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 بيان الورشة

افق لققققققققققققق  –عقد مركز دمشققق لألبحاث والدراسققات   2018أيار/مايو  13مداد، يوم األحد املو

ورشةةةةةة عم  توس ن سسةةةةةيش سةةةةةي  العهو عي سةةةةةوريةنث ويو عنواش العدد ال ا   من سةةةةةلسةةةةةلة في مقره، 

ه الدكتور مدين علي األسةةةةةةةةةةتاا عي الية ا قت ةةةةةةةةةةاد عي أعد   الذية عي سةةةةةةةةةةوريةن نقضةةةةةةةةةةايا التنمية البشةةةةةةةةةةري  

ة دمشةةق وعضةةو ا الس ا سةةملشةةاري  الس الوضرا ث عسضةةور جمي من السةةة ةةيا  الرسةةمية جامع

ةواألااديمية املعنية عموضةةةةةةةةةةةةةةةوي التنمية البشةةةةةةةةةةةةةةةرية  ةمنها  ث وبالاانب ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةادي  بعام  ث ويم عخاصةةةةةةةةةةةةةةة 

 :السيدا  والسادة

ث الدكتور أكرم القوث الدكتور رسةةةةضش ،ضةةةةورث الدكتور عاعد فضةةةةليةث الدكتور تاضم قرفوس 

الدكتور ضياد عربوث الدكتور كناش ياغيث الدكتور منير الحموث الدكتور عامر ،ربوطليث الدكتورة 

رشةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةيرو ث الدكتور جااد ناقو ث املاندسةةةةةةةةةةةة ايماش ع اضةث املاند  مسمود عبيليث األسةةةةةةةةةةةتااة   م 

ميد  را  الحناويث وتضةةةةةةةةةةةةةةر من مداد ا إ من الدكتورة ان ةةةةةةةةةةةةةةا، تمدث الدكتور كريم أعو تضوةث الع

 .تسنث اضافة لكوادر املرك  اليس ية وبعض اإلعضمييش

 وافتتسهأدار الحوار األسةةةةةةةةةةةةةةةتةاا يةامس ضريق مةدير عةام مرك  دمشةةةةةةةةةةةةةةةق ل عسةا  والةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةا ث 

 عل  أيمية نعالترتيب عالحضةةةةةةةةةةةور والتعري  بسةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةة 
 
قضةةةةةةةةةةةايا التنمية البشةةةةةةةةةةةرية عي سةةةةةةةةةةةوريةنث م كدا

لتسديا ه ونق  مضامينه ال  تيز التنفيذ عي املرتلة مفاوم ن سسيش سي  العهون وضرورة الت دي 

م للدكتور مدين علي الذي عرض عدوره الدراسةةةةةةةةةةةةةةة الور أعديا وامل شةةةةةةةةةةةةةةورة عل  موقي  الراينةث كما قد 

 .املرك 

ِيعةةةةَ 
َ
العرض مجموعةةةةة من املةةةةدا،ض  والنقةةةةاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  امل  فةةةةة والعميقةةةةة من قيةةةة  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة   

 عي وجاا  الندر توس العديد من القضةةةةةايا املر ي ة عتسسةةةةةيش سةةةةةي  
 
الحضةةةةةورث وشةةةةةاد الحوار  وافقا

 توس بعضاا
 
 اآل ية:اا طرح الحضور األفكار واآلرا   ثالعهوث وا،تضفا

   عي سةةةةةةةةةةةورية اليوم عي جملة من النقا ث أيماا:  ي  ا جتماع  تسدد مضمح الوضةةةةةةةةةةةي ا قت ةةةةةةةةةةةادي

؛ الندرة ال سبية لعناصر ك يرة من مستل ما  العملية اإلنتاجية؛   ايد  سية اقت اد الد   

                                                             
 :لضطضي عل  الورقة ااملةث اندر 

نهساش/أعري   4ث مركز دمشق لألبحاث والدراساتنث  سسيش سي  العهو عي سورية )اليدائ  وا سترا يجيا (مدين عليث ن

