعلته
أحسن في اليوم النصف إلى انخفض العدد هذا فإن الماشية من رأس مليون عشرين                لقرابة
انقطعت أو تضررت للمناطق الغذاء تؤمن التي التجارة طرق أغلب أن إلى إضافة ،                التقديرات 34

 بشكل مؤقت أو دائم.

 

 وبشكل مختصر نستطيع أن نقول:

القرارات● اتخاذه بسبب السوري، الشعب لصالح كبيرة تنموية فرصًا السوري النظام             ضيع
إعادة وإن التنمية، عملية يضمن بما وليس السلطة في بقائه يضمن بما              االقتصادية
تثبيت لصالح سياسيًا إال تجييرها يتم لن سوريا في التنمية أو اإلعمار إعادة لقضية                تملكه

 أركانه لسنوات قادمة، ولن يستفيد منها الشعب السوري.
بسبب● ضعيفًا بقي القومي الدخل أن إال غنية وطبيعية بشرية مواردًا سوريا              امتلكت

وبقية سوريا بجيران مقارنة منه، الفرد حصة وبالتالي االقتصادية، اإلدارة وسوء             الفساد
وخسارة والبطالة كالتضخم كبيرة اقتصادية مشاكل تعاني سوريا وبقيت العالم،            دول

 الميزان التجاري، وارتفاع الدين العام، وازدادت المشاكل االقتصادية بعد 2011.
عام● بوضوح تظهر األزمة هذه وبدأت المياه، ندرة مشكلة طويلة سنوات منذ سوريا               تواجه

هذه تستمر أن ويتوقع القمح، من كميات مرة ألول سوريا استوردت حيث ومابعدها 2007              
 المشكلة خالل السنوات القادمة، ولعلها ستكون المشكلة األبرز.

   انعدام األمن الغذائي في سوريا التي مزقتها الحرب، مركز كارنيغي الشرق األوسط، حزيران، 34.2015
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من● ثم ونظامه، األسد قبل من طويلة لسنوات نهبه تم جيد، نفطي مخزون سوريا                لدى

هذه من السوريين استفاد وبالكاد الديمقراطية، سوريا قوات قبل من واآلن داعش              قبل
 الموارد الطبيعية.

الزراعية،● األراضي من جزء تعطل بعد الغذاء تأمين جانب في مشكلة اليوم سوريا               تواجه
وتعتمد للخارج، الزراعية الصناعات بعض وانتقال الماشية، رؤوس من كبير عدد             وفقدان

 في معظم غذائها على المساعدات من البرامج والمنظمات الدولية واإلقليمية.
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 المبحث الثاني: الواقع االقتصادي الراهن للشمال السوري

السورية الحدود من لقربه نظرًا للنازحين وجهة أصبح السوري والشمال 2013 العام بداية               ومنذ
على تتموضع المخيمات بدأت حيث سورية، مناطق من غيرها من أمنًا أكثر تعتبر التي                التركية
للحدود المجاورة القرى كل في مخيمات بنيت 2014 العام وفي تركيا مع الحدودي               الشريط
على أعدادهم زيادة في أثر النازحين هؤالء مع التركي التعامل لحسن وكان تقريبًا، التركية                السورية
من للفارين جذب كمنطقة بدا السوري الشمال أن من الرغم وعلى الحدودي، الشريط               جانبي
تتعلق ألسباب والكفوؤين المؤهلين للشباب طرد منطقة كان أخر جانب في أنه إال النظام                بطش
الذي الدائم للقصف إضافة المعيشة وظروف الكتائب بين تنتشر بدأت التي الخالفات              بطبيعة
الشمال يزال وال أوروبا، ودول تركيا إلى الشهادات أصحاب من كبير عدد فغادر له، يتعرض                 كان
ليس هؤالء ويعاني الشباب، فيهم وبما األعمار بمختلف النازحين من كبير عدد يستوعب               السوري
في منهم جزء انخرط وقد واالجتماعية، الثقافية النشاطات ضعف من بل البطالة من               فقط
التي اإلنسانية المنظمات أن إلى إضافة المختلفة المناطق في الموجودة العسكرية             الكتائب
من بها البأس أعداد استوعبت فشيئًا شيئًا عددها يتناقص والتي المنطقة في موجودة               كانت

 الشباب وبرواتب معقولة، مع هذا بقيت النسبة األكبر بدون أي نشاط.

أو منظمات في عملوا عشرة كل أصل من أربعة أن تبين إدلب محافظة في جرى استبيان                  وفي
ستة يبحث بينما المنطقة في موجودة        كتائب
ترتفع وقد ،  يجدوه أن دون العمل عن         آخرين 35

ريف مناطق في سبعة إلى العاملين        نسبة
حيث الفرات) (درع الشرقي الشمال       حلب
الجيش صفوف في الشباب معظم       انخرط
الموجودة األخرى المدنية المنظمات أو       الحر

 في المنطقة.

 أوًال: المساكن في الشمال السوري

في المحررة المناطق سكان عدد       ويقدر
شخص، ماليين أربع قرابة السوري       الشمال
الغربي حلب وريف وقراها إدلب على        يتوزعون
الفرات درع منطقتي ذلك في       والشمالي(بما
ريف من لجزء إضافة ،  الزيتون)       وغصن 36

بين العام الفقر نسبة وتزيد وحماة،        الالذقية
هم المتواجدين معظم حيث %70 عن        هؤالء

   استبيان أجراه المركز في الشمال السوري عام 35.2017
المنطقة36 اتساع ظل في جدًا منطقية األرقام هذه وتبدو محلية، ومجالس السوري الشمال في والدعم التنسيق مكتب إحصاءات                    

لتصل األعداد تقدير في بعضالمنظمات وتبالغ سورية، مناطق مختلف من سنوات منذ الشمال إلى يتوافدون الذين المهجرين                    وحجم
 إلى خمسة ماليين نسمة.
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عنيف لقصف المنطقة تعرضت وقد مختلفة، وقرى مدن من قسرًا والمهجرين النازحين              من
في الموجودة المساكن نصف لقرابة كلي أو جزئي بدمار تسبب مما الماضية السنوات               خالل
على والطلب السكاني االكتظاظ بسبب المساكن هذه لترميم دائمة محاوالت مع             المنطقة،
معظم تأهيل إعادة من السكان مكن مما والترميم البناء مواد بإدخال تركيا تسمح كذلك                المنازل،
الحدودي الشريط فعلى إضافية، أعداد تستوعب جديدة سكنية وحدات وبناء بل المباني،              هذه
من المنشأة اإلعمار شركات بدأت وقد سنوات، بضعة قبل تكن لم كليًا جديدة قرى ظهور                 نالحظ
الشمال في النبض جس وبأسلوب حذر بشكل عملها مقيمين أو مغتربين سوريين              قبل
الشمال في البناء قطاع يشهد أن ويتوقع القادمة، الفترات خالل العمل أمل على               السوري،

 نهضة كبيرة، إال أنه يحتاج إلى تنظيم وتخطيط عمراني.

