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الفصـل الحادي عشر

وضع األسس لسوريا مزدهرة
السياسات االقتصادية



منفصل عن احلرية االقتصادية
ال تستطيع سوريا الوصول إىل احلرية السياسية احلقيقة بشلك ً
والعكس صحيح ،فانلهضة االقتصادية يف سوريا جيب أن تقوم جنبا إىل جنب مع انلهضة السياسية
ً
اليت حتصل اآلن ،ولم نعد نستطيع القول أن الوقت ما زال مبكرا ملوازنة هذه انلهضة ،فمع انضمام
ادليمقراطية ،واستعادة ماكنته الرشعية يف املجتمع ادلويل،
الشعب السوري إىل ركب الشعوب ً
بتأسيس ًسوق اقتصادي
يبدأ
أن
السوري
الشعب
ىلع
وحتقيق السالم واالستقرار أصبح لزاما
ً
حر ،وحماولة تقوية إدماجه مع سوق ابلضائع واخلدمات واألفاكر حمليا واعمليا ىلع حنو تدرييج،
ويمكننا توصيف نموذج اقتصادي جديد يف سوريا بإجياد قطاع خاص منظم ونامٍ ىلع جهة ،وىلع
ً
اجلهة األخرى اتلأسيس حلكم ديمقرايط مسؤول ،يلكون هذا انلموذج قادرا ىلع تلبية طموحات
الشعب للحرية ،والكرامة ،والوظائف ،واالزدهار.

الثورة :العوامل األساسية

ً
لزاما على الشعب
أصبح
السوري أن يبدأ بتأسيس
سوق اقتصادي حر ،و
محاولة تقوية إدماجه مع
سوق البضائع والخدمات
ً
ً
وعالميا
محليا
واألفكار
على نحو تدريجي

إن انلمو الساكين املتسارع ،ونشوء فئة
شابة بارزة تزداد ثقافتها وارتباطها الرقيم مع
العالم بشلك ملحوظ ،وتعيش يف بيئة سياسية
واقتصادية إقصائية ،يمكن القول أن هذه
اليت اكنت أساس اثلورات اليت
يه األسباب ً
حصلت مؤخرا يف العالم العريب ،هذا العالم
اذلي ـ منذ استقل عن السلطة االستعمارية
ـ هيمن عليه الفساد ،واألنظمة السلطوية
اليت سيطرت ىلع االقتصاد بشلك اكمل يف
فيه حقوق
بالدها ،هذا العالم اذلي تنتهك ً
اإلنسان ىلع حنو يويم ،وخلقت جمتمعا اتسعت
فيه الفجوة بني الريف واملدينة ،واتلفرقةبني
اجلنسني ،واتلفاوت يف ادلخل ،باإلضافة إىل
قطاع خاص هزيل ًفشل باستمرار يف خلق
فرص عمل خصوصا للشباب ،ولم تكن
ً
استثناء هنا ،فبالرغم من الوعود
سوريا
نفسه
ىلع
األسد
نظام
أخذها
اليت
املستمرة
ً
بإجراء إصالحات اقتصادية ،إال أنه قام عوضا ً
عن ذلك بتبين أنشطة رحبية حبتة ،وقام أيضا
ببناء شباكت فساد أخذت ماكن مؤسسات
ادلولة لكها بصورة تدرجيية.

قامت األزمة املايلة العاملية اليت حدثت اعم
 2008وثم حتولت إىل أزمة اقتصادية اعملية اعم
 2009بفضح أوجه القصور يف بىن احلكم دلى
وهشاشة نموذجها اتلنموي.
األوطان العربية
ً
تزامنت األزمة أيضا مع االرتفاع العاليم
ألسعار الغذاء اليت اكنت بالنسبة للبدلان
العربية ،اليت ً تستورد نصف ُمستهلاكتها
الغذائية تقريبا ،أزمة هائلة يف أسعار الغذاء
بالرغم من حماوالت احلكومات املتمثلة
الغذائية ملوازنة
بتخفيض أسعار بعض املواد ً
هذه األزمة ،وكما سيُرشح الحقا ألىق هذان
العامالن الضوء ىلع قدرة األنظمة العربية
ىلع تقديم ما وجب عليهم بموجب العقد
االجتمايعً ،وساهم هذان العامالن ـ كما
حدث سابقا يف فرنسا واثلورات ًاألخرى ـ
يف إثارة الربيع العريب يف تونس أوال ثم مرص
وايلمن ويلبيا وسوريا.
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السياسة االقتصادية في عهد األسد

لم تغير المحاوالت
الخجولة لبشار األسد بما
في ذلك بعض سياسات
التحرير االقتصادي أي
جانب جوهري لالقتصاد
السوري ،فاستمر االعتماد
الكبير على سوق النفط،
والنشاط المحدود للقطاع
الخاص بالرغم من وجود
شيءٍ من االنفتاح ،وخلق
محدود لفرص العمل،
ورفض االندماج مع
االقتصاد العالمي.

لم يكن املظهر االقتصادي العام يف
ً
عهد األسد سوى مرآة للواقع السيايس
فتبىن نظامااألسد
مفرطة،
املتمثل بمركزية
ً
ً
األب واالبن نموذجا اقتصاديا تقوده ادلولة
ويستند ىلع نهج متنفذ من اتلدخلية وإاعدة
اتلوزيع يقوم ىلع ختطيط ادلولة ،وسياسة
إحالل الواردات ،وتأميم املمتلاكت اخلاصة
واخلارجية ،وعقد اجتمايع تكون فيه
ادلولة يه املوفرة خلدمات اتلعليم ،واإلساكن،
والراعية الصحية ،ودعم املواد الغذائية.
ومع مرور الوقت خلق احتاكر حزب ابلعث
للسلطة ىلع لك القطااعت العامة املهمة نظام
فساد ورشوة متصل ،فقام أصحاب القرار
للوصول إىل أرباح مادية
باستغالل مناصبهم
ً
غري مرشوعة ،خصوصا مع معاناتهم من
مشلكة الرواتب اهلزيلة ،ولم يسلم ًاجليش أو
انلظام القضايئ من هذا الفساد أيضا ،وبالرغم
من معدالت انلمو االقتصادي ومستويات
املعيشة العايلة يف ابلداية ،أصيب االقتصاد
ىلع حنو متوقع بانعدام يف الكفاءة بصورة
مالحظة ،وفرتات من الركود ،ىلع الرغم من
املحاوالت اتلجميلية إلصالح االقتصاد.
لم تغري املحاوالت اخلجولة لبشار األسد بما
يف ذلك بعض سياسات اتلحرير االقتصادي
أي جانب جوهري لالقتصاد السوري ،فاستمر
االعتماد الكبري ىلع سوق انلفط ،والنشاط
املحدود للقطاع اخلاص بالرغم من وجود يش ٍء
من االنفتاح ،وخلق حمدود لفرص العمل،
االقتصاد العاليم .وقد
ورفض االندماج مع ً
ال يكون هذا مستغربا يف ظل تأثري املصالح
املرتسخة وقاعدة انلظام القوية اليت تضافرت
ملقاومة اإلصالح االقتصادي احلقييق.

ً
شهد االقتصاد السوري نواع من انلمو
النسيب عندما حصلت سوريا ىلع استقالهلا
اعم  1946ومنذ ذلك الوقت إىل منتصف
السبعينات تمتعت سوريا بمستويات من
انلمو االقتصادي ،حيث وصل معدل انلمو
انلاتج اإلمجايل املحيل خالل تلك الفرتة إىل
أكرث من  %6بقليل ىلع األسعار اثلابتة لعام
 .1963وساهم االرتفاع يف أسعار انلفط،
واتلدفق ابليين لرأس املال ،وحتويالت العمالة
يف تمويل اتلنمية االجتماعية واالستثمارات
العامة يف جماالت ابلنية اتلحتية والصحة
واتلعليم ،باإلضافة إىل وجود مشاريع ورشاكت
تملكها ادلولة .ويف نهاية السبعينات حتول
االقتصاد السوري من صورته الزراعية

اتلقليدية إىل اقتصاد قائم ىلع اتلجارة
واخلدمات والنشاطات الصناعية ،واكنت
املصادر الرئيسية لدلخل السوري يه انلفط
والسياحة ،لكن االقتصاد السوري استمر يف
االعتماد بشلك كبري ىلع املساعدات اخلارجية
واهلبات إلدارة مزيانيته وعجزه اتلجاري ،واكن
أيضا ً للعون العريب والسوفييت ٌ
دور يف دعم
نفقات ادلفاع والقوات املسلحة املزتايدة.
وحبلول منتصف اثلمانيات بدأت عالمات
فشل انلموذج االقتصادي السوري القائم
ىلع اتلدخلية وإاعدة اتلوزيع؛ حيث فقد
االزدهار اذلي اكن عليه يف السابق ،بل
لك
ً
أصبح سابلا (اكن معدل انلمو يف انلاتج املحيل
اإلمجايل بني اعيم  1983-1982هو  )%2-ومع
تفاقم مشالك اهلبوط الرسيع يف أسعار انلفط،
واخنفاض اعئدات اتلصدير ،واجلفاف اذلي
أثر ىلع اإلنتاج الزرايع ،واالحندار يف حتويالت
العمالة ،اضطرت احلكومة السورية إىل إاعدة
اتلفكري بطريقة إدارتها االقتصادية وتبين
سياسات جديدة تريم إىل حتقيق االستقرار ً
يف االقتصاد اليلك ،وعمدت احلكومة أيضا
إىل تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف النشاط
االقتصادي ،واالندماج مع األسواق العاملية
ىلع مستوى أىلع ،واتلقليل من انلفقات
احلكومية ،وختفيض حجم الوراردات ،وبدء
محالت ملاكفحة الفساد ضد املتعاملني يف
السوق السوداء ،لكن لم تستمر هذه اتلدابري
واملتأصلة
املشالك العميقة ً
بما يكيف حلل ً
ً
يف االقتصاد ،وأيضا لم تشلك فرقا جادا مع
مشالك اإلصالح املؤسسايت واحلكويم.
ً
بدأت احلكومة أيضا بإصالح االقتصاد
اذلي تقوده ادلولة بمبادرات مثل حترير
القطاع الزرايع وخصخصة عدة ممتلاكت
حتتكرها ادلولة ،واكن هذا من شأنه أن يمهد
الطريق نلمو اقتصادي كبري وتراكم ملحوظ
لرأس املال يف بداية التسعينات ،وتسارعت
ً
أيضا معدالت انلمو بسبب دخل انلفط
(واكتشاف آبار نقط جديدة) باإلضافة إىل
تدابري للتحرير املحيل .لكن تباطئت وترية
اتلحرير االقتصادي يف نهاية التسعينات
حلساب أعضاء من انلخبة صاحبة السلطة؛
إذ نما خالل العامني  1999-1997االقتصاد
السوري بمعدل سنوي مقداره  ،%1.5ويف اعم
 1999تقلص االقتصاد ثم اسرتد اعفيته خالل
اعم  2000واعم  ،2001ويعود الفضل بذلك لزيادة
صادرات ًانلفط واتلعاون مع العراق واذلي
جاء تزامنا مع عقوبات اقتصادية فرضتها
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األمم املتحدة ،ويف الوقت ذاته تم إيقاف
مقرتحات اإلصالح اليت أعلنها حافظ األسد،
وتدهورت ابلنية اتلحتية يف ابلالد.