2018 .http://bit.ly/2wBkaHf  

http://bit.ly/2wBkaHf
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ار فةةةةاي معةةةةدس التفةةةةةةةةةةةةةةةةم؛ ار فةةةةاي عةةةةدد من يم دوش ،  الفقر؛ موجةةةةا  ال زوح وال ارة؛ 

واألماش؛  راجي القدرة   راجي مسةةةةةةةةةةةتوت األدا  ا قت ةةةةةةةةةةةادي؛  راجي مسةةةةةةةةةةةتوت الشةةةةةةةةةةةعور عاألمن

 .الشرائية... وغيريا

 ؛ سسةةةةةةةيش سةةةةةةةي  العهو مفاوم مركبث و  يقت ةةةةةةةر عل  الاانب ا قت ةةةةةةةادي  
 
ع  يتخذ طابعا

 يخضةةةةةةةةةةةةةةةي لتارير ال حدة التاريخية. فاو يختل  عي وق  السةةةةةةةةةةةةةةةلم عن 
 
 مت يرا

 
 ودينامي يا

 
مركيا

د األد ى للوجود الييولوجي وق  الحر ث اا ين مو عي ضمن األضما  ليقت ةةةةةةةةةةةةر عل   اميش الح

لإل ساشث ويبتعد عن مستوت مضمونه املعياري الحقوقي واملر ي  عالحريا . و سسيش سي  

 .العهو ُيعنى عتسسيش أوضاي ا اتمي السوري عرمته

  من الحا   ال ض   قت ةةةاد األضمة )اقت ةةةاد الحر ث اقت ةةةاد 
 
 عهو اليوم عي سةةةورية م يجا

 .عسسب املناطق الك ثث اقت اد السلم(تالور الضتر  والضسلم

   ث ويجب عدم  جاي  يو مجتمي ضراعي   عتكوينه التاريخي   سةةةورية علد ضراعيث وا اتمي السةةةوري

ر عيالةك. وقةد رعر ض ق ةاي ال راعةة لل  ير من التخريةبث 
 
انتةاجيتةهث ل نةه عق  الق ةاي  مةا أر

 .لسوريالوتيد ال اع  عي العملية اإلنتاجية والداعم لضقت اد ا

   ناعة ال راعيةث وإعادة عرمجة الق اي ال راعي لي ةةيح ضةةرورة   شةةي  ال راعة ورسةةايي ال ةة

( واسةةةةةمليدالاا 
 
 وبيايا

 
 )ماليا

 
ث أي عدم التمسةةةةةك عمساصةةةةةي  غير مجدية اقت ةةةةةاديا

 
 راعسا

 
ق اعا

ىعما   .نا حاصي  النقديةن الور   يد من ربسية الدولة والفضح رسم 

   ُفعي  
 
ث ودعماا عالحواف  املتخ ةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةدور املراك  اليس ية والااا  الفنية  من الاام جدا

واملكةةافةةو ث وإع ةةاايةةا مسةةةةةةةةةةةةةةةةةاتةةة تريةةة اةةافيةةة لتكوش أك ر جرأة وفعةةاليةةة عي  سةةديةةد أسةةةةةةةةةةةةةةةيةةا  

 .املشكلةث ومن رم  نفيذ الة   والبرامج الور  ضعاا

 ي عي ك ير من رعد املشةةةةةةةاريي ال ةةةةةةة يرة واملتنايية عي ال ةةةةةةة ر ا حرد الرئهس للنمو ا قت ةةةةةةةاد

. ومن الضةةةةةةةةةةةةةةةروري أش  كوش القوانيش 
 
ةةةةةةةاملةةةةةةةةانيةةةةةةةةا م ض دوس العةةةةةةةةالم الور عةةةةةةةةانةةةةةةةة  من األضمةةةةةةةةا ث اة

 .والملشريعا  داعمة ومهسرة لوجود وعم  ي ذا مشارييث عدس أش  كوش معرقلة

 وانملشةار الشةراا  املسةايمة أمور   يد من ال قة عا قت ةاد الوطنرث  اش وجود عهئة مسوكمة