 

 ثانيًا: البنى التحتية في الشمال السوري

بالكهرباء المنازل هذه تتغذى حيث سيئًا يعتبر المنازل لهذه المرافقة الخدمات واقع أن إال                
الرئيسية الشبكة على االعتماد ويقل الكهرباء ومولدات السيارات بطاريات على قليلة             لساعات
تجري أخر جانب وعلى سابقًا، المحفورة اآلبار من %14 من أكثر تدمير تم وكذلك ،%4 من                  ألقل
محطات من %57 من أكثر وهناك الجوفية، المياه يهدد مما منظمة وغير عشوائية حفر                عمليات
الصحي الصرف شبكات تضرر إلى إضافة المائية، األحواض ثلث كذلك تأهيل إلعادة تحتاج               الضخ
معالجة محطات ربع فإن كذلك مدروس، غير بشكل الجديدة األبنية قبل من              واستخدامها

 الصرف الصحي تحتاج إلعادة تأهيل.

يحتاجان األخرين والثلثين لالستعمال، صالح غير السوري الشمال في الطرقات ثلث يعتبر              كما
في السيارات عدد تكاثر نتيجة كبير الستنزاف الطرقات هذه تعرضت حيث وترميم،              لصيانة
بين كلفته من ويزيد التجاري النشاط يضعف مما الطرقات، لهذه المباشر والقصف              المنطقة

  مختلف مناطق الشمال السوري.

حاليًا الصحي، والصرف والمياه الطرق مجال في وخاصة التحتية، البنى وتوسعة لترميم              ويتصدى
 كل من:

 معبر باب الهوى عبر مؤسساته الخدمية.●
 المجالس المحلية بالتعاون مع المؤسسات الخدمية التركية.●
●.   مؤسسات مجتمع مدني بتمويل من منظمات دولية 37

   ��� ���� ا���ل ���ل ����� ��ل ا�������� أ��� أ���� �� ��ر�� �� ���� �� ��� ����ن ��رو ��م 2017، و��ا������83ن ��رو �� 2016 وأ��� أ���ل37

  ��ه ا����� ���� ��� ���ر�� ا���ه وا���ف ا���� وا�����ت، ������ را��:

Anual report، Goal organization، 2017. At link: 

https://www.goalglobal.org/images/GOAL_Annual_Report_2017_FINAL_for_web.pdf 
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أو شامل برنامج يوجد وال بينها، فيما بالتنسيق تقوم ال المختلفة المؤسسات هذه أن                إال
المفترضأن من التي واإلشرافية الرقابية الجهات تغيب كما عليه، العمل يجري موحد               استراتيجي

 تتابع هذه المشاريع.

 

 ثالثًا: الخدمات االجتماعية

واإلسعافية الصحية المراكز من ومجموعة المدني، للدفاع منظومة السوري الشمال في             تعمل
المؤسسات معظم أن إال مرة من أكثر المباشر للقصف المراكز هذه تعرض ورغم               والمشافي،
كذلك للجميع، مجانية شبه أو مجانية صحية خدمات وتقدم جيد بشكل تعمل تزال ال                الصحية
تسعى والتي مختلفة مجاالت في الخاصة المشافي من منظومة السوري الشمال في              تنتشر

 للتنافس فيما بينها لكسب المرضى مما يحسن من جودة الخدمة ويدفعها للتقدم مستقبًال.

إعادة تم أنه إال السوري الشمال في للمدارس وحلفائه النظام استهداف من الرغم               وعلى
إضافة الزيتون غصن منطقة مدارس وقريبًا الفرات درع منطقة مدارس من كبير جزء               تشغيل
المدارسمرة هذه استهداف إعادة من يبقى الخوف أن إال وريفها، إدلب مدارس نصف من                 ألكثر
لمدارس تحولت التي والبيوت والمالجئ الخاصة المدارس تنتشر كما النظام، قبل من              أخرى

 صغيرة أو مراكز تعليمية في مختلف قرى الشمال السوري.

مشفى 17 وقرابة السوري، الشمال في خاص 100مشفى حوالي استهدف النظام أن              ويذكر
المدارسالمنتشرة ربع أن إلى إضافة السابقة، السنوات خالل طبية نقطة 300 وحوالي               حكومي،

 في الشمال السوري حاليًا تعتبر غير صالحة للتعليم بسبب القصف.
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هذا أخرى ثالثة الفتتاح إضافة صغيرة، جامعات سبع حوالي اليوم السوري الشمال في               ويوجد
طالب، ألف أربعين حوالي حاليًا الجامعات هذه وتستوعب الشمالي، حلب ريف منطقة في               العام
مستوى على وتكامل لتنسيق تحتاج كما وإشرافية، تنظيمية لجهة الجامعات هذه             وتحتاج

 التعليم ماقبل الجامعي.

 

 

 الجدول رقم (3) الخدمات المقدمة في الشمال السوري والجهة التي تقدمها

 القطاع أو
 المؤسسة

 حجم العمل (نهاية 2017) أسلوب التمويل المنطقة

  إدلب وريف حلب  الصحة
 الغربي

 مشفى باب الهوى الجراحي والعيادات الخارجية  معبر باب الهوى
 ومنظومة إسعافيه: يغطي حوالي 80% من حاالت

 الجراحة واإلصابات
  إدلب وريف حلب الصحة

 الغربي
 القطاع الخاص

 ومنظمات مجتمع
 مدني

 مشافي ومراكز طبية وحمالت لقاح ورعاية تغطي
 أكثر من 90% من احتياجات المنطقة

 ريف حلب الصحة
 الشمالي

 مؤسسات خدمية
 تركية

مشافي ومراكز طبية وحمالت لقاح ورعاية تغطي 90
 % من احتياجات المنطقة

 التعليم االبتدائي
 واالعدادي والثانوي

  إدلب وريف حلب
 الغربي

 منظمة كيمونكس
 األميركية

 تغطي مصاريف 10000 مدرس في إدلب و ريف حلب
 الغربي إضافة لمصاريف مكتبات وموظفي دعم

 نفسي
 التعليم االبتدائي

 واالعدادي والثانوي
  إدلب وريف حلب

 الغربي
 منظمات مجتمع

 مدني
 تغطي مصاريف 5000 مدرس في إدلب و ريف حلب

 الغربي إضافة لمشاريع دعم نفسي
 التعليم االبتدائي

 واالعدادي والثانوي
  إدلب وريف حلب

 الغربي
 يغطي مصاريف 6000 مدرس وإداري في إدلب و النظام السوري

  ريف حلب الغربي
 التعليم االبتدائي

 واالعدادي والثانوي
 ريف حلب
  الشمالي

 مؤسسات خدمية
 تركية

 تغطي مصاريف 5000معلم وإداري إضافة لترميم
 حوالي200مدرسة

 الشمال التعليم العالي
 السوري

 جامعة حلب
 جامعة إدلب
 جامعة إيبال

 جامعة الشام
 الدولية

 جامعة اإلنقاذ
 الدولية، جامعة
 ماري، جامعة

 الزهراء

 جامعة حلب عبر اشتراكات الطالب وتمويل من: مداد
 للخدمات التعليمية وسيما للخدمات الطبية

 جامعة إدلب: عبر رسوم الطلبة ومعبر باب الهوى
 جامعة إيبال: جامعة خاصة باالعتماد على رسوم

 الطلبة
 جامعة الشام الدولية: بتمويل من منظمة اإلغاثية

(IHH) التركية 
 جامعة اإلنقاذ الدولية، جامعة ماري، جامعة الزهراء:

 مؤسسات خاصة
 ومؤخرًا تم افتتاح أكاديمية باشاك شهير في الباب

 (خاصة) وفرع لمعاهد متوسطة يتبع لجامعة غازي
 عنتاب وكذلك فرع لجامعة حران.
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 الشمال االتصاالت

 السوري
 شركات خاصة عبر
 اشتراكات ورسوم

 شركات انترنت، شركة جوال واحدة خاصة تغطي
 منطقة صغيرة

 كما تغطي الشركات التركية المرخصة معظم
 منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون

 

 رابعًا: الموارد االقتصادية في الشمال السوري

واألشجار الزيتون هو مزروعاته وأبرز األولى، بالدرجة زراعية منطقة المحرر السوري الشمال              يعتبر
الكبيرة، المعامل من عدد وجود إلى إضافة والقمح، الخضروات أنواع لبعض إضافة              المثمرة،
السوري الشمال في يتوافر كما الغذائية، المواد إنتاج ومعامل ،  الدوائية الصناعات             كمعامل 38

كذلك الشمال، في المنتشرة البطالة بسبب وذلك رخيصة بأجور البشرية القوى من كبيرة               أعداد
من عدد عمل حيث واألحجام، األنواع مختلفة الشحن سيارات من ضخم عدد المنطقة في                يوجد

 سكان القرى الحدودية وال يزالون في نقل المواد التجارية من تركيا لسوريا وبالعكس.