ً
أيضا
بدأت الحكومة
بإصالح االقتصاد الذي
تقوده الدولة بمبادرات
مثل تحرير القطاع
الزراعي وخصخصة عدة
ممتلكات تحتكرها الدولة

ً
اقتصادا
ورث بشار األسد
يواجه تحديات اقتصادية
كبيرة مع كل التنميات
االقتصادية التي ُعرفت
بها فترة ما قبل 2000
بما في ذلك إعادة النمو
االقتصادي ،والتعامل مع
النمو السكاني المتزايد،
والتخفيف من حدة
الفقر وتوفير الوظائف
وجذب االستثمارات

لم يتوقف االقتصاد السوري عن اتلقلب
منذ نهاية التسعينات ،فخالل الفرتة
املمتدة من ً 2000إىل  2010وصل معدل انلمو
االقتصادي سنويا إىل مستوى قريب من
 %3مع انلمو الساكين ،ونتيجة ذللك تدهور
املستوى املعييش ،وانترش الفقر أكرث ،وزادت
مستويات ابلطالة .اعىن القطاع العام يف سوريا
من ااتلضخم ،ووصل مستوى اتلوظيف إىل
ربع القوى العامة فقط يف الرشاكت اخلارسة
اململوكة لدلولة اليت بقيت تعمل حتت حجة ً
خصخصة ً هذه الرشاكت سوف يودل تمزقا
أن
ً
اجتماعيا هائال.
ُ
يف مرحلة الحقة أعيقت اتلدابري اتلحريرية
بسبب والء جمتمع رجال األعمال للنظام،
فبعد أن شارك جمتمع رجال األعماملع انلظام
يف أنشطته الساعية للربح ابلحت (انلفط
واتلجارة اخلارجية واهلواتف انلقالة...
إلخ) ،انتقل هذا املجتمع ًإىل جانب انلظام
األوتوقرايط وأصبح داعما هل ،مما أشار إىل
ختليه بشلك شبه اكمل عن تبين اتلنمية
ادليمقراطية ،وفشلت اإلصالحات يف حتقيق
أي تقدم بغياب دعم هذا املجتمع  ،وعملت
الرشاكت األجنبية يف خمتلف القطااعت يف
سوريا لسنوات من خالل وسطاء من أبناء
انلظام ،مما أضعف تأثري الضغط الغريب يف
سبيل اتلحرير االقتصادي ،وقامت رشاكت
انلفط باتلحديد باالستثمار بشلك كبري
داخل سوريا ،وبدأت باالستثمار باتلعاون
مع السلطات السورية اليت اكنت يه الطريقة
الوحيدة للوصول إىل السوق السورية .لم
تكن هذه القضية جديدة ىلع سوريا ،ولكنها
طرحت التساؤل اتلايل :هل يمكن تلحرير
السوق واإلصالح اذلي تديره ادلولة أن
يدعم اهتمام جمتمع رجال األعمابلديمقراطية
حقيقية؟ أم أنه سوف يقوم ببساطة ىلع تقوية
الرأسمايلة القائمة ىلع املحسوبية؟
ً
ً
بيق االقتصاد السوري منعزال نسبيا عن
األسواق العاملية يف جوانب ابلضائع واخلدمات
كنتيجة مبارشة للسياسات اليت اختذت خالل
فرتة الستينات وحىت نهاية اثلمانينات ،حيث
اكنت القوانني اجلمركية وغري اجلمركية تقيد
اتلجارة ادلويلة بشلك كبري ،واكنت لك اجلهود
اليت اكنت تسري باجتاه اتلحرير االقتصادي
تصل إىل طريق مسدود صنعته شبكة محاية
مكرسة لتشويه احلوافز االقتصادية وتثبيط
املنافسة .اكن انلظام اجلمريك اذلي وضعته

السورية من أكرث أنظمة العالم
السلطات
ً
ً
ّ
تعقيدا وغموضا إذا قارناه بدول أخرى ًدليها
نفس مستوى اتلنمية االقتصادية ،وأيضا من
منظور مطلق.
بالرغم من ختفيض التسعرية اجلمركية
تلزنل عن ًمستوياتها اتلارخيية ،إال أنها بقيت
اعيلة جدا مقارنة بادلول انلامية األخرى ،إذ
تراوحت اتلعرفة اجلمركية من  %6إىل ،%235
من االستثناءات
لكنها اكنت مقرتنة بشبكة ً
والنسب اخلاصة اليت حتدد وفقا للبدل املستورد
والكمية اليت تم استريادها .وتتمتع 200
منه،
ً
رشكة تقريبا تملكها ادلولة بمستويات خمتلفة
من ادلعم ً احلكويم واحلماية ،ويملك كثري
منهم أيضا احلق احلرصي السترياد بعض
ابلضائع ،أو السلطة ملنح اإلذن السترياد مواد
هامة .وتمنع سوريا من استرياد بعض من
السلع انلهائية اليت تنافس الرشاكت السورية،
وهناك بضائع أخرى يمنع استريادها لسوريا،
وقد ّ
خييل للبعض أن هذه السياسات تسىع
إىل إفادة املصلحة العامة وحتقيق أهداف
حقيقية (اكألمن والصحة ومحاية ابليئة وغري
ذلك) ،لكن الواقع يقول أن القائمة واسعة
ً
جدا واملعايري غري معروفة للناس ،ولم يقترص
تأثري هذه املمارسات ً ىلع الزيادة يف تشويه
االقتصاد ،لكنها أيضا قامت ىلع تدعيم ثقافة
القيود الكمية الساعية للربح املضاف إىل ما
تصل نسبته إىل  %19من التسعرية اجلمركية
املفروضة ىلع مجيع املستوردات.
ً
ورث بشار األسد اقتصادا يواجه حتديات
اقتصادية كبرية مع لك اتلنميات االقتصادية
اليت ُعرفت بها فرتة ما قبل  2000بما يف
ذلك إاعدة انلمو االقتصادي ،واتلعامل مع
انلمو الساكين املزتايد ،واتلخفيف من حدة
الفقر وتوفري الوظائف وجذب االستثمارات
واتلخفيف من ادلين اخلاريج اهلائل ،فبدأت
احلكومة بمبادرات إصالحية اقتصادية
ً
اتلفكري بابليئة
بدء من إاعدة
متواضعة،
ً
اتلنظيمية للقطاع املايل متضمنا ذلك خفض
سعر الفائدة ىلع القروض ،والرتخيص للبنوك
اخلاصة ،وتوحيد أسعار الرصف املختلفة.
وشهدت بعض اإلصالحات األخرى تقليل
ادلعم احلكويم عن بعض ابلضائع مثل ابلزنين
واإلسمنت ،باإلضافة إىل تأسيس سوق دمشق
لألوراق املايلة اذلي بدء نشاطه يف اعم ،2009
ً
وأيضا وقع الرئيس بشار األسد مرسومات
ترشيعية تدعم إصالح ملكية املؤسسات
اتلجارية ،وتسمح للبنك املركزي بإصدار
سندات وأذون للخزانة لدلين احلكويم.
اكنت هذه اإلصالحات باإلضافة إىل
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إصالحات أخرى إحدى األسباب يف اتلحول
االقتصادي املثري
االقتصادي الكبري واألداء ً
لإلعجاب من  2004فصاعدا ،وصل معدل
انلمو إىل  %5خالل ( 2010-2004عوضت زيادة
أسعار انلفط االختفاض يف الصادرات مما أدى
إىل ارتفاع يف املزيانية واعئدات اتلصدير).
واكنت املحراكت األساسية للنمو يه الطلب
املحيل الزائد بسبب تدفق الالجئني العراقني،
اخلاصة ،ىلع
والزيادة يف االستثمارات
ً
الصعيدين املحيل واخلاريج وحتديدا من قبل
دول اخلليج.
استطاع النظام تنمية
عالقة أكثر إيجابية
مع االتحاد األوروبي
مع أن هذه العالقة
لم تخل من التوتر

مع ذلك لم تغري هذه األرقام من حقيقة أن
املنافسة يف سوريا ما زالت حمدودة وما تزال
احلواجز الكبرية وباء للعديد من القطااعت
االقتصادية ،وما تزال بعض القطااعت املنتجة
حتت سيطرة احلكومة بشلك صارم ،بينما
ختضع بعض املدخالت األجنبية ألنواع معينة

من اتلقييد ،وما زال االحتاكر يف القطاع
العام يتحكم باإلسمنت ،وتكرير السكر،
واألسمدة ،وتكرير انلفط ،وحركة املوانئ،
وتوزيع املياه ،وانلقل اجلوي ،والكهرباء،
واالتصاالت ،واتلأمني .وتلعب ًالرشاكت ًغري
الفعالة اليت حتكمها ادلولة دورا مفتاحيا يف
سالسل القيمة من خالل –ىلع سبيل املثال
وليس احلرص -اتلحكم احلرصي برشاء
وبيع القطن والقمح ،واتلحكم احلرصي
الغزل ،ومن خالل توفري ابلنية
بصناعة
ً
اتلحتية أيضا .يف املحصلة لم تتوقف معاناة
االقتصاد السوري إىل ايلوم من ضعف بنيوي
متأصل وبيئة جتارية أنهكتها اتلقييدات
ابلريوقراطية ،باإلضافة إىل الضعف احلكويم،
واالفتقار إىل الشفافية يف الرشاكت .وىلع حنو
غري مستغرب اكن ترتيب سوريا يف الالحئة
اليت أصدرها ابلنك ادلويل لسهولة اتلعامل
اتلجاري اعم  2011هو  134من أصل .183

عهد بشار األسد :كيف تضع بصمة في الجانب الخاطئ من التاريخ

كانت العبارة الرسمية
التي يتم الترويج لها
هي «التغيير من خالل
االستمرارية» والتي
تضمنت رسالة قوية
إلى الشعب مفادها أن
الطريقة المثلى للمشاركة
السياسية هي ليست
من خالل االحتجاجات

تمتع بشار األسد يف بداية حكمه بدعم حميل
ودويل واسعني ،حيث رصحت وزيرة اخلارجية
األمريكية السابقة مادلني أولربايت دلى
حضورها جنازة الرئيس الراحل حافظ األسد
أن أملها بأن «يكمل بشار األسد مسرية وادله
الراحل» ووصفت يف وقت الحق بشار األسد
بأنه «مصلح» اعزم ىلع حتديث ابلالد ،واكن
اتلفاؤل اليت أظهرته أولربايت حول حقبة
جديدة من العالقات األمريكية السورية
ً
مربرا بعد أحداث احلادي عرش من أيلول 2001
عندما وافقت سوريا ىلع اتلعاون يف مبادرة ً
احلرب ىلع اإلرهاب ،وأبدى ّاألوروبيون أيضا
دعمهم للرئيس اجلديد وأكدوا وفاءهم مع
اجلانب السوري يف اتفاقية االحتاد األورويب
وابلحر األبيض املتوسط.
لم تطل هذه الفرتة الوردية ،فيف أعقاب
حرب العراق اعم  2003تدهورت العالقات
األمريكية السورية بشلك رسيع ،وقام
الرئيس جورج بوش يف اكنون األول من
اعم  2003باتلوقيع ىلع قانون «حماسبة سوريا
واستعادة السيادة اللبنانية» ،ويف احلقيقة اكن
اخلاريج اليت انتهجته
اهلدف من الضغط
ً
أمريكا ىلع سوريا مرتبطا أكرث بدور سوريا
يف املنطقة ويف الرصاع العريب اإلرسائييل اليت
اكنت فيه سوريا أحد األقطاب الرئيسية ،واكن
ّ
هذا بالنسبة ألمريكا أهم من حث سوريا
ىلع تنفيذ إصالحات ديمقراطية ىلع الرغم
من وجود نوع من هذا يف اخلطاب األجنيب.