ورعد عام  جذ  لضسمل مارا  الدا،لية والةارجية. والشراا  املسايمة  تفع   عندما يتم 

اع ا  أسةةةةةةةةةةام عي الشةةةةةةةةةةراا  العامة للعماس ف هاث عسيز يس ةةةةةةةةةةلوش عل  أرباح   يد عدوريا من 

 م.لملشاركية الحقيقة ووسيلة إلصضح الق اي العاال لب الفعاس. ويذا شك  من أشكاس ا
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 الت ةةةةةةةةةةةةةةةدي للقضةةةةةةةةةةةةةةةايا الراينة واملسةةةةةةةةةةةةةةةتقيلية عي سةةةةةةةةةةةةةةةورية من مندور  نموي يساف  عل   يجب

ة. فالتهديدا  ا جتماعية   ةةةةةةةةةةةةةةةيح ع حدة ما وعل  الادوت ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةةادي   التسلي  ا جتماعي  

األم لة عل  الكث فانالك تهديدا  أمنية )سةةةياسةةةا ية و نموية(. واملوضةةةوي السةةةكا   من أيم 

%ث ويذه ال سية قادرة عل  3 نسو سية النمو السكا   عي سورية عل    م ادر رشير ال  أش  

عي الق اي ا قت ةةةةةةةةةةةةاديث وبالتالي   ةةةةةةةةةةةةيح السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةا  السةةةةةةةةةةةةكانية تاجة  نمو   اسةةةةةةةةةةةةتهضد ا   

 .وضرورة

  ال  ير من   يم ن ا،ت ةةةةةةةار  سسةةةةةةةيش سةةةةةةةي  العهو عموضةةةةةةةوي رفي الروا ب واألجورث فانالك

األمور األ،رت الواجب معالاتهاث م    سسةةةةةةةةةةةةةةيش نوعية الةدما  )النق  والسةةةةةةةةةةةةةة ن( الور عا  

 من د،له عل  تسا  لقمته
 
 كييرا

 
 .املواطن السوري ينفق عل ها ج  ا

  لدت األسةةةةةةر الور عا   رعيلاا ال سةةةةةةا ث فف  الدوس الور عان  من 
 
أيمية  م يش املرأةث  سديدا

ة السةةةةةةةةةةةةةةةوريةث اان  املرأة صي الرافعة ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةادية وا جتماعية عي  لك أضما  مشةةةةةةةةةةةةةةةا هة ل ضم

 عال سية للدولة
 
 .ع  عا  م  حة مسضة وفرصة تقيقية ؛اليلداش. و م يش املرأة لهس  رفا

   قي  سةة  ،  الفقرث اا  راجي يةةذا الةةدعم رغم  الورشةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا سةةةةةةةةةةةةةةةتمرار عةةدعم األسةةةةةةةةةةةةةةةر املام 

 .استمرار املعاناة

 ترا يجية للتنميةث فالوضي الذي يعهشه ا قت اد السوري اليوم لهس يجب الوصوس ال  اس

منق ي الاذورث ع  أسةةةةةةةةةةةةةةةام  السةةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةةا  ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةادية وا جتماعية املتيعة قي  الحر  

تها  توى اآلش عي الوصوس اليهث ومنها ما وطواس مد 
 
 .ضاس مستمرا

  ي نالاوية  سسةةةةةةةةةةةيش سةةةةةةةةةةةي  العهو يت لب تسةةةةةةةةةةةم ،يارا نا ا قت ةةةةةةةةةةةادية وعل  رأسةةةةةةةةةةةاا موضةةةةةةةةةةةو

 .يذا الس اس عنا قت ادية لسوريةنث واألضمة  خلق فرصة سانسة لإلجاعة 

   علورة شةك  واحةل لضقت ةاد أمر مفتاوي ويس  مشةكلة الق اي الةاذ الذي أسةام رغم ا

مةةةا عليةةةةه من مضتدةةةةا  عي التخفي  من تةةةدة األضمةةةة. فنسن عسةةةةاجةةةة ال  ق ةةةةاي ،ةةةاذ قوي 

 .،برة وايومتيش 

  اعادة اسةةةةةةةةةةةةةةةمليضد النموا  ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةةادي القديم الذي لهس لديه من غير ا ادي 
 