عدة لدى رسميًا المرخصين التجار عدد ويقدر كبيرة، بأعداد تجارية محالت المنطقة في               وتنتشر
السالمة وباب الهوى باب معبري ويعتبر ،  تاجر آالف عشرة من بأكثر الشمال في تجارية                غرف 39

ويتوقع الراعي وكذلك جرابلس معبر افتتاح تم ومؤخرًا العالم، على الرئيسين المنفذين              هما
للمنطقة، الالزمة والخدمات السلع استيراد يتم المعابر هذه وعبر تركيا، عبر أخرى منافذ               افتتاح
هذه أن والحقيقة بناء، ومواد غذائية مواد هي الداخلة المواد وأبرز خارجها، أو تركيا من                 سواًء
الظروف بتحسين بل السوري، الشمال في الوضع تدهور بتثبيت تزال وال ساهمت              المعابر
األشخاص، ماليين على اإلنسانية المساعدات توزيع يتم حيث السكان، من كبير لعدد              المعيشية
طرقات ومدارسوترميم مشافي بناء تم ومؤخرًا والمدارسوالمشافي، المنازل وترميم بناء              ويتم
ونصف عام قبل مثًال الباب مدينة يزور ومن تركية، خدمية مؤسسات من مساندة عبر                رئيسية
مدمرة شبه أشباح لمدينة األولى مختلفتين، صورتين يجد اليوم ويزورها داعش) من تحريرها               (بعد

 والثانية لخلية نحل منظمة ومخدمة.

 

 خامسًا: النقد والتمويل في الشمال السوري

تتعلق التي تلك باستثناء األميركي، الدوالر عبر السوري الشمال في المالية التعامالت معظم               تتم
للشمال النقدية الموارد وتأتي السورية، بالليرة التعامالت هذه تتم حيث اليومية، الحياتية              بالسلع

 من مصدرين رئيسين هما:

   ���� �� ا����ل ا���ري ������ �� 12 ���� �����ت دوا��� �� ���ة ����� 2011، و�� ����اً إ��اث ���� ��� ا���ود ا���ر�� ا������، و���ي ا�ن38

 ا���� ��� ا���ء ���� أ��، ������ ��ل ���ع ا������ت ا��وا��� را��:

Reprercussıon of the pharmaceutical industry ،  Abdulah Hamada ،  Syrian Economic Form ،  2014. 
   ����� ������ ا���ل أن ����� ����ا �� ا����� �� أ�� ا����ل ��� ����� ����، و�� ����� ���� ��� ������ك �� ��ر�� إ�� ����� و������39

 ������، و������� ���ء ��� ��� ���� ������رة، إ� أ�� ��� ���� أ�� ���ك ��د �� ا����ر ا���� ����� �� ��ه ا���ف ������ت ������ وا����د��

 و�������.
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في● العاملين للموظفين التركية الحكومة قبل من تمنح التي والرواتب            المساعدات

حيث حميدة، اقتصادية أثار ذات كتلة وهي التركية، بالليرة وتمنح المختلفة،             القطاعات
 تنشط التجارة في المنطقة، وتساعد على العيش الكريم آلالف األسر.

من● تأتي التي للمساعدات إضافة المقيمين، ومعارف أقرباء من المغتربين            تحويالت
ماتكون غالبًا والتي المنطقة، في التجارية التعامالت وكذلك اإلنسانية،           المؤسسات

 بالدوالر األمريكي، وهي كتلة ذات حجم كبير جدًا مقارنة بالكتلة األولى.

عشوائية بسبب وذلك الثانية الكتلة تقدير يصعب فإنه يسيرًا األولى الكتلة تقدير كان               وإذا
المنظمات بإجبار التركية القرارات أن إال وريفها، إدلب مناطق في ضبطها وعدم المالية،               الحواالت
جعل الدوالر بدل التركية الليرة استخدام على التركية البريد مؤسسة مع تتعامل التي               والمكاتب
المبالغ تبقى ذلك مع األمريكي، الدوالر بدل التركية الليرة إلى يتحول الكتلة هذه من األكبر                 الجزء
الليرة على الطلب زيادة معادلة في كبير تأثير ذات وليست جدًا قليلة التركية بالليرة بها                 المتعامل
الوقت في ضبطها يصعب بطرق المالية المبالغ هذه نقل عبر يكون األكبر التحرك كون                التركية،

 الراهن.

بشكل التمويل مؤسسات غياب أن إال األجنبية، بالعملة كبيرة نقدية كتلة وجود من الرغم                وعلى
المشاريع ظهور من ويبطئ االقتصادي، النشاط ضعف إلى يؤدي السوري، الشمال عن              كامل
في الموجود السوري الشباب من كبير عدد يمتلك حيث منها، الصغيرة تلك وخاصة               التجارية
غياب مع ويتناسق التمويلية، للجهات يفتقدون أنهم إال جيدة، وقدرات أفكارًا             المنطقة
بشكل واالستثمار االقتصاد على المشرفة الجهات غياب مع النقد، وضبط التمويل             مؤسسات
على خمسسنوات منذ موجودة السوري الشمال في المجالسالمحلية أن من الرغم فعلى                عام،

 األقل إال أنها تكتفي بممارسة دور خدمي يتعلق بالبنى التحتية واإلغاثة.

 وبالملخص نستطيع القول:

تقدر وإمكاناته، لمساحته نسبة كبيرة سكانية كتلة اليوم المحرر السوري الشمال في              يقطن
 بحوالي أربعة ماليين نسمة، وهي كتلة فقيرة في مجملها، وغنية بالشباب متنوع االختصاصات.

ساهمت تركيا مع مفتوحة معابر وجود أن إال بالمنطقة، لحق الذي والدمار القصف من الرغم                 على
المساكن أعداد تكفي ال ذلك مع إضافية، سكنية وحدات وبناء بل والترميم، الصيانة عمليات                في

 الموجودة اليوم لكل الكتلة السكانية، ويمكن العمل مستقبًال على مجمعات سكنية منظمة.

لما نظرًا الصحي، والصرف المياه شبكات وتطوير بصيانة المدني المجتمع مؤسسات             ساهمت
 لحقها من قصف، إال أن هذه الشبكات ال تزال قاصرة عن استيعاب التطور في أعداد السكان.