نص القانون ىلع تطبيق سلسلة من
العقوبات ضد سوريا ما لم تتوقف عن دعم
املجمواعت الفلسطينية «اإلرهابية» واتلدخل
يف بلنان ،باإلضافة للتوقف عن السيع بلناء
أسلحة ادلمار الشامل ،واالمتثال اللزتاماتها
أمام قرارات جملس األمن فيما يتعلق يف
العمل ىلع استقرار وإاعدة بناء العراق .ويف
اعم  2004قالت الواليات املتحدة أن سوريا لم
تمتثل هلذه الرشوط وقامت بتوجيه سلسلة
من العقوبات اجلديدة ًىلع سوريا ،وشهدت
العالقات اثلنائية مزيدا من اتلدهور بعد
اغتيال رئيس الوزراء اللبناين رفيق احلريري
يف شباط من اعم  ،2005وجاء االغتيال يف
أعقاب القرار رقم  1559اذلي أصدره جملس
األمن اعم  2004واذلي دعمته لك من فرنسا
والواليات املتحدة ،واكن القرار يقيض بأن
«تنسحب مجيع القوات األجنبية املتبقية من
بلنان» .واكنت القوات السورية قد تمركزت يف
بلنان منذ اعم  1976ثم انسحبت يف انلهاية
يف نيسان  ،2005وتمثلت ردة فعل انلظام هلذا
العزل ادلويل بالسيع تلقوية عالقاتها مع
إيران ،واألهم من ذلك ترسيع احلملة ضد
املعارضة.
مع لك ما سبق استطاع انلظام تنمية عالقة
أكرث إجيابية مع االحتاد األورويب مع أن هذه
العالقة لم ختل من اتلوتر ،حيث دخل انلظام
السوري واالحتاد األورويب يف مناقشات
لرشاكة أوروبية سوريا حتت اتفاقية برشلونة،
وقام االحتاد األورويب بإطالق عدة برامج
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للمساعدة يف اإلصالح اإلداري واالقتصادي
خالل العقد املايض ،ورغم انطالق املبادرة
اعم  ،2004قام االحتاد األورويب بتأجيل اإلقرار
بشلك مستمر كطريقة للضغط ىلع سوريا
تلعديل نهجها السيايس (حبيث تصبح أكرث
ً
توافقا مع املصالح الغربية يف املنطقة بما يف
ذلك املوقف السوري حول األزمات القائمة
يف بلنان ،والعراق ،والوصول إىل مصاحلة مع
إرسائيل) ،وبالرغم من أن االتفاقية ناقشت
قضايا حقوق اإلنسان لكنها لم تشغر يف الواقع
أولوية هامة يف األجندة الغربية.
استطاع انلظام السوري اثلبوت يف وجه
عن األهداف
الضغط الغريب ،بغض انلظر ً
بالسلطة قويا طوال تلك
املرجوة ،وبيق تمسكه ً
الفرتة ،وكما سيُذكر الحقا قام انلظام السوري
باختاذ تدابري إضافية تلحرير االقتصاد وفتح
ابلاب أمام االستثمارات املبارشة ،لكن
وىلع أرض الواقع قام النشطاء السياسيون
السوريون ادلاعمني لإلصالح السيايس
تواصل مبارش
بانلأي بأنفسهم عن أي
ً
مع احلكومات الغربية وحتديدا الواليات
املتحدة ،واكن أحد أسباب ذلك هو اخلوف
السلطات بتهمة
من االضطهاد املحيل من قبل ً
اتلواطؤ مع قوى أجنبية ،وأيضا بسبب عدم
تصديق العديد من انلاشطني السوريني أن
اهلدف احلقييق من الضغط اخلاريج هو تبين
تغيريات يف مناخ سوريا السيايس اليت قد
تفسح املجال للبدء بعملية ديمقراطية .وىلع
أرض الواقع اكنت العقوبات االقتصادية أو
السياسية ذات تأثري سليب ،حىت أن املؤيدين
لإلصالح من الشعب السوري اعتربوها غري
اعدلة وال تهدف إىل دعم اإلصالح املحيل بل
إىل دفع انلظام إىل تقديم تنازالت يف الشؤون
العراقية ،واللبنانية ،والفلسطينينة اليت
تتعارض فيها املصالح السورية مع نظريتها
الغربية ،فقام انلظام السوري ىلع سبيل املثال
االقتصادية
ً
يف احلرب العراقية بإنهاء عالقته ً
شعبيا بني
اإلجيابية مع العراق مما أثار سخطا
ً
أوساط الشعب السوري وخلق مزيدا من
ادلعم ادلويل للنظام.
ال بد من اإلشارة إىل نفور القوى الغريبة
من اتلواصل مع حزب ابلعث نفسه أو تسليط
ضغط ممنهج لدلفع حنو ممارسات ديمقراطية،
وحىت يف الرشاكة األوروبية السورية اليت

قامت ىلع تعميق عالقة سوريا مع الغرب لم
يتم استغالل هذه العالقة لفسح املجال ألي
طريقة عملية تسىع إىل تبين ادليمقراطية يف
سوريا ،فربما اكن من املمكن أن يكون
الضغط الغريب أكرث فعايلة إن ركز ىلع
املساعدة املرشوطة والضغط ادلبلومايس
إلقناع احلكومة السورية باالهتمام حبقوق
اإلنسان.
لم يكن اإلدراك ادلاخيل لسلطة بشار األسد
ادلولة السورية ومؤسسات
غري
املحدودة يف ً
ً
احلزب أمرا مستغربا ،فاكنت العبارة الرسمية
اليت يتم الرتويج هلا يه “اتلغيري من خالل
االستمرارية” واليت تضمنت رسالة قوية إىل
الشعب مفادها أن الطريقة املثىل للمشاركة
السياسية يه ليست من خالل االحتجاجات
ضد انلظام ولكن من خالل عملية تدرجيية
من اإلصالحات السياسية واالقتصادية
حتت قيادته .واكن حتت صورة بشار األسد
اليت انترشت يف شوارع دمشق عبارة تقول:
“القائد اذلي سيكشف انلقاب عن حقبة
جديدة”.
خالل خطابه االفتتايح تكلم بشار األسد
عن اإلصالح وأشار ىلع السلطات باحرتام
“الرأي اآلخر” ،ورصح بأنه ال يمكن الوصول
املؤسسات ودون
إىل ادليمقراطية دون تطوير ً
إجراء إصالحات إدارية قائال أنه “جيب
علينا أن نواجه أنفسنا وجمتمعاتنا بشجاعة،
وأن نقوم حبوارات جريئة نكشف فيه نقاط
ضعفنا” .بدا اخلطاب بالنسبة للمثقفني،
واملعارضني ،والقوى الغربية كنداء للتغيري
وبدأوا باتللكم بشلك علين حول اإلصالحات
السياسية واالقتصادية.
اختار بشار األسد خالل فرتة حكمة أن
يبيق األمور ىلع الوضع الراهن ،وعندما نهض
الشعب من جديد مطابلني باتلغيري ،واتلهبت
احلناجر منادية “الشعب يريد إسقاط انلظام”
اكنت استجابة األسد باتلعذيب واإلعدامات
واالعتقاالت اتلعسفية وتدمري خصومه،
ً
وسقط أخريا قناع اإلصالح اذلي اختبأ وراءه،
وبعد مرور أكرث من اعمني ما زال انلظام
خيوض معركة تلدمري ابلالد يف سبيل إنقاذ
نفسه ،وأصبح من الواضح اآلن أن ابلقاء يف
السلطة إىل اآلن هو لك إجنازات بشار األسد.

ُ
التاثير االقتصادي لألزمة
ً
لقد اكن تأثري األزمة اكرثيا ىلع االقتصاد،
حيث تم تقدير االنقباض يف انلاتج املحيل

و 2012بـ  %3إىل  %5واكنت
اإلمجايل يف 2011
ً
أكرث القطااعت تأثرا باألزمة باإلضافة إىل
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النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

نتيجة للعقوبات
االقتصادية والتقلص
االقتصادي الكبير
انخفضت عائدات النفط،
ً
مما ّ
هائال
ضغطا
سلط
ً
على السيولة المالية
لدى الحكومة السورية

ً
كارثيا
لقد كان تأثير األزمة
على االقتصاد ،حيث
تم تقدير االنقباض في
الناتج المحلي اإلجمالي
في  2011و 2012بـ  %3إلى
 %5وكانت أكثر القطاعات
ً
تأثرا باألزمة باإلضافة
إلى العقوبات الدولية
التي تلتها هي السياحة
وتجارة التجزئة والنقل
واالتصاالت والتعدين
والصناعات التحويلية

العقوبات ادلويلة اليت تلتها يه السياحة
وجتارة اتلجزئة وانلقل واالتصاالت واتلعدين
والصنااعت اتلحويلية ،ويف اجلانب املرشق
نما القطاع الزرايع نتيجة الظروف املناخية
املواتية ،والطفرة ابلنائية غري الرسمية اليت
جاءت بسبب اتلوقف عن تطبيق قواعد
خففت ما اكن يمكن
واليت
ً
ابلناء يف ً 2011
أن يكون احندارا اقتصاديا أعمق ،وانهارت
العائدات اتلصديرية وأسقطت معها سعر
الرصف الرسيم للرية مقابل ادلوالر ،إذ تقول
بعض اتلقديرات أن سعر الرصف بلغ حينها
أكرث من  300لرية سوريا لدلوالر مع نهاية
اتلضخم السنوي إىل %50
هذا العام .ووصل ً
يف نوفمرب  2012وفقا آلخر املعلومات اليت
نرشها ابلنك املركزي السوري ،وربما تكون
األرقام الفعلية أكرب من ذلك بكثري ،ومن
املرجح أن ختتلف هذه األرقام بشلك كبري يف
خمتلف أرجاء ابلالد نتيجة تلجزء االقتصاد يف
الساحة االقتصادية السورية.
نتيجة للعقوبات االقتصادية واتلقلص
اخنفضت اعئدات انلفط،
االقتصادي ً
ّ
الكبري ً
مما سلط ضغطا هائال ىلع السيولة املايلة دلى

احلكومة السورية ،وأظهرت آخر األرقام اليت
إنتاج انلفط
أن
ً
نرشتها واكلة الطاقة ادلويلة ً
برميال يوميا يف 2012
200,000
بيق حتت مستوى
ً
ً
مقارنة بـ  400,000برميال يوميا يف .2009
ساعدت اجلهود اإلصالحية السورية قبل
بداية األزمة يف تقوية أداء انلمو (الرسم
املحيل
 ،)1حيث اكن معدل انلمو يف انلاتج
ً
اإلمجايل خالل العقد ًاملايض هو  %3.3سنويا،
وتأثر أداء انلمو سلبا يف  2009و ً 2010بسبب
الصدمات اخلارجية واملحلية ،وحتديدا األزمة
املايلة العاملية ،واجلفاف الطويل.
السوري غري
لم ًيكن انلمو يف االقتصاد ً
شامال وحسب ،بل فشل أيضا يف خلق
عدد مقبول من فرص العمل أو اتلقليل من
الفقر املنترش ،فعانت املجتمعات الريفية ً
من اتلهميش املزتايد واكنت عرضة أيضا
لصدمات عنيفة مرتبطة بكل من اتلحول
واجلفاف ،وتدهورت مستويات
االقتصادي
ً
املعيشة خصوصا يف املناطق الرشقية مما
اهلجرة ادلاخلية إىل املدن
زاد من معدالت
ً
الكبرية ،وضاعف أيضا االسخط االجتمايع
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يعتمد تطوير اإلمكانيات
االقتصادية المتوسطة
وطويلة األجل في سوريا
ً
جوهريا على تطوير
القطاع الخاص وتوسيع
االقتصاد الوطني
وزيادة اإلنتاجية والقدرة
التنافسية للصادرات

والسيايس يف ريف دمشق .باإلضافة إىل ما
سبق بيق انلاتج املحيل اإلمجايل السوري يعتمد
ىلع قطايع انلفط والزراعة الذلين يتأثران
بدورهما بأسعار انلفط املتقلبة وسقوط
ّ
األمطار ىلع اتلوايل ،وفر قطاع انلفط %20
ً
تقريبا من اإليرادات احلكومية وما يقارب
 %35من اعئدات اتلصدير يف اعم  .2010وساهم
القطاع الزرايع بـ  %20من انلاتج املحيل
اإلمجايل ،واكنت صادرات انلفط واخلدمات
واتلحويالت املايلة من اخلارج يه املصادر
الرئيسية لألرباح اخلارجية وتقول بعض

املصادر أن هذه املجاالت قد ترضرت كثريا
بسبب األزمة.
سيواجه االقتصاد السوري حتديات اعجلة
يف حقبة ما بعد األسد مثل القدرة اإلنتاجية
وانهيار العملة ،واالحندار املتسارع لسعر
الرصف يف السوق السوداء ،واكتناز العمالت
األجنبية الصعبة ،واخلسائر املحتملة يف
احتيايط العمالت األجنبية ،واتلضخم الزائد
وتنايم معدالت ابلطالة ،واملشالك القضائية
واملايلة املتعلقة باألصول املجمدة.