اقت ةةةةةةةةةةةةةةةةاديا

 .يويةث عداعي مواكية تاجا  املواطنيش

   ونسن اآلش عي مرتلة انتقاليةث لذا يجب مكافاة املواطن اقت ةةةةةةةةةادي   صةةةةةةةةةمد ا اتمي السةةةةةةةةةوري 
 
ا

 .نتاجية عاليةإو  ع فاية  ألنه رغم قلة األجور عم   ثالسوري
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 ة نم  من التر،   نجةةده عي أك ر الةةدوس املتقةةدمةةة غنىث اا عةةا  لةةدينةا يوجةةد اليوم عي سةةةةةةةةةةةةةةةوريةة

  ي يغي اليوم  فةةةاو  مركةةةب عي ال روا  والةةةد،وسث 
لةةةهث ويةةةذا   يعنر  عل  الةةةدولةةةة ايجةةةاد تةةة  

 فرض  بعد الحر  ضريية 
 
% ملرة واتدة عل  ال روا  20م ادرة ال روا ث فف  فر سا م ض

أش  ي يغي علينا فق ة السةةةةةةةةةورية قادرة عل  ايجاد الحلوس. الور رشةةةةةةةةةكل  أرنا  الحر ث والدول

 .نختار كي  نريد أش نكوش بعد الحر  م   أوروبا أم م   ليناش

  ،من الدرو 
 
 و ضةةةةةةةةةررا

 
ضةةةةةةةةةرورة  وجيه عرامج سةةةةةةةةةي  العهو ال  الفئا  األك ر يشةةةةةةةةةاشةةةةةةةةةة وفقرا

 من الحر  يم اوو الشةةةةةةةةةةةةةادا  وجرو  الحر 
 
وسةةةةةةةةةةةةةكاش  الراينة؛ عسسةةةةةةةةةةةةةياش أش األك ر  ضةةةةةةةةةةةةةررا

ث واملرأة الور أصيس  املعي  الرئهس للعديد من األسر.
 
 أو اليا

 
 املناطق املدمرة ج ئيا

 عي ا اتمي السوري       
 
  يجوض اغفالاا أو  ثأصيس  يذه الفئا  رشك  شريسة كييرة  سبيا

  .تهمهشاا عند وضي اليدائ  ورسم ا سترا يجيا

ة متناسةةةةةةةةةةةةةةقة ومتكاملة إلعادة عنا  اإل سةةةةةةةةةةةةةةاش عي املناطق وضةةةةةةةةةةةةةةي عرامج ل كما  وجد ضةةةةةةةةةةةةةةرورة م ح 

 يستةا  ال  اعادة  ايية  ف ري ورقةاعي 
 
ا حررة من اإلريا ث تيةز  رك  التنديمةا  اإلرياعيةة مجتمعةا

 .ونفس ر. األمر الذي يقتض ر  سديد ،يارا نا عي السياسة وا جتماي وال قافة واإلعضم

  التجةةار  السةةةةةةةةةةةةةةةةةاعقةةة النةةا حةةة عي  سقيق األمن من الةبراكمةةا أش  ينةةاد تةةاجةةة لضسةةةةةةةةةةةةةةةتفةةادة 

 .ال ذائ ث والقيا  عل ها عي التعام  مي املش ض  الحالية

عي دلي  التنمية البشةةةةةةةةةةةةةةةرية )ويو م شةةةةةةةةةةةةةةةر ير ي  عمتوسةةةةةةةةةةةةةةة  العمر املتوقي والت ذية وال ةةةةةةةةةةةةةةةحة 

يةث اليوم األد ى عيش الدوس العال 2010والتعليم ون ةةةهب الفرد من النا ج اإلجمالي( اان  سةةةورية عام 

أصةةةةةةةةةةةةةةةيسةة  األد ى عيش الةةدوس املتوسةةةةةةةةةةةةةةة ةةةث ل نهةةا لم   زس ال  م ةةةةةةةةةةةةةةةةةاِ، الةةدوس الةةدنيةةا. مجةةانيةةة التعليم 