التجارة تنشيط على األحوال من حال بأي تساعد ال السوري الشمال في الموجودة الطرف                شبكة
مما المناطق، مختلف بين ومواصالت سريعة طرق استحداث على العمل من والبد              والنقل،
تسهل اتصاالت لشبكة السوري الشمال يحتاج كذلك االقتصادي، األداء ويرفع الحركة             ينشط

 األعمال اليومية، وتساند القطاع التجاري.

لرفع تحتاج أنها إال والتغطية العدد حيث من جيدة وتعليمية صحية منظومات سوريا في                تعمل
 كفاءة من خالل زيادة الخبرات والدورات واستقطاب المزيد من الكفاءات ضمنها.

تمتلك زراعية منطقة هو السوري الشمال فإن الرئيسية التحتية البنى استكمال حال              في
ورؤوس زراعية، ميزة من يمتلكه لما نظرًا الخفيفة، الزراعية الصناعات نحو التطور              مؤهالت
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بالمياه الغنية العاصي حوض منطقة في الشمال لوجود إضافة رخيصة، بشرية وموارد              أموال،

 نسبيًا.

 

االقتصادي والتطوير التنمية بعملية تقوم أن الراهن شكلها في المحلية للمجالس يمكن              ال
تنمية على تعمل جهة أو هيئة استحداث من والبد الالزمة، والكفاءات للتجربة افتقارها               بسبب

 هذه المنطقة.

 الفصل الثالث: وسائل تحديد أولويات التنمية في سورية

الحرية من مساحة توفر بدون التنمية تتحقق أن يمكن ال أنه إلى السابقة الصفحات في                 خلصنا
من وتجعل الخاصة، مصالحها نحو تشده التي الديكتاتورية القوى من البلد خاللها              يتخلص
شرط هذا كان ولما بالحكم. والتشبث معارضيه، لتصفية إضافيًا سياسيًا مكسبًا             التنمية
أغلب في متحقق غير الشرط فإن الراهنة الظروف وضمن و التنمية، لعملية              أساسي
أجل من واإلقليمي الدولي المستوى على العمل استكمال من البد لذا السورية،              المحافظات
الظروف ظل في اإلعمار إعادة و االقتصادية التنمية بعملية البدء وإن الشرط، هذا               تحقيق
الرماد تحت الجمر لدفن ومحاولة وسياسيًا، اجتماعيًا سوريا النقسام تكريس إال ماهو              الراهنة،

 مما يؤدي حتمًا لخلق اضطرابات سياسية جديدة في المنطقة ستنفجر عاجًال أم أجًال.

على والقدرة التحرر من نسبية مساحة فيها تتوفر منطقة فإنه السوري، للشمال وبالنسبة               
يبدو السوري فالشمال الرئيسية التحتية البنى استكمال حال وفي المحايد، التكنوقراطي             العمل
قطاع خلق خالل من ضمنها التنمية عجلة دفع يمكن و التطور، مؤهالت تمتلك زراعية                منطقة
هو الغذائية الصناعات قطاع ويبدو الخارجية، الوفورات من ليستفيد ومتشابك متكامل             صناعي
في والمالية الفنية شروطه لتوفر نظرًا القادمة، المرحلة في بسرعة للعمل المرشح              القطاع
في السورية المناطق لبقية جيدة تنموية قاطرة القطاع هذا يشكل أن أمل على الراهن،                الوقت

 المستقبل.

في األبرز الدور لتلعب المهمة- لهذه تأهيلها تم حال –في المحلية المجالس تتصدى أن                ويمكن
ويمكن المحلية الطاقات يفعل مما الحالي، سوريا وضع مع يتناسب ما وهو التنمية،               عملية
مستقبًال، بالنفع أبنائهم وعلى عليهم يعود الذي بالشكل الرئيسية الموارد إدارة من              المواطنين
المجتمعية والمشاركة الحقيقية، المحلية التنمية بدون الشاملة التنمية تحقيق يتم             وباألساسال
مختلف ضمن التنسيق عملية تغفل أن األحوال من حال بأي يمكن وال الجانب، هذا في                 مهمة
وضمان التكاليف وتوفير األهداف ذات نحو السير يضمن بما السوري الشمال في              المناطق

 السرعة في العمل، لتحقيق الرؤية الشاملة لتنمية البلد.
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 المبحث األول (من الفصل الثالث): مصفوفة أولويات التنمية

والجهد، العمل من لسنوات ويحتاج واسع مفهوم عن نتحدث فنحن التنمية عن نتحدث               عندما
عن نتحدث األقل- على سوريا حالة –في فنحن عملية، أهداف إلى المفهوم هذا ترجمة                وعند
الطاقة، مصادر تأمين النظيفة، المياه للجميع، والتعليم الصحة والجوع، الفقر على             القضاء

 وتحقيق العدل بين السكان في مجال ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي.

فاألمم دوليًا، عليها متعارف أولويات باتت تنموية أهداف هي األهداف فهذه الحال              وبطبيعة
مجال في األهداف من جملة يضعون مثًال، الدولي كالبنك الدولية المنظمات وبقية              المتحدة
الجديدة، األلفية في المستدامة التنمية أهداف يسمونها هدفًا، عشر سبعة إلى تصل              التنمية
مما وغيرها الجيدين والتعليم الصحة وضمان والجوع الفقر على القضاء األهداف هذه              ومن
 ، كذلك فإن الدول النامية تضع نصب أعينها هذه األهداف أثناء التخطيط التنموي.  ذكرناه أعاله 40

في التنموية األولويات عن الحديث وهو األول، المربع إلى يعيدنا األهداف هذه ذكر فإن                وبالتالي
اإلرادة أولها تراتبية، خطوات وفق تسير األولوية|األولويات عن واإلجابة الدولة، أو             المنطقة
المنطقة، وعيوب مميزات ومعرفة الواقع فهم ثم ومن التنموية، المسؤولية وتحديد             والتخطيط

 وماهي الميزة النسبية التي تمتلكها ويمكن البناء عليها.

 

 أوًال: مسؤولية التنمية: على من يقع عاتق التنمية؟

قبل من المختارة الحكومة حكومة؟، أي لكن التنمية، عن المسؤولة هي الحكومة تكون ما                عادة
وفي العام، لصالحهم تعمل وبالتالي المواطنين قبل من الممنوحة الثقة تصون والتي              الشعب،
في الحرية مساحة من االستفادة الممكن ومن الراهن، الوقت في غائب أمر هذا سوريا                حالة
مناطقها، في التنمية مسألة عاتقها على تقع محلية، مجالس انتخابات إلجراء السوري              الشمال
وهناك الخاص مجلسها انتخبت التي المناطق بعض في الجانب هذا في قطع شوط               وهناك
يتحمل ال فإنه المحلي المجلس اختيار وعند األمر، هذا لتنفيذ معنوية دفعة إلى تحتاج                مجالس
طبيعيين وقادة وجهاء من المحليين الشركاء كافة ذلك في يشترك بل المسؤولية              وحده

 (كالمشايخ الدينين ومشايخ القبائل والمثقفين) ومنظمات مجتمع مدني وأصحاب التأثير.

يتم أن الممكن من شامل تنموي مخطط وضع وبغية السرب خارج مجلس يغرد ال                ولكي
التنموية الرؤية وضع على وتعمل والفنيين الخبراء من مجموعة تضم التي التنمية" "هيئة               تشكيل

 و تخطيط البرنامج التنموي وتنسق بين مختلف المجالس.