االقتصاد السوري في العقد القادم

سيواجه االقتصاد السوري
تحديات عاجلة في حقبة
ما بعد األسد مثل القدرة
اإلنتاجية وانهيار العملة،
واالنحدار المتسارع لسعر
الصرف في السوق
السوداء ،واكتناز العمالت
األجنبية الصعبة ،والخسائر
المحتملة في احتياطي
العمالت األجنبية،
والتضخم الزائد وتنامي
معدالت البطالة،

يُتوقع أن تقود اثلورة السورية نقلة
جوهرية يف املظهر السيايس السوري حنو نظام
حقييق .وليك يستمر هذا انلظام
ديمقرايط
ً
ادليمقرايط حيا بغض انلظر عن املالمح
وابلنية اليت سيستقر عليها ال بد أن حتقق ً
السياسات االقتصادية اليت سوف تعتمد جناحا
يستطيع انلظام السيايس اجلديد االستناد ً
عليه ،فقد يؤدي الفشل االقتصادي خصوصا
خالل املرحلة االنتقايلة إىل انتاكسات كبرية
يف االنتقال إىل العملية ادليمقراطية.
ً
فورا سوف تعيش
بعد سقوط نظام ًاألسد ً
سوريا من جهة انتقاال سياسيا ،مما يعين انتهاء
العقوبات االقتصادية وعودة اإلاعنات اخلارجية
واالستثمارات باإلضافة إىل عودة العديد من
اتلجار السوريني اذلين تركوا ابلالد بسبب
خماوف أمنية و/أو سياسية .ويف نفس ًالوقت ً
سوف تواجه سوريا يف مرحلة مبكرة جدا
حتديان مرتافقان هما استعادة القدرة األساسية
ىلع اإلدارة االقتصادية ،وإصالح املؤسسات
واألدوات ادلاعمة لالستقرار ومنضمنها دفع
أجور القطاع العام واحتواء اتلضخم ،والعمل
املرصيف ،وستتطلب
ىلع استقرار ًالعملة ًوانلظام ً
خشية إضعاف
وحازما
ذلك انتباها اعجال
ً
ً
القدرة االستثمارية ـ حمليا وخارجيا ـ وعملية
املصاحلة .هناك قضية اقتصادية ملحة أخرى
حتتاج إىل عالج فوري ويه احتواء األسواق
السوداء واألنشطة االقتصادية غري القانونية
اليت اعشت أوجها يف ظل الغياب القانوين
طوال فرتة اثلورة ،وال خيىف ىلع أحد أن املشالك
املجتمعة من العقوبات وتفكك انلظام املرصيف
وانفصال االقتصاد الوطين عن االقتصاد
االقتصاد السوري إىل اقتصاد
العاليم قد حول
ً
نقدي فقط ،ويبدو أيضا أن احلدود السورية
قد أصبحت نقاط ازدهار للفساد والرشوة ،ذلا
ال بد من اختاذ تدابري فورية تدعم االقتصاد
الرسيم عن طريق العمل ىلع استقرار العملة

الرسمية ومساندة القطاع املرصيف وفرض رقابة
ىلع احلدود.
ً
ىلع سوريا ما بعد األسد أن
أيضا
ً
سيكون ً
تواجه حتديا اعجال آخر وهو حتديد املصالح
اتلجارية الكبرية اليت بناها أتباع انلظام يف
أرجاء سوريا واتلعامل معها ،هذه املصالح
تملك قوة كبرية يف سوريا وتتواجد يف مجيع
جوانب انلظام االفتصادي لدلولة ،ويمكن
ابلدء بتحديد هذه املصالح ومراجعة الرشاكت
اليت اكنت ضمن الحئة عقوبات الواليات ً
املتحدة واالحتاد األورويب ،ومع امليض قدما
ال بد من اختاذ إجراءات ملراقبة هذه الرشاكت
ومالحظة أي تدهور أو تغيرّ يف امللكية ،وجيب
ً
أيضا مراقبة أي مستثمر مهتم بهذه الرشاكت
مع املخاطر اليت حتويها ،يأيت ذلك مع دراسة
مصادر األموال ،وجيب أن يشمل اإلجراء
األخري مجيع الرشاكت السورية ذات امللكية
العامة اليت قد ختضع لعملية خصخصة ،وال
بد من احلذر الشديد خالل تطبيق لك هذه
اإلجراءات ،وموازنة احلاجة إىل احلفاظ ىلع
املمتلاكت والوظائف املرتبطة بهذه الرشاكت.
بعد جتاوز اتلحديات املذكورة أعاله سوف
تواجه سوريا جمموعة جديدة من القضايا
واتلحديات اليت حتتاج سوريا إىل اتلغلب
عليها ًإلحراز تقدم ًيف مشلكة ابلطالة املزمنة
(حايلا يه  %9وفقا لإلحصاءات الرسمية)
والفقر (تقول تقديرات برنامج األمم املتحدة
اإلنمايئ أن  %30من السوريني يعيشون يف ظل
الفقر قبل بداية األزمة) ،وتلحسني مستوى
املعيشة .إن خلق الوظائف ،بشلك دائم واعدل
هو رشط إسايس الستغالل اإلماكنيات
املتوسطة وطويلة األجل لالقتصاد السوري،
ولكن دون إغفال أن اتلحديات العاجلة
املتمثلة يف استعادة ادلولة وأجهزتها والعمل
تلحقيق األهداف املتوسطة والكبرية اليت

ً
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تظهر التجارب السابقة أن
اإلصالحات يجب أن تجرى
في مجاالت السياسة
المختلفة بطريقة تكاملية؛
لتعزيز تقبل الناس للتغيير،
ولضمان أن السلبيات
التي قد تتسبب بها
إحدى التدابير اإلصالحية
يمكن تعويضها بأخرى

ً
ذكرت سابقا سوف ختلق بكل تأكيد مطالب
ذلك ،وحىت لو تم اتلغلب
سياسية موازية للك ً
ىلع اتلحديات تدرجييا وبشلك حذر وتوفري
ادلعم للقطاع العام وتمهيد الطريق لفعايلة
أقوى واستعادة الوضع الطبييع ،ستبىق هناك
مشلكة متمثلة بنظام قائم ىلع املحسوبية
واملحاباة واالمتيازات العرقية والطائفية.
فبالرغم من أن اإلرصار ىلع بناء دولة
اخلدمات الزنيهة والقائمة بشلك اكمل ىلع
أساس اجلدارة هو أمر حسن إال أن اتلاريخ
الطويل من الفساد يف القطاع العام سيجعل
من الصعب ىلع اجلمهور أن يتصوروا كيفية
تأسيس نظام سيايس رشيع جديد دون أن
يتم توزيع «الغنائم».
يعتمد تطوير اإلماكنيات االقتصادية ً
املتوسطة وطويلة األجل يف سوريا جوهريا
ىلع تطوير القطاع اخلاص وتوسيع االقتصاد
الوطين وزيادة اإلنتاجية والقدرة اتلنافسية
للصادرات ،وكما ذكر يف السابق فإن انلظام
االقتصادي واإلداري السوري األشبه
بمتاهة من التسجيل واإلجراءات واملعيقات
ابلريوقراطية يعيق تطوير القطاع اخلاص؛
باإلضافة إىل اتلاكيلف ابلاهظة لدلخول
واخلروج ،ووجود نظام قضايئ بطيء وفاسد
وبنية حتتية اهلشة وبنية تنظيمية غري مرحية
بشلك كبري تستتبع إجراءات جتارية تقييدية
ومعقدة ،وينطبق األمر ذاته ىلع أنظمة
الرصف ،ووجود احلواجز غري اتلجارية،
واتلطبيق الركيك حلقوق امللكية (أنظر
للملحق) .وكما توضح املعلومات الواردة يف
ٌ
املحلق فإن مستوى أداء سوريا منخفض
ً
كثريا عن ادلول املجاورة اكألردن وتركيا
املعايري .وىلع نفس الشالكة لم
وبلنان وفق لك ً
تستفد سوريا أبدا من اتلدفقات االستثمارية
األجنبية املبارشة إىل املنطقة ،مما يؤكد الرضورة
امللحة تلحسني املناخ االستثماري يف سبيل
زيادة أسهم سوريا وفق املعايري ادلويلة ودجمها
بنجاح مع اتلداوالت واالقتصادين اإلقلييم
والعاليم.
زيادة معدل انلمو يلصبح فوق  %3.3اذلي
أولوية هامة،
تم حتقيقه يف العقد املنرصم هو ً
توفر األحباث االقتصادية مؤرشا لطبيعة
العالقة بني معدالت انلمو قبل الزناع وبعده،
ويف دراسة قيمة قاست سجالت انلمو لـ
 16دولة ملعرفة مدى تأثر ناتج اتلداوالت
بعد احلرب العاملية األوىل ،أو احلرب العاملية
اثلانية ،أو الكساد الكبري ،اكنت انلتيجة

تقىض بأن متوسط ثابت معدالت انلمو بعد
االنقطاع يكون أىلع بنسبة  %79مما اكن
عليه قبل االنقطاع ،وإذا طبقت هذه انلتائج
ىلع معدل انلمو السوري اذلي وصل إىل %4.5
خالل العقود اثلالثة املاضية فيمكن توقع
نمو انلاتج املحيل بعد انتهاء األزمة إىل
وصول ً
 %8سنويا.
ومن أجل الوصول إىل معدل نمو سنوي
احلالة السورية فيجب خلق
مقداره  %8يف
ً
 175.000وظيفة سنويا للسنوات العرش القادمة
ً
وفقا لألرقام املستقاة من دراسة نرشها ابلنك
ادلويل باسم «تقرير تشخيص انلمو» ،وهذا
يعين أن يصل نمو العمالة إىل  ،%3.4ذللك فإنه
تلحقيق رفع انلمو يف انلاتج املحيل اإلمجايل
إىل  ،%8ال بد من زيادة ً إنتاجية ايلد العاملة
السورية إىل  %4.6سنويا وهو ما يساوي ثالثة
أضعاف املتوسط السنوي للعقد املايض (%1.6
ً
سنويا).
ومن أجل حتسني اإلنتاجية وانلمو يف
األداء يف السورية كذلك جيب دراسة مجيع
العوامل املساعدة ىلع حتقيق قفزة اثلالثة
أضعاف املرجوة يف إنتاجية ايلد العاملة بدقة.
يف املحصلة ،ال بد من دراسة حساب نمو
االقتصاد اليلك من أجل حتليل انلمو االقتصادي
يف حجم اإلنتاج املحيل والقدرة اإلنتاجية
لليد العاملة السوريةوذلك من خالل حتليل
معدالتها إىل عدة عنارص مساهمة يف ذلك ،ثم
يلزم إجراء دراسة تشخيصية حلساب انلمو
يف القطااعت االقتصادية الرئيسية اثلالث؛
الزراعة والصناعة واخلدمات.
االنتهاء من ًادلراسات سوف تمثل
بعد
ً
نتاجئها ديلال جتريببيا حول دور لك العنارص
املختلفة املساهمة يف حتقيق انلمو يف سوريا،
ويمكن استخدامها للوصول إىل سياسة نمو
تهدف إىل زيادة حجم املخرجات من معدهلا
السابق اذلي يبلغ  %4.5إىل  %8ىلع املدى
الطويل ،ومن حيث املبدأ يمكن الوصول
إىل هذا املعدل يف انلمو من خالل معرفة
كمية االستثمار املناسبة يف رأس املال املادي
والبرشي ،وتظهر عدد من ادلراسات أن
وصول معدل االستثمار يف رأس املال املادي
إىل  %30من انلاتج املحيل اإلمجايل أو أىلع
هو هدف ال غىن عنه ،وال بد كذلك من
رفع كمية االستثمار يف رأس املال البرشي
(بتحسني اتلحصيل العليم ىلع سبيل املثال)
لزيادة املساهمة العمايلة يف انلمو.
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يكون اعتماد المؤسسات
األجنبية طريقة فعالة
الختصار عملية التعلم
وفي أرض الواقع يسعى
صانعو السياسات الجيدون
بشكل دائم إلى التعلم
من خبرة بعضهم البعض،
لكن ال بد من فهم أن بناء
هذه المؤسسات هو حل
للمشاكل المحددة محليا