 م ق   اان وال حة 
 
 عمقاع   د   امل شرا  األ،رت عامض

 
 .ض

يعا   ا قت ةةةةاد عي سةةةةورية من عدم اسةةةةمل مار املوارد عالشةةةةك  األم  ث وعدم ،لق قيم مضةةةةافة 

   ةاعةا   قةانيةة ريةاديةة  قوم عل  أفكةار اعةداعيةةث ويو  وجةه عةامل   جةديةدةث فنسن عسةاجةة ال  ق
 
تةاليا

 .يجب األ،ذ عه

 جديدة غير  قليدية لت تق  عا اتمعا  السةةةةةةةةةةورية التقليدية ي يغي 
 
عل  الدولة أش  لعب أدوارا

ها اا  السةةةةةةةةةي  ا حدودة ال  مجتمعا  تدي ة قادرة عبر نالحراد املعر ا جتماعين عل    يي  ،برات

 .املانية الساعقة لت وير سي  عهو جديدة
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ث ليمارسةةةةةه دوره وليكوش ا  عن طريق   شةةةةةي  ا اتمي ا حلي   ث  يتم الةرو  اآلمن من الحر 

ث لةةةذا يجةةةب أش يكوش نالق ةةةاي ال ةةةالةةةزن 
 
ةةافيةةةا ث فةةةا عتمةةةاد عل  الحكومةةةة والق ةةةاي العةةةام لهس اة

 
ميةةةادرا

 وأش يكوش معياره  سقيق امل ةةةةةةةةةةةةةة حةث أي 
 
أش يشةةةةةةةةةةةةةةعر صةةةةةةةةةةةةةةاتب املشةةةةةةةةةةةةةةروي عوجود م ةةةةةةةةةةةةةة حة  نية مفعض

 .ا اتمي ومستقيليةث فردية وأسرية ومجتمعيةث فاأل،ضق مامة ل نها لهس  مسرَد 

وش نستا  شةةةةةةةي ة ضةةةةةةةماش اجتماعي متكاملة للفئا  ا حتاجة )فقرا ث  ن  ث جرو ..( الور ااش ُمسةةةةةةةِ

 يسةةةةةةةةةةةةةتوعاها. اليوم وعي ضةةةةةةةةةةةةةو  التف ك األسةةةةةةةةةةةةةري و راجي ا
 
لدور ا جتماعي وعدم وجود ا اتمي سةةةةةةةةةةةةةاعقا

م سةةسةةا  تكومية رسةةتوعاهاث عملنا عساجة ال  م سةةسةةا  مدنية رسةةمية لتادية يذه املامة. فالتعام  

   يتم عبر التبرعا  فق ث ع  عبر م سةةةةسةةةةا  ضةةةةامنة لحقوق األفرادث ولهس 
 
مي أسةةةةر الشةةةةادا  م ض

 .اإتساش ومنسة ويية وم رمة

و ييئا   درد أيمية ا سةةةمل مار عي العام  البشةةةريث يجب أش  ضةةةي مواضنة الدولة م سةةةسةةةا  أ

 .فك  ليرة  نفق عليه  وفر اآل ، عي املستقي 

 يتم الحةةديةةز عن أولويةةة 
 
 سةةديةةد األولويةةا  ضةةةةةةةةةةةةةةةروري ف ر  ت ير عسسةةةةةةةةةةةةةةةةةب املرتلةةةث اليوم م ض

ما يعوس عليهث فاو أوس من يتاضم أسةةةةةةةةةةةوأ للق اي السةةةةةةةةةةةياويث ويو أمر مسةةةةةةةةةةةت ر . فالق اي السةةةةةةةةةةةياوي 

،ر من يتعةةةةةةةاع  و  يم ن اعتمةةةةةةةاده ركيزة اقت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةةةةةة عي علةةةةةةةد يو ،  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي وفةةةةةةةالق ضل الي عي و 

 .الايوسياسة كسورية

ث ويم ن عي سةةةةةةةةةةةةةورية ا سةةةةةةةةةةةةةتفادة من امليزا  ال سةةةةةةةةةةةةةبية عي اقت ةةةةةةةةةةةةةاد املعرفةيجب اليد  عالتف ير 