معلومات تتضمن التنمية عملية في بالشركاء قائمة وضع يتم أن يجب المحلية الحالة               وفي
المسؤولية تحميله بغية وذلك منه، االستفادة ونطاق وامكانياته شريك كل عن             تفصيلية
أن ونقول مصراعيه على مفتوحًا األمر يبقى أن يجب ال وبالتالي تخصصه نطاق في به                 الخاصة

   راجع: التنمية المستدامة في دول المنطقة العربية، سوسن الشهراني، رسالة ماجستير، جامعة الملك خالد، المملكة العربية40
 السعودية، 2015.
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مأسسة وكذلك المسؤولية، تجزيئ عن هنا نتحدث أننا أي الجميع، على تقع شيء كل                مسؤولية

 المسؤولية وإيجاد نواة متابعة وتنظيم بين الشركاء.

برنامج خالل من المنطقة، أبناء يتحملها عامة مسؤولية مع الخاصة المسؤولية تترافق أن               والبد
القادمة المشاريع وأهمية ومنعكساتها، للمجتمع التنمية أهمية فيه يوضح وتوجيهي            إعالمي
الثقافية المنظومة استحضار ضرورة مع ومبسط، عملي بشكل الجمهور من            والمطلوب

.   للمجتمع والبناء عليها في الحملة اإلعالمية، كونها تشكل رافعة حقيقية للتنمية 41

 

  ثانيًا: تكوين الصورة الشاملة للمنطقة

وكذلك ولماذا، أصبح وأين كان أين سورية، في الوضع نفهم أن السابقة الصفحات في حاولنا                 لقد
أن يجب بل العام، واتجاهها للمنطقة الكبيرة الصورة نرسم أن يكفي وال السوري، الشمال                في
وعندما مفتوح، نظام أنها على المنطقة نفهم أن مثًال الممكن فمن التفاصيل في أكثر                ندخل
المدخالت هذه ماهي السؤال، هنا يأتي وبالتالي ومخرجات، مدخالت يعني فهذا نظام أنها               نقول
حالة وفي المنطقة، مخطط رسم على عملية أمثلة التالي الشكل يوضح المخرجات؟.              وتلك
الغذائية المواد من مخرجات عن نتكلم فعندما أكثر، األمور نحدد أن علينا السوري               الشمال
الزراعية للهندسة وأخرى الغذائية للهندسة كلية لتشمل تتوسع قد فالمدخالت            المصنعة

 وبرامج تدريب.

 

 

تحديات وهي التالي، الجدول في المذكورة النقاط من التنمية عملية أثناء المنطقة تعقيدات               وتأتي
 رئيسية يجب أن يتم العمل على حلها أثناء أي عملية تنموية.

 

 الفقر الطاقة اإلسكان النقل
 الغذاء النفايات الصلبة المياه والصرف الصحي الصحة

   راجع حول هذا الموضوع: األطر المؤسسية للمجتمع المحلي والشراكة من أجل التنمية، األمين العوض وأخرين، مؤتمر التنمية في41
 العالم العربي، 2007.
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والخارجية، الداخلية للبيئتين استراتيجي تحليل إجراء من لنا البد أيضًا، المنطقة فهم محاولة               وعند
الشمال في اليوم القوة نقاط فمن والتحديات، والفرص والضعف القوة نقاط على              التعرف
والصغيرة، الحجم المتوسطة األموال رؤوس ووجود الرخيصة العاملة اليد توافر مثًال             السوري
تواجه الضعف نقاط وفي الكثيرة، الحدودية المعابر خالل من العالم على انفتاحها الفرص               ومن
اإلرهابية والقوى النظام من أمنية خارجية تهديدات وتواجه التحتية، البنى مستوى على              مشاكل

 األخرى.

والخدمات التحتية البنى في للمنطقة، وتفصيلي كامل وصف وضع المرحلة هذه في يتم               وبالتالي
والموارد والمؤسسات المحلي االقتصاد واقع وكذلك االستيعابية، وطاقاتها          االجتماعية
في المشاريع أولويات ترتيب معايير من وضعه يمكن ما أن إلى التنبه الضروري ومن                والقدرات،

.   المنطقة قد تختلف من قطاع إلى آخر 42

 

 ثالثًا: وضع الرؤية المستقبلية

وهي المنطقة، هذه في المرغوب المستقبل لحالة ومحدد واضح تصور هي المستقبلية              والرؤية
هذه ترغب والتي والشركات للمؤسسات وضعها يتم التي الرؤية المبدأ حيث من              تشبه
الواقع من وتنطلق منطقية تكون والرؤية محددة، زمنية فترة خالل إليها بالوصول              المؤسسات

 الموصوف في الصورة الشاملة.

لهذه النسبية األهمية وماهي الرؤية لهذه المحققة والبرامج المشروعات عن الحديث يبدأ              ثم
ثم ومن المقترحة للمشاريع أولية دراسات إعداد خالل من وذلك والبرامج،             المشروعات
لكل التنموية باألهداف قائمة وضع ويتم النسبية، أهميتها ومعرفة الرؤية هذه على              اسقاطها
وهي واألهداف، المشروعات مصفوفة ضمن والبرامج المشروعات هذه وضع يتم وهنا             قطاع،
قطاعات من قطاع لكل تنموية أهداف من أسطر وضع فيه يتم جدول شكل على                مصفوفة
النظر بالتالي ويتم الرؤية تخدم والتي المقترحة المشروعات عن عبارة تكون واألعمدة              المنطقة،
هذه نتائج النهاية في ونرى مثًال، خمسة من قيمة وإعطائه هدف بكل مشروع كل عالقة                 إلى
التي المشروعات بالتالي لتكون األكبر، الدرجة أو العالمة بحسب ونرتبها المقترحة             المشروعات

 تحوز على الدرجة األكبر هي المشروعات ذات األولوية وهكذا.

التي المشروعات وكذلك هدف، من أكثر تخدم التي المشروعات نحدد أن هنا نستطيع               وبالتالي
وأيضًا القائمة، في موجودة غير أخرى أهداف تحقق مشروعات هناك وهل عالية، قيم               تحدد
هذه خالل من نرى أن نستطيع والحقيقة كليًا، المستبعدة المشروعات على التعرف              نستطيع
من أهداف لدينا كون وذلك المختلفة المشروعات بين والترابط التكامل مدى             المصفوفة
هذا على التعرف نستطيع فإننا لذا مختلفة قطاعات من مشروعات ولدينا مختلفة              قطاعات

   للمزيد راجع: تقييم وتطوير معايير اختيار البنى التحتية في غزة، عبد العال أبو راس، كلية الهندسة – قسم البنى التحتية، 42.2016
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المجاالت في للمنطقة االستراتيجية الخطوط من بمجموعة نخرج أن لنا يمكن كما              التشابك،

 المختلفة وبناًء على منظومة األهداف، وهذا يبنى عليه مسائل إدارية الحقة.

البد بل األولوية أو النسبية األهمية مسائل في فقط والمهنية الفنية بالمعايير نكتفي أن يجب                 وال
المتناسبة الدرجات وإعطائها المشاريع تقييم في يشاركون وجعلهم التنمية لشركاء العودة             من
والقدرات الطاقات تفعيل في ورغبة أيضًا للمسؤولية تحملهم منطلق من وذلك األهداف،              مع

 في الشمال السوري.