أثبتت العديد من اتلجارب السابقة
يف حاالت االنتقال االقتصادية أن طرق
«القفزات الكبرية» ال تفلح ،وأنه ال بد من
اللجوء إىل طرق تدرجيية تلحقيق اإلصالح،
وباتلايلقد يكون من األفضل لسوريا أن ترتك
ىلع حنو تدرييج نموذجها االقتصادي القائم
تلتحول إىل نموذج
ىلع قيادة ادلولة لالقتصاد
ً
اقتصادي حيكمه السوق .وأيضا حتتاج سوريا
إىل إطالق العنان لروح املبادرة اليت تمتع بها
ُ ّ
ّ
صناع وجتار سوريا عرب اتلاريخ ،وجيب أن ً
حيل مبدأ املنافسة املفتوحة والعادلة عوضا
عن نظام االمتيازات اذلي أرس االقتصاد
ألكرث من أربعة عقود .وستساعد سياسات
سوق العمل املرن ىلع تنمية مهارات العمال
وتسهيل انتقال العمالة بني جماالت العمل
أوالرشاكت أواملصانعأواملناطق اجلغرافية مع
توفري املساعدة املناسبة ألوئلك اذلين يعانون
من مشالك يف اتلكيف مع اتلغيري ابلنيوي يف
نفس الوقت .وسيساعد نظام تداول واستثمار
شفاف ومفتوح ىلع تبديد العائدات اليت
مجعها املسؤولون بطرق ملتوية وقواعد
مبهمة ،ويبىق اهلدف الرئييس هنا هو تقوية
اإلنتاجية واتلنافسية يف االقتصاد السوري،
ووضعه ىلع املسار الصحيح اذلي يقود فيه
القطاع اخلاص حركة نمو وخلق فرص العمل
حقيقية ورفع اإلنتاجية.
تظهر اتلجارب السابقة أن اإلصالحات
جيب أن جترى يف جماالت السياسة املختلفة
بطريقة تكاملية؛ تلعزيز تقبل انلاس للتغيري،
ولضمان أن السلبيات اليت قد تتسبب بها
إحدى اتلدابري اإلصالحية يمكن تعويضها
بأخرى ،وتلعزيز انسجام وتآزر السياسات
العامة؛إذ أن املفتاح لالنتقال انلاجح يكون
يف تفاعل السياسات وتداخلها مع بعضها
أكرث من االعتماد ىلع السياسات نفسها بشلك
مستقل ،فعىل سبيل املثال سوف تنعكس
الفائدة بشلك أكرب وأفضل من خالل نظام
تداول واستثمار مفتوح يف اقتصاد يتمتع
بسياسات اقتصاد يلك مناسبة ،وسوق عمل
مثمر ،وبيئة تنظيمية تسهلبدخول الرشاكت
للسوق وخروجها منه وحتيم املصالح العامة
وتدافع عنها ،باإلضافة إىل وجود نظام تعلييم
يليب االحتياجات املزتايدة من خالل تطوير
املهارات ،غري أنه يتوقع خالل تطبيق مثل
هكذا سياسيات أن يكون هناك شيئ من
املرونة يف التسلسل ادلقيق عند حماولة تطبيق
متواز.
سياسات اإلصالح بشلك
ٍ

اذلي يقوده
يرتبط نموذج االقتصاد املفتوح ً
أكرب من
القطاع اخلاص بإعطاء اإلنسان قدرا ً
احلرية واالختيار ،وهذا األمر ينطبق أيضا ىلع
الشعب السوري ،فتكمن مزية السوق احلر يف
القدر الكبري من احلرية اليت جينيها األفراد
واملجتمعات عند اختاذهم لقرارات أفضل يف
ابلضائع اليت يشرتونها ويبيعونها أو يقدرون
ثمنها ،أو من أين حيرضون موادهم ،أو طريقة
االستثمار وماكنه ،أوما يه القواعد اتلنظيمية
اليت جيب اتباعها.
تتساوى السياسيات اتلاكملية واالقتصاد
املفتوح كمكونات رضورية نلمو اقتصادي
مستدام ،حيث تتمثل فائدة السياسات
اتلاكملية بالقدرة ىلع الوصول إىل أقىص
فائدة ممكنة ،بمعىن آخر ال يمكن احلصول
ىلع نتائج إجيابية بشلك تلقايئ من االقتصاد
املفتوح ،بل ّ
يهم نوع السياسات اليت يتم
ً
وضعها أيضا.
يعد بناء نظام الئق لإلدارة االقتصادية
أحد أهم املبادئ األساسية للتمتع بنمو ً
اقتصادي ،حبيث يكون هذا انلظام مستندا
حتميه سيادة القانون.
ىلع مؤسسات قوية وأن ً
ً
ويعترب هذا األمر هاما جدا حلقوق امللكية
اتلجارية،
وختفيض تكايلف العمليات ً
ً
فلقد شلكت هاتان انلقطتان عبئا ثقيال ىلع
االقتصاد السوري ،يعتقد بيت اخلربة السوري
أن دعم املؤسسات االقتصادية املحلية
وتقويتها يه نقطة ابلدء تلحقيق نمو اقتصادي
دائم وحرية سياسية ،ولكن يبىق السؤال :ما
يه هذه املؤسسات وكيف يتم بناؤها؟
بالنسبة نلوع املؤسسات اليت يلزم بنائها،
جيب الرتكزي ىلع مخسة نقاط هامة:
• مؤسسات حلماية حقوق امللكية ،واتلحكم
باملمتلاكت.
• مؤسسات تنظيمية للتعامل مع العوامل
اخلارجية ،والقصور املعلومايت ،وقوة السوق
مثل هيئات ماكفحة االحتاكر ،واإلرشاف
املرصيف ،واملوضوع األكرث إثارة للجدل:
تنسيق القرارات االستثمارية اهلامة كسياسة
اتلدخل يف االقتصادين اتلايواين والكوري.
• مؤسسات تعمل ىلع استقرار االقتصاد اليلك
مثل :قروض املالذ األخري
• الضمان االجتمايع :وتكون هذه يف الغالب
برامج حتويل ،ولكن يمكن ملؤسسات
أخرى مثل تأمني وظائف مدى احلياة أن
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إن إيصال التنافسية إلى
مستويات أعلى داخل
المؤسسات السورية
ً
محليا
في بيئة متغيرة
ً
ودوليا سوف يكون
ً
ً
هاما لمن سيستلم
تحديا
مستقبال
دفة القيادة
ً

إن إبقاء سيطرة الدولة
على السوق لفترة معينة
خالل المرحلة االنتقالية
وربما لما بعدها سيعني
أن التغيير والتحول
االقتصادي لم يتم أو
ربما ُأ ّجل لوقت الحق

ربما يكون رفع الدعم
عن السلع والخدمات
مضر باألفراد ،إال أنه في
الحقيقة ضرورة ملحة
لبناء اقتصاد قوي .إن
عملية رفع الدعم الحكومي
سوفر مصاريف ضخمة
على خزينة الدولة ،مما
سيساعد في إعادة اإلعمار
وفي بناء مشاريع خدمية
هامة واستراتيجية

تلعب هذا ادلور.
• مؤسسات للتعامل مع الزنااعت االجتماعية.
حول كيفية احلصول ىلع املؤسسات يمكن
تقديم هاتني املالحظتني:
• ليس هناك وصفة مثايلة للمؤسسات اليت
جيب تأسيسها ولكن هناك العديد من
الطرق تلحقيق نفس األهداف.
املؤسسات
بني
• يقتيض اتلفاعل واتلداخل
ً
أن يتم اعتبارهم كوحدة واحدة عوضا عن
اعتبارهم قطع منفصلة.
يمكن تبين هذه املؤسسات من اخلارج
أو ًتطويرها من خالل املحاولة املستمرة
حمليا ،لكن القضية اهلامة هنا يه رشعية
هذه املؤسسات ،فيف الغالب يكون اعتماد
املؤسسات األجنبية طريقة فعالة الختصار
عملية اتلعلم ويف أرض الواقع يسىع صانعو
السياسات اجليدون بشلك دائم إىل اتلعلم من
خربة بعضهم ابلعض ،لكن ال بد من فهم أن
للمشالك املحددة
بناء ًهذه املؤسسات هو حل ً
حمليا ،وباتلايل ال بد أن تبىن وفقا لالحتياجات
املحلية والظروف ادلاخلية وبطرق حذقة.
هناك اختالف شاسع بني مواجهة املجتمع
ملشلكة وابلحث يف اخلارج عن يشء يليب
احتياجاته ،وبني اداعء قوة خارجية أن مؤسسة
معينة سوف تكون مالئمة حلل املشلكة.
ىلع الصعيد اخلاريج جيب أن يكون
الرتكزي يف املقام األول ىلع تبين احلرية
االقتصادية من خالل توفري ادلعماملبارش
لربامج اتلنمية االقتصادية والبرشية
واالجتماعية اليت تساعد الشعب السوري؛
وهذا يعين فتح األسواق للمنتجات السورية،
وتعزيز ارتباط سوريا بالسوق اإلقليمية ومن
صعيد ابلضائع واخلدمات
ثم العاملية ىلع
ً
واألفاكر ،وجيب أيضا دعم مشاركة سوريا
يف املؤسسات متعددة األطراف مثل منظمة

اتلجارة ًالعاملية ( ،)WTOوجيدر بالغرب
وخصوصا االحتاد األورويب والواليات املتحدة
األمريكية العمل ىلع ترسيع وصول سوريا
بعد ختلصها من األسد إىل تلك املنظمة ،هذه ً
اخلطوات يمكن حتقيقها وسوف تساعد كثريا
ىلع زرع اثلقة يف الغرب دلى السوريني بأنهم
ليسوا متجاهلني مصالح سوريا والسوريني.
سوف يدعم وصول سوريا إىل منظمة
اتلجارة العاملية اجلهود السورية يف بناء
مؤسسات حملية قوية يعتمد عليها ،وإجياد
سياسات اقتصادية مفيدة ،وتقديم ضمانات
للمستثمرين األجانب بعدم الرتاجع ،ولكن
األهم هو أن وصول سوريا إىل منظمة اتلجارة
العاملية سوف يمهد الطريق لوصول ابلضائع
السورية إىل األسواق اخلارجية ،ويمنحها
احلق يف ادلفاع عن حقوقها للوصول إىل تلك
األسواق.
مع تشلك اإلصالحات السياسية
واالقتصادية جيب أن تعمل سوريا ىلع
االرتباط الاكمل وتعزيز اتلداول اإلقلييم
والعالقات ً االستثمارية ،فهذه األمور تعد
الوطين
مفيدة جدا يف مساعدة االقتصاد ً
واسرتاتيجياته اهلادفة إىل االندماج دويلا.
إن إيصال اتلنافسية إىل مستويات أىلع ً
بيئة متغرية حمليا
داخل ً املؤسسات السورية ًيف ً
حتديا هاما ملن سيستلم
ودويلا سوف يكون ً
دفة القيادة مستقبال ،فسيتطلب ذلك
سياسة تداول واستثمار تعمل ىلع اتلحرك
بشلك تدرييج حنو االنفتاح االقتصادي مع
الرشاكء اإلقليميني ثم االنطالق ىلع الصعيد
العاليم ،ويمكن استغالل االندماج مع
ملساعدة سوريا ىلع تنمية
ابلدلان املجاورة
ً
أسهمها اتلنافسية اعمليا من خالل االستعداد
لالندماج مع أوروبا وربما أبعد من ذلك عند
وصول سوريا إىل منظمة اتلجارة العاملية.