 م ا سةةةةةمل مار التفضةةةةةيلية لك  من قة عي اقت ةةةةةادنا القادمث و،لق نواة معرفية من ال ض  قادرة ااا 

 .ف ها عالشك  األم   ،لق نوادي سيليكوشن سوريةث والاند نموا  ، ير يم ن ا ستفادة من  جربته

ب 
 
 مواجاة التسديا  الور يواجاااث ويعد الفسةاد أيمااث فاو يت ل

 
 سسةيش سةي  العهو عداية

 ِ
 منهث وقد يكوش رفُي  الة   والبرامج. والفسةةاد مسةةتوياشث صةة ير  يم ن الشةةفا ُ  قادر عل  افشةةاس ا  

و ةةدري ي )عةةدايةةة من الاهو والتعليم  لةةهث ويم ن أش يتم الةةك بشةةةةةةةةةةةةةةةكةة  مرتلي   الروا ةةب واألجور دوا   

 من األم  وال قة عالدولةث ويكوش أشيه عمكافاة للنا  الور صمد  
 
والقضا (ث األمر الذي يخلق نوعا

رتمة عي مواجاتهث ويو يت لب قرارا   وبقي  عي اليلد رعم  عاد ى األجور. أما الفسةةةةةةةةةةةةةةةةاد ال ييرث فض

عالية املسةةةةةةتوتث وب ية قضةةةةةةائية ن غهة وصةةةةةةارمةث غير ااملة. اضةةةةةةافة ال  ضيادة الوعي ا جتماعي و كوين 

 .وقد يكوش الك من ماام وسائ  اإلعضم ومراك  األعسا  ثرأي عام مكافح للفساد
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م ث وسةةةةةةةةةةةةةةةورية الاديدة لم ،تم الدكتور مدين علي  الالسةةةةةةةةةةةةةةةةة عالقوس: نسةةةةةةةةةةةةةةةورية القديمة لم  

 ولةةةةدنث ونسن  عهو اآلش مرتلةةةةة انتقةةةةاليةةةةة ف هةةةةا ال  ير من املت يرا ث وينةةةةالةةةةك ال  ير من املفةةةةاعيةةةة  

واملفرضا  سةةةةةةةةةةةةةةةتدار عي املرتلة القادمة. القضةةةةةةةةةةةةةةةية عي سةةةةةةةةةةةةةةةورية ع يوية والفالق شةةةةةةةةةةةةةةةاقوليث وبالتالي نسن 

 .يا  شاملة ومتكاملةعساجة ال  جاود جيارة وإل  مقاربا   نموية مختلفة واسترا يج

 

 وجاءت املداخالت على النحو اآلتي:

 1إيمان بزازة م.

  ف هةةةةا عل  ق ةةةةاي ال راعةةةةةث ويو أتةةةةد الق ةةةةاعةةةةا  
 
عةةةةدايةةةةة أشةةةةةةةةةةةةةةة ر د. مةةةةدين عل  ورقتةةةةه الور رك

ة األضمة للتخريبث و،رو  مساتا  واسعة من 
. رعر ض يذا الق اي عي مد  اعمة لضقت اد الوطنر  الد 

ر عي العملية اإلنتاجية. ول نث رغم ا سةةةةةةةةةةةةةةةمل مارث كما 
 
رعرضةةةةةةةةةةةةةةة  مشةةةةةةةةةةةةةةةاريي ري تكومية للتخريبث ما أر

الةةكث عق  ق ةةاي ال راعةةة يو الق ةةاي الوتيةةد املسةةةةةةةةةةةةةةةتمر عي العمليةةة اإلنتةةاجيةةة والةةداعم لضقت ةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 

 السوري.

لم  ت رق يذه الورقة ملوضوي القوانيش والملشريعا  الناامة لعملية ر يير سي  العهوث م   

 لفساد واملسا لةث فذلك يستا  لقانوش....مساربة ا

  

                                                             
 .معاوش مدير التخ ي  عي وضارة ال راعة 1



   

لبدائل واالستراتيجياتا –تحسين سبل العيش في سورية مداخالت   8 

 

 2محمود ببيليم. 