 

 رابعًا: وضع المخطط االستراتيجي

يرتبط وكذلك وتحديدًا، تفصيًال أكثر يكون أنه إال الرؤية، مرحلة منذ يبدأ االستراتيجي               والمخطط
اإلطار وكذلك المعتمدة، المشاريع تفاصيل وضع ويتم زمنية بمراحل االستراتيجي            المخطط
خطة االستراتيجي المخطط ويتضمن المشاريع، لهذه والمتابعة الرقابة وكيفية لها            المنطقي
يتم وكذلك وجدت، حال في المتوقعة المشاريع وإيرادات التمويل مصادر تتضمن             استثمارية
الشاملة التنمية تقوم رئيسية معايير ثالث بين الموازنة قضايا االعتبار بعين األخذ على               العمل

 على أساسها وهذه المعايير هي:

نتحدث● هنا ونحن الفتتاحها، نتوجه التي للمشاريع الداعمة التحتية البنية توفر أي              االقتصاد:
الداخلية، واألسواق المعابر نحو المصانع أراضي من تمتد التي المواصالت من شبكة              عن
لقوانين إضافة الزراعي، القطاع ودعم الطبيعية، األجواء ضمن والتخزين التبريد            ومخازن
الخدمات رأسها وعلى الخدمات وكذلك للمستثمرين الممنوحة والتسهيالت          العمل

 األمنية.
مدخًال● يصبح لكي والتدرب التعلم نحو واتجاهه للمجتمع العامة الصحة أي             المجتمع:

ممكنة، فائدة بأعظم كذلك العملية هذه عليه تنعكس ولكي التنمية، عملية في              سليمًا
ومسائل الجريمة مكافحة مسائل نتابع أن فعلينا والصحة التعليم مسائل إلى             إضافة
مميزة موارد وتحقق الشباب من كبير عدد األخرى هي تشغل أن يتوقع التي               اإلسكان

 للمستثمرين نظرًا للفجوة الكبيرة بين االحتياجات والواقع.
حيث● بالبيئة، بل البيئة حساب على يكون ال األمام نحو والمجتمع باالقتصاد االنتقال               البيئة:

في عليها العتمادهم نظرًا البديلة الطاقة قضايا في مميزة خبرة اليوم السوريين              لدى
بإعادة اإلمكان قدر منها واالستفادة النفايات من التخلص مسائل وكذلك الحرب،             سنوات

 تدويرها، وسواها من المسائل البيئية.

 ويمكن التعبير عن خطوات صياغة االستراتيجية التنموية وفق الشكل التالي.
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 الشكل رقم (13) الخطوات اإلجمالية لصياغة االستراتيجية

 

 

  

40 

 



 أولويات التنمية االقتصادية في سوريا
 

 
 المبحث الثاني: الوسائل التاريخية

نفسه، يعيد التاريخ أن االقتصاديين لدى الثابت فمن التاريخ، نتعلم أن الممكن من التاريخ                من
األقل، على كليًا منها االستفادة يتم لم إن الحاضر لبناء أساسية مرتكزات هي الماضي تجارب                 وأن
مرت التي الدول من عدد فهناك الراهنة، ظروفها ضمن سوريا في التنمية عن نتحدث إذ                 ونحن
وبطبيعة الجانب، هذا في جيدة نتائج تحقيق واستطاعت سورية، به تمر لما مشابهة               بظروف
تلك من االستفادة علينا يحتم مما تجاربها في كثيرًا نموًا األقل البلدان تتشابه قد                الحال 43

 التجارب.

ومنهارة اجتماعيًا، ومتفككة اقتصاديًا، مدمرة دول تجارب سابقة صفحات في معنا مر              وإذ
على الدول معظم اعتمدت فقد مثًال، كألمانيا المتقدمة الدول مصاف في اليوم أصبحت               سياسيًا،

 نقاط مشتركة كأولويات في عملية التنمية، منها على سبيل المثال:

عملية● لخدمة العمل أجل من المواطنين لدى الداخلي الدافع وخلق الوطنية الهوية              بناء
لبدء المجتمع أفراد لدى "العصبة" بناء مفهوم في خلدون ابن عنه تحدث وهذا               التنمية،
استثمار إلى إضافة العالم، دول في السنين لمئات تطبيقه وتم الدولة، إعمار              عملية

 منظومة القيم الثقافية في عملية التنمية.
الالزمة● البشرية المدخالت وتأهيل الفقر لب لكسر محورية كقضية بالتعليم            االهتمام

 لعملية التنمية.
التنمية● عملية وراء بالفعل تجري التي والمنظمات المدني المجتمع مؤسسات            إشراك

في وحشدها المواطنين طاقات لتفعيل إضافة أخرى، وأجندات مصالح لخدمة            وليس
 عملية التنمية.

البناء● على واالعتماد البلد، يمتلكها التي النسبية الميزة إطار في االستثمار عملية              تشجيع
  على نتائج وخبرات األمم والشعوب األخرى.

من التعلم وكذلك منه، االستفادة يمكن ما كل من بل فقط، المتقدمة الدول من ليس                 والتجارب
وإنجازاتها نسبيًا قصيرة فترة خالل االقتصادي النهوض في تركيا تجربة فتميز             األخطاء،
في المحلية اإلدارة مستوى على مشاكل يقابله المحلية، والتنمية التحتية البنى في              المميزة

 لبنان، وصراعات على مستوى أولويات العمل، ولدى الطرفين دروس وعبر.

 

 أوًال: أولويات التنمية في جنوب افريقيا

مختلفة قوى أرضها على تصارعت وقد داخلها، العرقي التنوع هو افريقيا جنوب مايميز أبرز                لعل
من والتحرر، التغيير دفعة أفريقيا جنوب إلى انتقلت العالمية التحرر ثورات وبعد طويلة،               ألعوام
قوانين تحت البالد ظلت الماضي القرن سبعينات وحتى أبنائها، يعيشها التي المعاناة              منطلق

   المشاكل االقتصادية للدول األقل نموًا والبلدان غير الساحلية األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، مجلة التعاون االقتصادي بين43
 الدول اإلسالمية، 2005.
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المواطنون يحقق ولم طويلة لسنوات البالد في االحتجاجات وارتفعت وعنصرية، عادلة             غير

 مبتغاهم حتى نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.

للمستثمرين ضمانات إعطاء هو الحكم تولى الذي مانديال للرئيس األولى الخطوة             وكانت
النظام ضمن بالدخول المهمشين للسود وسمح بحقوهم، المساس بعدم           واألجانب
بالتنقيب األجنبية للشركات المتعاقبة الحكومات وسمحت اإلدارية، والمناصب          االقتصادي
تبسيط تم وكذا واالتصاالت المصرفي النظام إصالح وتم الدولة، في الطبيعية الموارد              عن
وكذلك التعليم على اإلنفاق زاد كما ،  االستثمارية الموافقات على الحصول            إجراءات 44

فيها بما لالستثمار جاذبة كدولة نفسها لتسويق دولي برنامج من افريقيا جنوب              استفادت
.   استضافة كأس العالم 45

 ونالحظ في هذه التجربة أن أولويات التنمية الجنوب افريقية كانت:

من● واالستفادة االقتصاد في المهمشين ودمج المختلفة، الفئات بين الصدع            رئب
 جهودهم.

على● باالعتماد السابقة، مكتسباتها على والحفاظ االستثمار حق األجنبية الشركات            منح
 الموارد الطبيعية في جنوب افريقيا.

الخطوات● مختلف في الخبراء على واالعتماد االقتصادية االحتراف سياسات           تطبيق
 والمراحل.