االنتقال إلى السوق الحر
سبق وأن ذكر ضمن هذا اتلقرير أن عملية
ّ
اتلحول يف انلظام االقتصادي السوري يفضل
أن تتم بشلك تدرييج؛ وذلك لعدة أسباب ىلع
رأسها تداعيات اثلورة السورية ىلع االقتصاد،
إذ زاد الفقر بشلك هائل ومعه توقفت حركة
اإلنتاج بشلك كبري وتضاعفت نسب ابلطالة
وانهارت العملة املحلية ،غري أن تلك العوامل
قد تكون يف ذات الوقت فرصة حقيقية نادرة
بلناء نظام اقتصادي حر يقوده السوق وأن

يتم ذلكً برسعة كبرية بمجرد انتهاء األزمة،
خصوصا وأن هيلكية ادلولة وانلظام يف سوريا
وصلت ألضعف حاالتها ىلع اإلطالق ،وباتلايل
السوق يف ظل
فإن وقف سيطرة ادلولة ىلع
ً
هذه الظروف أمر لن يكون صعبا كما لو
اكنت ادلولة أقوى وانلظام أمنت .وباتلايل ال
بد وأن يواكب تلك اخلطوات املتدرجة يف نقل
االقتصاد السوري خطوات أخرى جادة ورسيعة
يف طريق بناء انلظام االقتصادي املنشود.
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من املؤكد أن أي خطوات اسرتاتيجية
تتخذها أي حكومة مقبلة يف اجلانب
االقتصادي ستحتاج دلراسات عميقة
وشاملة ملختلف عنارص االقتصاد السوري
ولإلماكنات املتاحة يف حينها وللظروف
املحلية واإلقليمية وادلويلة كذلك كما سبق
واليت جيب أن
وذكر ،غري أن الغاية األساسية ً
تبىق أمام أعني املسؤولني دوما يه حترير
السوق ،وقد يكون اإلرساع بهذا العمل
أفضل من اتلدرج فيه ،إذ أن إبقاء سيطرة
ادلولة ىلع السوق لفرتة معينة خالل املرحلة
اتلغيري
االنتقايلة وربما ملا بعدها سيعين أن ُ
ّ
واتلحول االقتصادي لم يتم أو ربما أجل
لوقت الحق ،مما سيساعد ً انلظام االقتصادي
القديم اذلي يقوم أساسا ىلع قيادة ادلولة
لعجلة االقتصاد وحركة السوق إىل إاعدة بلورة
نفسه وفرض ذاته ىلع انلظام السيايس اجلديد
وباتلايل تزداد صعوبة اتلغلب عليه وحترير
السوق منه.
هذا ال يعين بالرضورة قتل أي دور لدلولة
فمن املؤكد أن ىلع ادلولة أن
االقتصاد،
يف
ً
ً
تلعب دورا رقابيا سواء اكن ذلك بالترشيع
أو بالقضاء ،كما أن ادلولة ىلع األقل يف
الفرتة املقبلة ال بد وأن حتافظ ىلع سيطرتها
ىلع بعض املنتجات االسرتاتيجية والرثوات
الوطنية كآبار انلفط والغاز واملوانئ الساحلية
وغريها.
ومن أبرز اخلطوات اليت يمكن اختاذها
يف عملية اإلصالح االقتصادي واالنتقال إىل
نظام السوق احلر يمكن أن تلخص فيما ييل:
 1ـ تحرير األسعار

الخصخصة بحد ذاتها تتم
من خالل مراحل تكون
متدرجة من حيث الوقت
والحجم ،كما ينبغي
أن تتم بشكل مدروس
ومن خالل قوانين تحمي
السوق من االحتكار أو
االستغالل أو اإلضرار
بمصلحة المواطنين

تهدف هذه اخلطوة إىل أن جتعل القيمة
املايلة أو سعر السلعة أو اخلدمة تعادل القيمة
احلقيقية للمنفعة اخلاصة بها ،أي أن خيضع
معايري السوق املتمثلة بالعرض
السعر إىل ً
والطلب بدال من أن تتحكم به ادلولة،
وحترير األسعار هو واحد من أهم اخلطوات
اليت تؤي إىل خلق بيئة مشجعة وجاذبة
لالستثمار ،كما أنها ستكف يد ادلولة عن
السوق متمثلة باتلدخل
اتلدخل يف آيلات
ً
بوضع األسعار ،خصوصا وأن ذلك يؤدي (كما
أدى يف سوريا يف السابق) إىل تراجع وانعدام
ثقة املستهلك واتلاجر كما يساهم يف تفيش
الفساد واالستغالل .غري أن حالة الرتاجع
االقتصادي املذهل يف سوريا إثر األزمة ً
القائمة يف السنتني املاضيتني ستكون سالحا
ذو حدين يف عملية حترير األسعار؛ إذ أن

عملية اتلحرير هذه واليت ستؤي إىل ارتفاع
األسعار بشلك كبري يف املراحل األوىل لن
تكون مقبولة من فئات واسعة من الشعب
السوري يف ظل انهيار العملة السورية وتفيش
الفقر وعرس ذات ايلد ،األمر اذلي ال يمكن
جماراته برفع األسعار بشلك مبالغ به ،باملقابل
ال بد من األخذ ً بعني االعتبار أن ادلولة
السورية يه أساسا يف حالة ضعيفة وربما تصل
حلالة انهيار ،وباتلايل فإن احلديث عن حتكم
ادلولة باألسعار ً لفرتة ليست بالقصرية هو أمر
مستبعد عمليا ،وباتلايل فإن حالة الفوىض
اليت تعم السوق السوري يمكن اعتبارها
فرصة لعملية حترير ممنهجة ومنضبطة
ترايع خصوصية احلالة السورية (يمكن أن
حترير أسعار السلع الغذائية
يتم اتلدرج يف ً
واملحروقات) ،بدال من أن يتم تمكني ادلولة
من جديد باتلحكم بالسوق.
 2ـ رفع الدعم الحكومي

ويه نقطة مرتبطة بشلك كبري بانلقطة
السابقة ،غري أنها سياسة منفصلة حبد ذاتها،
إذ تتخىل ادلولة عن دفع نسبة من قيمة سلع
أو خدمات معينة تكون اعدة رضورية
للمواطن ،اكلسلع الغذائية ومنها ادلقيق
واخلزب والسكر واألرز ،إضافة للمحروقات
وخدمات الكهرباء واملياه وغريها ،ربما
يكون رفع ادلعم عن السلع واخلدمات مرض
باألفراد ،إال أنه يف احلقيقة رضورة ملحة بلناء
اقتصاد قوي ،إن عملية رفع ادلعم احلكويم
سdوفر مصاريف ضخمة ىلع خزينة ادلولة،
مما سيساعد يف إاعدة اإلعمار ويف بناء مشاريع
خدمية هامة واسرتاتيجية .يف املقابل فإن رفع
ادلعم عن السلع ورفع يد ادلولة عن مشاركة
املواطن يف مصاريفه ايلومية تعد خطوة
أساسية يف االنتقال ملنظومة االقتصاد احلر ،إذ
سيعتمد املواطن بشلك أكرب ىلع نفسه ،وباتلايل
ال بد أن تتبع بعدد من اإلصالحات املرتبطة
برفع ادلعم كتقليص الرضائب وإلغاء اتلعرفة
اجلمركية .لكن ينبيغ اتلأكيد ىلع أن رفع
ادلعم جيب أن يتم بشلك متدرج ومدروس.
 3ـ عمليات الخصخصة

تهدف عمليات اخلصخصة تلحقيق ثالثة
أهداف هامة؛ األول هو تطوير املشاريع املراد
خصخصتها واستثمارها بشلك أفضل وأىلع
كفاءة ،واثلاين هو توفري أموال ضخمة لدلولة
يمكن استثمارها يف جماالت ذات أهمية
أكرب ،واثلالث هو رفع يد ادلولة عن اتلحكم

 | 172خطة التحول الديمقراطي في سوريا

يمكن أن تخصخص
هذه المشاريع من
خالل تحويلها إلى
شركات مساهم عامة
يحق لكل السوريين
امتالك أسهم فيها

من أبرز عيوب النظام
السياسي السوري أنه
خلق حالة بيرقراطية مرعبة
في مؤسسات الدولة
السورية ،وقد عملت
هذه الحالة على تقييد
حركة االقتصاد وساهمت
في تكريس الفساد
اإلداري وتفشي الرشوة

يف السوق ويف موارد ادلولة .ال تقترص عملية
اخلصخصة ىلع حتويل استثمارات معينة
من ملكية اعمة إىل ملكية خاصة ،إنما يه
سياسة جتعل إدارة املشاريع واالستثمارات
اتلجارية والصناعية من شأن القطاع اخلاص
اذلي يمتاز باخلربة والكفاءة من ناحية،
والرغبة امللحة بتحقيق الربح واملنفعة من
ناحية أخرى ،وباتلايل فإنه يرغب أكرث
بتحقيق رغبات املستهلكني وباتلايل جناح
االستثمارات واملشاريع اليت يقوم عليها،
واخلصخصة حبد ذاتها تتم من خالل مراحل
تكون متدرجة من حيث الوقت واحلجم،
كما ينبيغ أن تتم بشلك مدروس ومن خالل
قوانني حتيم السوق من االحتاكر أو االستغالل
أو اإلرضار بمصلحة املواطنني .وهذه املراحل
تتلخص بما ييل:
ً
أوال :إاعدة املمتلاكت إىل أصحابها
األصليني ،واملمتلاكت هنا يه لك األرايض
سواء الزراعية أو غريها والرشاكت واملصانع
واملنازل واألبنية اليت تم تأميمها ومصادرتها
ملا اديع أنه مصلحة اعمة لدلولة .هذه
العملية تعد خطوة أوىل يف طريق حترير
السوق وذلك من خالل حتقيق حرية اتلملك
ومحاية املمتلاكت اخلاصة للناس ،كما أن هذه
اخلطوة املعقدة ستكون خطوة جبارة يف طريق
اإلصالح السيايس وحتقيق ثقة املواطنني يف
دوتلهم.
غري أن هذه اخلطوة ستكون اغية يف اتلعقيد،
إذ أن بعض عمليات اتلأميم واملصادرة لم
تبدأ منذ مدة قصرية بل مر عليها عقود من
الزمن ،وباتلايل ستحتاج هذه العملية اهلامة
إىل ورشات قانونية من أجل وضع صيغ قوانني
تطرح ىلع احلكومة إلقرارها؛ حبيث تضمن
تلك القوانني سري تلك العملية بشفافية
ونزاهة مما حيفظ حقوق املالكني األصليني
وحيفظ حقوق ادلولة السورية من االختالس
واتلالعب .كما ستحتاج تلك العملية لسلطة
قضائية قوية تتمتع باستقاليلة ونزاهة اعيلة.
ً
ثانيا :خصخصة املشاريع واالستثمارات،
وهنا ستحتاج احلكومة لفرز املشاريع أو
الرشاكت اليت تريد خصخصتها ،وال بد هلذا
الفرز أن يتم ىلع أساس حجم هذه الرشاكت
واالستثمارات وذلك لضمان عدم احتاكر
فئات معينة من أصحاب رؤوس األموال
الكبرية تللك االستثمارات ،من هنا يمكن
فرز تلك االستثمارات إىل قسمني:
أ ـ املشاريع الصغرية :ويه املشاريع ذات
اتللكفة الصغرية أو حجم اإلنتاج الصغري

ً
أو ايلد العاملة القليلة نسبيا واليت يمكن
لرشاكت متوسطة أو صغرية احلجم أن تديرها
بكفاءة اعيلة .ويمكن أن يتم خصخصة
تلك املشاريع من خالل مناقصاتعامة
وبرشوط واضحة حتددها احلكومة وتضمن
تكون
خالهلا وضع معايري حمددة كأن
ً
املشاركة يف املناقصات للسوريني حرصا،
وأن ال تذهب تلك االستثمارات ألشخاص
حمددين.
ب ـ االستثمارات الكبرية :ويه املشاريع
الضخمة واليت حتتاج لرؤوس أموال كبرية،
اكالستثمار يف الصنااعت االستخراجية
مثل انلفط والغاز واملعادن ،أو الزرااعت
االستخراجية اهلامة كمزارع القمح والقطن،
أو خدمات الكهرباء واملياه واالتصاالت
واالستثمار يف ابلنية اتلحتية وبعض املشاريع
السياحية الضخمة ورشاكت انلقل العام
واملوانئ ابلحرية.وهذه املشاريع تعد مشاريع
اسرتاتيجية هامة تأثر ىلع اقتصاد ادلولة
بشلك اعم ،وىلع حياة املواطنني العاديني،
وباتلايل فإن خصخصة هذه املشاريع تعد
معايري وآيلات
عملية خطرية ما لم تتم وفق
ً
حتفظ حقوق املواطنني وحتديدا األجيال
القادمة يف اتلمتع برثوات بالدهم .من هنا
يمكن أن ختصخص هذه املشاريع من
خالل حتويلها إىل رشاكت مساهم اعمة حيق
للك السوريني امتالك أسهم فيها (وبأسعار
زهيدة بطبيعة احلال) ،إىل جانب ختصيص
صنايق استثمارية يف هذه املشاريع بنسب
معينة لضمان مشاركة رشاكت ومستثمرين
كبار يف تكوين رشاكت املساهمة العامة
هذه ،من أجل ضمان توفري رؤوس أموال
تساعد ىلع اتمام وتطوير املشاريع وتوفري
إدارات قوية وذات كفاءة اعيلة إلدارة تلك
املشاريع.
وباتلأكيد ال بد من سن عديد من القوانني
اليت تنظم اكفة عمليات اخلصخصة وهو ما
منتخبة ،كما ال بد من
ً
حيتاج لسلطة ترشيعية ً
أن يلعب القضاء دورا بارزا يف هذه العملية
من أجل ضمان حقوق ادلولة واملواطنني.
يف املقابل ،يمكن أن حتتفظ ادلولة
باملشاريع ذات األهمية االسرتاتيجية ،وذلك
بأن تلجئ ادلولة تلوقيع عقود استثمار مؤقتة
ملدة عقد أو أكرث من الزمن مع رشاكت اعملية
معروفة ،وضمن رشوط حمددة ومعلنة ومن
خالل قانون صادر عن جهة منتخبة.
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تجميد واستعادة
األصول المنقولة وغير
المنقولة لحزب البعث.