 تأهيل البنية التحتية وتحديث نظام االتصاالت.●
 تأمين جهاز مصرفي يستطيع اإلقراض للمشاريع الممكن تنفيذها في الدولة.●

 

 ثانيًا: أولويات التنمية في تونس

اقتصادية بخسائر األمان بر إلى تصل أن واستطاعت العربي الربيع محطات أول تونس               كانت
ترتيب وآليات منظومة وضع أجل من الدولي البنك مع تونس تعاقدت وقد نسبيًا،               قليلة
األن وهي العامة، التنموية المشروعات أولويات آلية بمشروع يعرف فيما العامة،             المشروعات

 –ومنذ 2010- تعمل على تنمية اقتصادية شاملة تعتمد على مجموعة من األولويات أبرزها:

وجعل● المحلية، واإلدارة الالمركزية أساسمن على التنموية المؤسساتية النظم            استكمال
 هذه المناطق تتنافس فيما بينها وتتسابق نحو تحقيق الرؤية.

من● بالمائة سبعين من أكثر تشكل والتي الخاصة، والمتوسطة الصغيرة المشاريع             دعم
خاصة وتسهيالت وقوانين تمويل منظومة تونس أنشأت وقد التونسي، المحلي            الناتج

.   بدعم هذه المشاريع 46

44
Development، Growth and Policy Reform in the Middle East and North Africa since 1950، Tarik M. Yousef، JOURNAL OF                                        

ECONOMIC PERSPECTIVES، 2004. 

45
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46
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ليواكب● تونس في أساسيًا نشاطًا باعتباره والمالبس النسيج قطاع وتطوير            دعم

وجعل ترويج خطة وبناء الصناعي الدعم منظومات تحديث طريق عن العالمية،             التطورات
 القطاع متكامًال في إنتاجه.

 تطوير منظومة اللوجستك والخدمات المرافقة وذلك برًا وبحرًا وجوًا.●
ودعم● وأسرها، العليا لألطر الالئقة اإلقامة تضمن متكاملة صناعية مدن وتنفيذ             دعم

.   البحث العلمي والتكوين واإلبداع واالختراع داخلها 47

ففي جيدة، إنجازات تحقيق نحو واالتجاه االستقرار مرحلة بدأ التونسي االقتصاد أن المالحظ               ومن
وعلى ،  %4 من بأكثر إيجابي لبكون عاد 2013 العام وفي سالبًا، نموًا االقتصاد حقق 2011                  العام 48

مستقر التونسي االقتصاد أن إال التضخم وكذلك مرتفعة التزال البطالة معدالت أن من               الرغم
في االقتصادية التنمية فإن الداخلية األمنية التحديات تونسمواجهة استطاعت حال وفي              نسبيًا،

 تونس متوقع أن تتحقق كما هو مرسوم لها.

 

 ثالثًا: أولويات التنمية في سنغافورة

كيلو سبعمائة تتعدى ال فالدولة حجمها، صغر هي التنمية قبل سنغافورة سمات أبرز من                إن
مختلطة سنغافورة فإن كذلك نسمة، ماليين خمسة إلى يصل ال سكانها وعدد مربعًا،               مترًا
أواخر سنغافورة واستقلت المياه، فيها بما الطبيعية بالموارد شحيحة وهي والطوائف،             األعراق
على سنغافورة في العمل وبدأ اشتراكي، بنظام جمهورية تأسيس عن وأعلنت             الستينات
استفادت فاألولى األسيوية، األسواق من وقربها الطبيعة جمال هما قوة نقطتي             استغالل
الباب لفتح والثانية العمل فرص وتوفير السياحة قطاع لتحسين منها السنغافورية             الحكومة

.   أمام االستثمارات األجنبية للدخول إلى األسواق األسيوية 49

كما اقتصاديين، خبراء ضم الذي االقتصادية التنمية مجلس تأسيس على سنغافورة عمدت              كما
احتياجاتها تأمين واستطاع واالستثمار والصناعة السياحة ساند الذي المالي القطاع هيكلة             تم
اللوجستيك مجال في وخاصة قوية تحتية بنى تأسيس على سنغافورة عملت كما المال،               من

 مستفيدة من موقعها االستراتيجي، وذلك بتأسيس موانئ جوية وبحرية.

 

 رابعًا: أولويات التنمية في البيرو

اإلنكا حضارة بقايا وتقع الجنوبية أميركا من الغربي الجزء منتصف في البيرو جمهورية               تقع
والموارد والزراعة البلد، بهذا عالمي واهتمام جذب عامل لتشكل اليوم البيرو قلب في               المشهورة
في وتدور مليونًا، ثالثين مايقارب السكان عدد ويبلغ موارد، من البالد ماتملكه أهم هي                الطبيعية
القرن نهاية وحتى الماضي، القرن ثمانينات من البالد تضرب عنف وموجات أهلية، حرب رحى                البيرو

   للمزيد راجع: مخطط التنمية التونسية 2016-2020،  رئاسة الجمهورية التونسية، العاصمة، 47.2016
  مشروع الوثيقة التوجيهية لجمهورية تونس، رئاسة الجمهورية التونسية، العاصمة، 48.2016
   راجع: تجارب التنمية في سنغافورة، هدير شحاتة وأحمد سرور، مركز البديل للتخطيط والدراسات، 49.2017
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في وضعفًا وأمية فقرًا وراءه خلف داخلها عنيف وصراع هجمات تشهد والبيرو              العشرين

 النشاط االقتصادي.

البالد استطاعت جيدة اقتصادية إصالحات ومورست الجديد الدستور إقرار تم المرحلة هذه              وفي 50

أولوية كانت الجديدة األلفية مطلع وفي حدود%5، إلى وصل اقتصاديًا نموًا تحقق أن خالله                من
الفقر، خط مستوى تحت يعيشون السكان ثلثي كان حيث الفقر معدالت خفض هي               البيرو
البيروفي االقتصاد هيكل اصالح البيرو بدأت الدولي، والبنك الدولي النقد صندوق من              وبمساعدة
بنى منظومة إنشاء على العمل بيرو وعملت ،  الدولي النقد صندوق وصفة تطبيق طريق               عن 51

التصدير عملية بيرو دعمت كذلك دوالر، مليار خمسين عن مايزيد سنويًا كلفتها كبيرة               تحتية
سداد على تعينها جيدة بمبالغ تأتي لديها الصادرات جعل مما األسواق مختلف إلى               ووصولها
تسعى ودولية محلية مدني مجتمع ومؤسسات الدولي البنك واليزال البالد، وتنمية             دينها 5253

الخدمات وتقديم الصناعة قطاع دعم خالل من البيرو في االقتصادية النشاطات             لتطوير
البيرو في البشري رأسالمال في النقص لتعويض المواطنين وتدريب تعليم وكذلك              األساسية،
.   (وذلك بسبب الهجرة والنزاعات التي جرت في بيرو وأدت لهجرة ومقتل عدد كبير من الكفاءات) 54

  

   للمزيد راجع: الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة، 24تشرين األول، 50.1994
51 Peru’s road to success، Alenjro Santo، IMF، 2015. 
52  Fishing for Growth: Export-led Development in Peru، Michel Romer، Harvard University، 1970. 

   تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر، برنامج الفرص االستراتيجية القطري، جمهورية البيرو، 53.2009
54 The devlopment of Amazonian mega- wetland، Caren Haron and others، university of Amsterdam، 2010. 
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 توصيات

العالم بدأ حيث العالميتين، الحربين مرحلة بعد الحالي العلمي بشكلها التنمية عن الحديث               جرى
لحياة مركزًا منه ويجعل الحروب، أثار خاللها من يرمم جديدة مراتب إلى االنتقال بكيفية                يفكر
أعلى، مرحلة إلى والدولة المجتمع نقل سبل في يفكرون راحوا االقتصاديون فالمنظرون              أفضل،
االقتصادية الحرب مخلفات لجبر اإلطار ذات في العمل بدأت والدولية المحلية             والمؤسسات

 واالجتماعية.

جودة تحسين ليشمل النمو، وبين بينه الفصل فتم نشوئه منذ كبير بشكل التنمية مفهوم                تطور
اسم عليه يطلق صار والذي والحريات، السياسية الحياة فيها بما المناحي مختلف في               الحياة
النظرية- الناحية –من األجيال حق أصبح بل الحد هذا عند األمر يقف ولم الشاملة،                التنمية
ال أعباء يحملها أو القادمة األجيال بمقدرات يفرط ال أن التنمية يريد من على ويجب                 محفوظًا،

 تتحمل تكلفتها.

بشرية إضافة منها وكل لها، وتمهد بالتنمية تبشر التي النظريات من كبيرة مجموعة وضع                تم
عليه- ذكرت الذي بالشكل األقل –على ذاتها بحد نظرية تطبيق يمكن ال أنه إال شك، بال                  جبارة
قدمها التي العلمية اإلنجازات من صلبة صخور إلى تستند المقاالت هذه أن إال مقال، مقام                 فلكل

 أولئك المنظرين، ومن التجارب العملية التي نسجتها الشعوب.

الضعيفة، الطبقات حقوق رعت وكذلك الوليدة، صناعاتها لحماية حمائية سياسة تبنت             فألمانيا
كما بلدهم، إعمار في جبار بدور األلمان المواطنون وقام العالم، على انفتحت الوقت               وبنفس
للتعلم أولوية الدولة وأعطت البرازيلية التنمية في كبير بدور المدني المجتمع منظمات              ساهمت
بلدانهم إلى للعودة المغتربين ودعت االستثمار إجراءات البرازيل سهلت كذلك الفقر، لب              لكسر
كان االقتصادي النظام في إدماجهم و المهمشين إشراك أن وجدنا ماليزيا حالة وفي               لالستثمار،
أصبحت التي واألخالق القيم من منظومة على كوريا واعتمدت التنمية، عملية في األكبر الدور                له

 بمثابة الرقيب على األعمال الجزئية في إطار التنمية الشاملة.

بتكريس الماضية عامًا الخمسين خالل سوريا حكمت التي الديكتاتورية القوى ساهمت             لقد
على الخاصة مصالحها فضلت فهي سورية، لتنمية سانحة كانت كبيرة فرص وتفويت              التخلف،
بدون تنمية ال حيث التنموي، النظري اإلطار في هامة قاعدة يشكل الذي األمر الدولة،                مصلحة
وألمانيا اليابان حالة في ماتوفر (وهذا تقدير. أقل على محايدة أو ألوطانها مخلصة ومهنية                كفاءة

 والبرازيل وماليزيا وسواها من الدول بعد مرحلة الحرب أو مرحلة االستقرار).

سوريا تزال وال كانت التي التحديات أبرز ومن ،2011 مرحلة بعد وأكثر أكثر االقتصادي الوضع                 تدهور
فجوة إحداث في ساهم مما الطبيعية"، الثروات لـ"نهب إضافة المياه، ندرة مشكلة هي               تواجهها،

 كبيرة في األمن الغذائي للشعب السوري، وكذلك مشكلة هجرة الموارد البشرية الكفوءة.

متحرر الحال، بطبيعة أنه إال المشاكل، ذات يواجه فهو سوريا من جزءًا السوري الشمال                وكون
صناعي لنشاط مركزًا ليكون تؤهله جيدة زراعية مؤهالت ويمتلك الالتنموية، القوى من              نسبيًا
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مالها رأس يتوفر التي الرئيسية الغذائية الصناعات كقطاع الزراعة، هذه على يبني              متكامل
أفضل مائي حوض في يقع لكونه إضافة إليها، جذبهم يمكن أو المنطقة في البشرية                ومواردها
لبقية تنموية قاطرة المنطقة هذه تشكل أن الممكن من وبالتالي سورية, مناطق باقي من                نسبيًا

 المناطق في مراحل الحقة.

القوى عاتق على تقع التنمية مسؤولية فإن عمل، كمنطقة –اليوم- السوري الشمال أخذنا               وإذا
إهمال عدم ضرورة مع فاعلين، وشركاء محلية مجالس من المناطق، مختلف في              المحلية

 المؤسسة التي تعمل على التنسيق واإلشراف بين مختلف هذه القوى والمناطق.

محددة، تنموية أولويات يفرض واقعه, من وانطالقًا اإلجمالية، صورته في اليوم الشمال              وإن
بتكامل تسمح خاصة صناعية مدن على العمل يمكن ثم رأسها، على التحتية البنية تأهيل                فيأتي
أصحاب رأسهم وعلى فيها، وللعاملين لها واالستقرار األمن توفير ويتم الغذائية،             الصناعات
أصحاب تعين التي المالية المؤسسات المؤسسة| تأمين ضرورة مع المعامل، هذه             ومدراء

 المشاريع الصغيرة على ممارسة أعمالهم.

هذه تفاصيل عن بعيدين نبقى أننا إال السوري، للشمال اإلجمالية الصورة من اقترابنا               ومع
فهمها لمحاولة المنطقة وتوصيف تحليل أولها مراحل بعدة رسمها يمر أن يجب التي               الصورة،
المشاريع من منظومة وبناء قادمة، محددة سنوات خالل لها تصور وضع ثم ومن حاليًا،                أكثر
شركاء مع وباالتفاق التنمية أولويات مصفوفة وفق والمعايرة للمقارنة تخضع التي             النظرية

 التنمية، بما يضمن تحقيق الصورة اإلجمالية.

على تأتي سورية، به تمر بما مرت التي الدول مختلف في الرئيسية التنمية أولويات من أن                  كما
الحالة) هذه في (السوريين المواطنين لدى الدوافع وتحفيز الوطنية، الهوية بناء مسألة              رأسها
الحال بطبيعة ستشكل والتي البناء، عملية في واألخالق القيم منظومة وتفعيل بلدهم، بناء               على
بلدهم عليه تكون أن السوريون يريد لما إجمالية صورة رسم يجب وكذلك للتنمية، قوية                رافعة

 بعد فترة زمنية محددة.

البلد، وتطوير تنمية في السوريين إرادة لتواكب التحتية البنى تأهيل األولويات رأس على يأتي                كما
حتى أو إقليمية أو دولية مؤسسات إلى اللجوء من بد وال الموضوعة، اإلجمالية الرؤية                وفق

 للقطاع الخاص في سبيل تمويل هذه العملية.

على السوريين المغتربين وتشجيع الخارجية االستثمارات لجذب عالمي ترويجي برنامج وجود             إن
جذب لعملية مهم والقانوني المؤسساتي اإلطار وجود أن كما مطلوب، أمر بلدهم في               االستثمار

 االستثمار ويجب أن تتوافق عملية االستثمار مع ماهو موجود على األرض.

وكذلك تجاوزه، يتم أن يجب ال التنمية عملية في مهم دور االقتصاد مجال في والفنيين                 للخبراء
  لمؤسسات المجتمع المدني دور بارز يعطي دفعة قوية للعملية التنموية.
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