من هنا ينبغي العمل
بشكل كبير على ملف
إعادة اإلعمار ،وهذا يحتاج
إلدارة اقتصادية حكيمة
تتعامل مع هذا الملف
بجدية كبيرة وبوطنية عالية

 4ـ إعادة هيكلة القطاع العام

من أبرز عيوب انلظام السيايس السوري
أنه خلق حالة بريقراطية مرعبة يف مؤسسات
ادلولة السورية ،وقد عملت هذه احلالة ىلع
تقييد حركة االقتصاد وساهمت يف تكريس
الفساد اإلداري وتفيش الرشوة إىل جانب أنها
تمثل يف حقيقة األمر بطالة مقنعة يف املجتمع
السوري ،إذ ترصف رواتب آلالف العاملني يف
القطاع العام دون إنتاج أو مردود مناسب ىلع
ادلولة .إذن ال يمكن بناء اقتصاد حر يتيح
ً
فرصا اعدلة لالستثمار وحيول املجتمع السوري
من جمتمع مستهلك إىل جمتمع منتج إال بإاعدة
هيلكة القطاع العام بشلك اكمل ،وكما لك
اخلطوات السابقة ،ال بد أن يتم ذلك بطريقة
جدية لكن بتدرج ،إذ يمثل القطاع العام يف
سوريا رشحية كبرية من ايلد العاملة السورية،
وباتلايل فإن أي إاعدة هيلكة ممكنة قد تطيح
بآالف العاملني يف القطاع العام من وظائفهم،
وهذا يستديع أن تتم عملية إاعدة اهليلكة
بموازاة اخلطوات األخرى واليت من شأنها
تفعيل دور القطاع اخلاص وضخ استثمارات
كبرية تعوض عن تقليص حجم القطاع العام
ودوره يف حركة السوق.
غري أنه ينبيغ أن تتم عملية إاعدة هيلكة
القطاع العام بشلك شفاف ونزيه ،وأن حيدد
عدد الوظائف املطلوبة يف القطاع العام
حبسب احلاجة الفعلية للمؤسسة العامة وليس
جماملة للفئات الفقرية ومتوسطة ادلخل؛ إذ أن
هذه املجامالت ستعود باتلأكيد بالسلب فيما
بعد ىلع املؤسسة وادلولة بشلك اعم وباتلايل
ىلع املوظفني والعاملني فيها .وينبيغ أن يتم
اختيار املوظفني والعاملني ىلع أساس معايري
حمددة ومعروفة ،اكخلربة والكفاءة واتلحصيل
العليم وما شابه.
 5ـ إعادة اإلعمار

حالة العنف اهلستريية اليت دفعت انلظام
الستخدام أسلحة مدمرة اكستخدام املدفعية
وادلبابات وصواريخ سكود وسالح اجلو ،أدت
إىل تدمري نسبة اعيلة من ابلنية اتلحتية لدلولة
السورية اكفة ،ويرتاوح حجم هذا اتلدمري من
منطقة ألخرى ،إذ أن هناك مدن وقرى دمرت
بشلك شبه اكمل ،وهذا ادلمار اهلائل يف حقيقة
العقبات اليت ستواجه
األمر هو أحد أهم ً ً
ادلولة السورية مستقبال أيا اكنت احلكومة
امللكفة بإدارتها ،وهذه املشلكة بطبيعة احلال
حتتاج تلضافر مؤسسات ادلولة قبل لك يشء

من أجل مواجهتها ،كما سيكون مللف العدالة
االنتقايلة ادلور األبرز يف تقييم حجم األرضار
وإماكنية تقديم اتلعويضات للمترضرين .كما
أن الرضر هنا ال يقترص فقط ىلع املمتلاكت
اخلاصة رغم فداحة اخلسارة اليت حلقت
باملواطنني املدنيني دون ذنب يذكر ،بل إن
املمتلاكت العامة ودور العبادة والشوارع
واجلسور وغري ذلك حلقها من ادلمار واألذى
ما حلقها ،وهذا لكه عبء ضخم يلىق ىلع اعتق
احلكومة االنتقايلة واحلكومات اليت ستليها.
من هنا ينبيغ العمل بشلك كبري ىلع ملف
إاعدة اإلعمار ،وهذا حيتاج إلدارة اقتصادية
حكيمة تتعامل مع هذا امللف جبدية كبرية
وبوطنية اعيلة ،إذ ستلكف مشاريع اإلعمار
هذه عرشات املليارات من ادلوالرات،
وستكون هناك ضغوط سياسية كبرية ىلع
احلكومة السورية مقابل اتلعايط مع هذا
امللف من عدد من ادلول .من أبرز ما ينبيغ
القيام به يف هذا امللف هو دراسة حجم
املشلكة اليت يواجهها السوريون والقيام بتقييم
شامل ودقيق ،إىل جانب تقديم تسهيالت
للمستثمرين السوريني واألجانب الراغبني
يف االستثمار بهذا امللف ،مع مرااعة حقوق
ادلولة السورية واملواطن السوري ،وأن تسن
قوانني واضحة لضبط مشاريع إاعدة اإلعمار
ولضمان أن تعود بانلفع الرسيع واحلقييق ىلع
املترضرين جراء األحداث.
 6ـ مؤسسات الرقابة والمحاسبة

إىل جانب اخلطوات السابقة ال بد من
أن يتم تفعيل دور املؤسسات الرقابية واليت
تعىن بالشفافية والزناهة وااللزتام باملعايري
والضوابط اليت وضعها القانون ،وبعض
هذه املؤسسات قائمة بالفعل رغم أن دورها
اغئب واستغلها مسؤولو انلظام للتضيق ىلع
فئات خمتلفة معهم أوللضغط ىلع املواطن
السوري واملستثمر األجنيب بشلك كيدي.
هذه املؤسسات حتتاج ألن يتم تفعيل دورها
وذلك بعد إاعدة هيلكتها وتطهريها من الفساد
وتغيري بوصلتها وعقليتها حبيث تصبح أداة
حلماية ادلولة واملواطن من أي استغالل غري
مرشوع أو أداء غري منضبط .كما أنه جيب
استحداث أنظمة رقابية دويلة واعتماد معايري
تساعد ىلع حتقيق انلتائج املرجوة منها.
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التوصيات
يمكن إمجال ما توصل هل أعضاء بيت
اخلربة من سياسات مقرتحة وتوصيات يف
انلقاط اتلايلة:
أوال :أولويات الحكومة االنتقالية
ً

 .1االستمرار يف دفع رواتب العاملني يف
القطاع العام.
 .2تأمني مساكن مؤقتة لالجئني وانلازحني
حلني تمكينهم من العودة ملساكنهم.
 .3تأمني اخلدمات األساسية لالجئني
وانلازحني من غذاء وبلاس وعالج وغري
ذلك.
 .4تأمني محاية اخلدمات األساسية واملرافق
العامة.
 .5اإلعداد من أجل إاعة هيلكة القطاع العام
واهليلكية اإلدارية لدلولة.
 .6العمل ىلع اسرتجاع األموال واملمتلاكت
املجمدة يف اخلارج.
 .7جتميد واستعادة األصول املنقولة وغري
املنقولة حلزب ابلعث.
 .8تشكيل جلنة دلراسة العقود املربمة من قبل
انلظام مع ادلول واملنظمات ادلويلة.
 .9إصدار قرار بإلغاء اكفة العقود املربمة من
قبل انلظام السوري يف الفرتة ما بني آذار
 2011وتاريخ تشكيل احلكومة االنتقايلة.
 .10إنشاء صندوق دلعم سوريا وإلاعة اإلعمار.
 .11إصدار قانون اعم بإاعدة املمتلاكت املؤممة
من قبل ادلولة ألصحابها.
 .12تبديل العملة السورية احلايلة ،وهو ما
حيتاج الستقرار اقتصادي وقد حتتاج فرتة
طويلة من الزمن.
 .13العمل ىلع رفع العقوبات االقتصادية عن
سوريا.

ً
ثانيا :السياسات المرجو اتخاذها من قبل
الحكومة االنتقالية

 .1مواجهة اتلضخم العايل املنتظر.
 .2تهيئة األجواء دلخول رؤوس األموال
بسالسة منذ ايلوم األول.
 .3محاية العملة من االنهيار وذلك بعدد من
اإلجراءات اليت سبق ذكرها اكالستمرار يف
دفع الرواتب وتأمني احلاجات األساسية
للمواطنني .يف الواقع العملة يف طور االنهيار
وهذا يشء متوقع يف ضوء األحداث اجلارية
يف سوريا منذ أكرث من اعمني ،غري أن دور
احلكومة هنا سيكون حماولة تقليص حجم
االنهيار وذلك من خالل سياسات
هذا
ً
أخرى أيضا كضبط دولرة العملة السورية
وحترير منضبط دلخول العملة الصعبة
أن يقوم ابلنك املركزي بسياسة تقويم
اضطراري.
 .4اتلمسك بمبادئ احلكم الرشيد.
 .5تعزيز وتفعيل العالقات االقتصاية مع دول
اجلوار وبايق دول العالم وخاصة أصدقاء
سوريا من أجل حثهم ىلع ضخ االستثمارات
يف السوق السوري.
 .6العمل ىلع رفع كفاءة العامل السوري يف
خمتلف املجاالت.
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اقتصاد سوريا :الملحقات
أداء القدرة التنافسية
المؤشرات الرئيسية2010 ،

عدد الساكن اتلقرييب (باملليون)

22,5

انلاتج املحيل اإلمجايل (بادلوالر األمريكي ،باملليار)

59,3

انلاتج املحيل اإلمجايل للك فرد (بادلوالر األمريكي)

2,877

انلاتج املحيل اإلمجايل (القوة الرشائية) كنسبة (مئوية) من
املجموع العاليم

0.14

ترتيب مؤشر التنافسية العالمية  2012-2011ومقارنات 2011-2010
 -1المؤشر العام

البلد  /االقتصاد

الترتيب 142 /
()2012-2011

المجموع

الترتيب 142 /
()2011-2010

سويسرا

1

5.74

1

قطر

14

5.24

17

المملكةالعربية
السعودية

17

5.17

21

اإلمارات العريبة
المتحدة

27

4.89

25

الكويت

34

4.62

35

تركيا

59

4.28

61

المملكة األردنية
الهاشمية

71

4.19

65

لبنان

89

3.95

92

مصر

94

3.88

81

سوريا

98

3.85

97

تشاد

142

2.87

139
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 -2المؤشرات الفرعية
المتطلبات األساسية
البلد/االقتصاد

الترتيب142/

المجموع

()2012-2011

معززات الكفاءة
الترتيب 142 /

عوامل االبتكار والتطور

المجموع

()2012-2011

الترتيب 142 /

النتيجة

()2012-2011

سويسرا

3

6.18

2

5.53

1

5.79

قطر

12

5.81

27

4.68

16

4.98

المملكة العربية
السعودية

16

5.66

24

4.82

24

4.64

اإلمارات العربية
المتحدة

10

5.84

25

4.78

27

4.43

الكويت

34

5.25

67

4.05

66

3.51

تركيا

64

4.61

52

4.22

58

3.62

المملكة األردنية
الهاشمية

61

4.65

78

3.95

70

3.48

لبنان

109

3.97

64

4.06

78

3.43

مصر

99

4.17

94

3.71

86

3.33

سوريا

77

4.41

109

3.51

111

3.06

تشاد

142

2.88

139

2.87

130

2.81
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مؤشر التنافسية العالمية  :2012-2011المتطلبات األساسية
المؤسسات
البلد  /االقتصاد

الترتيب

البنية التحتية

المجموع

الترتيب

بيئة االقتصاد الكلي

المجموع

الترتيب

المجموع

الصحة والتعليم االبتدائي
الترتيب

المجموع

سويسرا

6

5.78

5

6.15

7

6.28

8

6.53

قطر

14

5.39

27

5.17

5

6.40

22

6.28

المملكة العربية
السعودية

12

5.47

25

5.31

12

6.09

61

5.78

اإلمارات العريبة
المتحدة

22

5.21

8

5.97

11

6.14

41

6.06

الكويت

47

4.35

50

4.45

2

6.59

77

5.60

تركيا

80

3.69

51

4.39

69

4.76

75

5.62

المملكة األردنية
الهاشمية

45

4.38

59

4.13

97

4.43

72

5.67

لبنان

115

3.26

121

2.62

125

3.89

35

6.12

مصر

74

3.78

75

3.81

132

3.74

96

5.36

سوريا

70

3.82

97

3.31

68

4.76

62

5.77

تشاد

138

2.83

139

2.00

133

3.71

141

2.96
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مؤشر التنافسية العالمية  :2012-2011معززات الكفاءة

البلد

التعليم
العالي
والتدريب

كفاءة السلع
السوقية

كفاءة سوق
العمل

تطوير األسوق
المالية

الجاهزية
التكنولوجية

حجم السوق

الترتيب142/

الترتيب142/

الترتيب142/

الترتيب142/

الترتيب142/

الترتيب142/

سويسرا

3

5

1

7

1

39

قطر

50

17

22

19

33

59

المملكة العربية
السعودية

36

4

50

16

43

23

اإلمارات العربية
المتحدة

33

10

28

33

30

43

الكويت

91

53

62

59

65

61

تركيا

74

47

133

55

55

17

المملكة األردنية
الهاشمية

59

54

107

65

59

88

لبنان

49

35

110

58

89

71

مصر

107

118

141

92

95

27

سوريا

106

102

134

117

105

66

تشاد

137

139

97

135

141

112
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أكثر مسببات المشاكل عند ممارسة األعمال التجارية (انظر الرسم أدناه)

ضعف التأهيل العلمي لدى القوة العاملة

الفساد

البيروقراطية الحكومية غير المثمرة

االفتقار إلى أخالقيات العمل
لدى القوة العاملة الوطنية
تنظيمات العمل التقييدية

الحصول على التمويل

معدل الضريبة
تنظيم الضرائب
ضعف معروض البنية التحتية
تنظيم العملة األجنبية
اإلضطراب السياسي

التضخم

الجريمة والسرقة
اإلنقالبات/عدم إستقزاز الحكومة
ضعف القطاع الصحي

Percent of Responses
بعد أن وضعنا قائمة تتكون من  15اعمل ،طلبنا من املجيبني أن خيتاروا أكرث مخسة عوامل يرونها مسببة للمشالك يف بالدهم ثم ترتيبهم من 1
(أكرب مسبب للمشالك) إىل  ،5ويوضح الرسم أعاله انلتائج اليت وصلوا إيلها.
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مؤشر التافسية العالمية  :2012-2011عوامل االبتكار والتطور
تطور بيئة األعمال
البلد/االقتصاد

الترتيب142/

االبتكار

المجموع

الترتيب142/

المجموع

سويسرا

3

5.82

1

5.77

قطر

12

5.27

18

4.69

المملكة العربية
السعودية

17

5.11

26

4.16

اإلمارات العربية
المتحدة

23

4.91

28

3.96

الكويت

62

4.02

84

3.00

تركيا

58

4.09

69

3.15

المملكة األردنية
الهاشمية

68

3.88

77

3.08

لبنان

51

4.17

115

2.68

مصر

72

3.82

103

2.84

سوريا

94

3.57

125

2.55

تشاد

136

2.93

114

2.69
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مؤشر التنافسية العالمية بالتفصيل
الركن األول :المؤسسات
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

حقوق الملكية

51

34

57

72

75

حماية الملكية الفكرية

72

40

112

108

80

تحويل األموال العامة

103

48

119

68

97

ثقة الشعب بصانعي القرار

43

54

140

68

61

األموال غير القانونية والرشاوى

111

50

130

68

76

االستقالل القضائي

109

49

127

88

41

محسوبية المسؤولين الحكوميين في اتخاذ
القرار

83

53

137

86

105

التبذير الحكومي

64

65

128

72

87

عبء التنظيم الحكومي

129

69

92

93

95

كفاءة الهيكل القانوني في تسوية النزاعات

103

49

105

66

60

كفاءة الهيكل القانوني في تحدي التنظيمات

117

67

132

68

86

شفافية صنع السياسات الحكومية

129

64

95

44

108

التكلفة التجارية لإلرهاب

3

80

137

134

136

التكلفة التجارية للجرائم والعنف

1

31

74

80

109

الجريمة المنظمة

7

26

63

101

2

الثقة بجهاز الشرطة

97

29

109

103

83

سلوك الشركات األخالقي

82

52

128

65

90

قوة معايير التدقيق وإعداد التقارير

132

42

68

86

99

كفاءة مجالس إدارة الشركات

129

95

109

104

122

حماية حصص األقلية

43

39

76

92

61

قوة حماية المستثمر ( 10-0األفضل)

93

100

77

47

60
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الركن الثاني:البنية التحتية
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

الجودة الكلية للبنية التحتية

75

41

135

34

80

جودة الطرق

68

47

115

42

87

جودة البنية التحتية للسكك الحديدية

56

107

122

60

51

جودة البنية التحتية للموانئ

112

63

62

69

79

جودة البنية التحتية للنقل الجوي

125

34

43

40

78

القدرة االستيعابية للنقل الجوي كم/أسبوع ،
بالمليون

79

66

70

21

33

جودة التمديد الكهربائي

92

41

141

73

74

خط الهاتف الثابت  /لكل  100نسمة

66

102

58

53

87

اشتراكات الهاتف المحمول  /لكل  100نسمة

121

60

108

94

90

الركن الثالث :بيئة االقتصاد الكلي
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

ميزانية الحكومة ،نسبتها المئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي

88

100

120

52

132

االدخار الوطني اإلجمالي ،نسبته المئوية من
الناتج المحلي اإلجمالي

73

91

71

110

92

التضخم ،التغير السنوي بالنسبة المئوية

80

92

84

122

133

هامش سعر الفائدة ،النسبة المئوية.

42

71

11

43

56

الدين الحكومي العام ،نسبته المئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي

38

109

139

80

119

التصنيف االئتماني100-0 ،

105

76

99

57

71
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الركن الرابع :الصحة والتعليم األساسي
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

المصابون بالمالريا من كل  100.000نسمة

1

1

1

71

1

1

1

1

74

1

تأثير السل على العمل التجاري

50

54

56

37

53

43

12

35

55

41

انتشار فيروس اإليدز بالنسبة المئوية من الفئة
البالغة من السكان

43

44

59

30

45

45

45

21

1

1

وفيات الرضع من كل  1000والدة حية

65

85

56

79

//

58

74

81

85

94

82

60

13

100

131

55

102

94

52

66

تأثير المالريا على العمل التجاري

المصابون بالسل من كل  100.000نسمة
تأثير اإليدز على العمل التجاري

متوسط العمر المتوقع بالسنوات
جودة التعليم األساسي
التحاق بالتعليم األساسي الصافي بالنسبة
المئوية

الركن الخامس :التعليم العالي والتدريب
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

التسجيل بالتعليم الثانوي ،اإلجمالي بالنسبة
المئوية

98

68

83

85

92

التسجيل بالتعليم الجامعي ،اإلجمالي بالنسبة
المئوية

78

57

44

60

//

جودة النظام التعليمي

96

51

12

94

135

جودة تعليم الرياضيات والمواد العلمية

62

44

6

103

132

جودة إدارة المدارس

108

85

18

110

133

اإلنترنت في المدارس

120

52

85

64

107

توافر خدمات البحث والتدريب

110

56

54

69

83

مدى تدريب الطاقم

140

103

98

86

131
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الركن السادس :كفاءة السلع السوقية
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

حدة المنافسة المحلية

44

34

28

13

114

مدى الهيمنة على السوق

118

60

55

41

121

كفاءة السياسات المكافة لالحتكار

90

64

119

33

124

مدى الضرائب وتأثيرها

54

99

21

122

64

إجمالي سعر الضريبة ،نسبته المئوية من
األرباح

84

39

35

88

83

عدد اإلجراءات الالزمة للبدء بالعمل التجاري

65

78

23

34

34

عدد األيام الالزمة لبدء بالعمل التجاري

51

51

35

13

21

تكاليف السياسات الزراعية

36

80

103

62

129

انتشار الحواجز التجارية

127

76

66

71

104

التعريفات الجمركية على التداول ،نسبتها
المئوية من الواجب

122

103

80

67

132

انتشار الملكية األجنبية

137

68

102

98

112

تأثثير قواعد االستثمار األجنبي المباشر على
التجارة

112

58

67

76

98

عبء اإلجراءات الجمركية

133

55

108

94

75

الواردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

103

28

10

125

113

درجة توجه العمالء

96

64

45

27

75

تطوير القدرة الشرائية

118

81

28

97

133
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الركن السابع :كفاءة سوق العمل
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

التعاون في العالقات بين العمل وصاحب
العمل

71

81

59

123

121

مرونة تحديد األجور

48

36

19

54

71

مؤشر جمود التوظيف ( 100-0األسوء)

50

63

68

90

71

ممارسات التوظيف واإلقالة

92

102

54

63

87

تكاليف التوظيف الزائد عن الحاجة ،راتب
األسابيع

106

6

29

124

132

الدفع واإلنتاجية

89

72

62

75

96

االعتماد على اإلدارة المحترفة

130

100

99

80

121

هجرة األدمغة

110

73

123

97

122

المرأة في القوة العاملة ،نسبتها للرجل

141

137

136

133

138

الركن الثامن :تطوير األسواق المالية
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

توافر الخدمات المالية

121

59

34

43

79

القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية

114

55

33

40

76

التمويل داخل أسواق األسهم المحلية

78

53

113

42

30

يسر القروض

101

59

33

73

74

توافر رأس المال االستثماري

107

62

60

82

41

متانة البنوك

59

55

9

33

102

تنظيم بورصات األوراق المالية

76

40

55

32

69

مؤشر الحقوق القانونية 10-0

138

89

105

89

105
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الركن التاسع :الجاهزية التكنلوجية
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

توافر آخر التقنيات التكنلوجية

119

42

79

52

110

استيعاب التكنلوجيا على مستوى الشركات

70

37

68

44

78

االستثمار األجنبي المباشر ونقل التكنلوجيا

106

51

112

71

67

مستخدمو اإلنترنت  /من كل  100نسمة

95

67

79

64

86

اشتراكات اإلنترنت البرود باند  /من كل 100
نسمة

111

80

73

53

91

النطاق الترددي لإلنترنت كيلو بايت /ثانية/فرد

110

80

98

58

86

الركن العاشر :حجم السوق
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

مؤشر حجم السوق المحلية 7-1

62

91

75

15

25

مؤشر حجم األسواق الخارجية 7-1

73

91

71

28

41

الركن الحادي عشر :تطور بيئة األعمال
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

كمية المزودين المحليين

50

64

26

33

65

جودة التزويد المحلي

124

84

54

65

106

حالة التنمية العنقودية

97

82

90

70

74

طبيعة الميزة التنافسية

104

53

26

77

51

اتساع سلسلة القيمة

106

66

33

49

68

التحكم بالتوزيع الدولي

52

63

11

27

90

تطور عملية اإلنتاج

79

63

81

38

62

مدى التسويق

117

74

41

37

88

االستعداد لتفويض السلطة

75

76

131

127

48
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الركن الثاني عشر :االبتكار
سوريا

األردن

لبنان

تركيا

مصر

القدرة على االبتكار

134

92

106

71

83

جودة مؤسسات البحث العلمي

125

104

127

89

113

إنفاق الشركات على البحث والتطوير

136

108

113

62

106

التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال
البحث والتطوير

133

114

111

74

128

المشتريات الحكومية من المنتجات التكنلوجية
المتقدمة

116

70

141

56

104

توفر العلماء والمهندسي

63

20

30

35

40

براءات االختراع  /لكل مليون نسمة.

90

90

57

69

74
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