نسن اليوم  عهو اقت ةةةةةةةةةةةةةةةةةاد األضمةةةث ل ن اقت ةةةةةةةةةةةةةةةةةاد األضمةةة يمر عت ور مةةا يسةةةةةةةةةةةةةةةمى ا نتقةةاس من 

اقت ةةةةةةاد الحر  ال  اقت ةةةةةةاد السةةةةةةلمث ويذا يتم عبر رض  مرات : اقت ةةةةةةاد الحر ث اقت ةةةةةةاد الضتر  

 أو ) وق  األعماس القتالية(ث واقت اد السلم والتنمية. والضسلم

واليومث لةةدينةةةا م يج من الحةةةا   ال ض . فانةةةاد منةةةاطق انتهةةة  ف هةةةا للتو  من األعمةةةاس القتةةةاليةةة 

(ث وينةةاد منةةاطق  منةةة لم  تعرض ل ات )ونقةةدر عل  ا سةةةةةةةةةةةةةةةمل مةةار ف هةةا(ث الضتر  والضسةةةةةةةةةةةةةةةلم)مرتلةةة 

  .ومناطق عساجة للتسرير من اإلريا

ث صي  ةاميش الينى التستيةة )عمجرد انتهةا  األعمةاس القتةاليةة( ث اش  وايفتنةا األول ث كق ةاي تكوم  

ل حياة ول عماس. عالدرجة األول ث يجب  اميش وسةائ  العهو للمواطنيشث قي   سسةينها. ألش املواطنيش 

 للمناطق ا حيعودوش ال  املناطق ا حررة من اإلريا ث ول نها مدمرة. ويو ما  قوم عه ا
 
ررة لدولة تاليا

 )اال وطة( يو د،وس مل سسا  الدولة وصيانة الينى التستية اا   ا   وال اربا  ...

ث ف ر املشققققارلص الةقققق يرةوعل  املدت األبعدث فالح  األوس للدوس الور   ةةةةةةا  عسر  وأضمة يو 

ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةةاديث توى بعةد أش  ةد،ة  عي نق ةة اليةدايةة وا ن ضقث وصي ا حرد والرافي األسةةةةةةةةةةةةةةةةا  للنمو 

 من مسراا  النمو ا قت ادي.
 
 رئهسا

 
 مرتلة التنميةث  يقى يذه املشاريُي مسراا

ة الت ةةةةةةةة يي ال راعيث أما عال سةةةةةةةةية لل راعة و  فإش  الاد، منهما   شةةةةةةةةي  الق اي ال راعي وبخاصةةةةةةةة 

يا ضراعيث وااش ا قت ةةةاد السةةةلي الور رعدد مد،ض  لل ةةةناعا  ال ذائية وغيريا. فنسن دولة اقت ةةةاد

ث عل  ال راعة.
 
 ف ها يعتمدث  اريخيا

 اش  الفرصة امل ل  عال سية ليث صي التركيز عل    وير الت  يي ال راعي )ال ذائ  وال ناعي(.

املر    ال الز يو الت ةةةةةةةةةةةةةةةةدير. ف ما  كلم د. مدين عل  موضةةةةةةةةةةةةةةةوي الي اطا. عي  سلي  نسةةةةةةةةةةةةةةةوا  

SWOTواملاةةددا  والفرذث اا اش  الاةةد، يو  سويةة  املاةةددا  نضةةةةةةةةةةةةةةةي مسةةددا  الضةةةةةةةةةةةةةةةع  والقوة  ن

لنقا  قوةث ونقا  الضع  لفرذث ول ن ما ت   لدينا يو الع س ل س ث ااش لدينا نق ة قوة 

 وتولنايا لتهديد.

                                                             
 .معاوش مدير املرك  الوطنر للسياسا  ال راعية 2
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لدينا الحمضةةةةةةةةةةةةيا ث كما الي اطاث مس ةةةةةةةةةةةةوس الحمضةةةةةةةةةةةةيا  مشةةةةةةةةةةةةكلة م منةث وصي من املنتجا  

ث نمليجة ارو، األضمة وصي ،ارجة عن اإلرادة. ل ن   الرئهسةةةةةةةةةةة عي سةةةةةةةةةةوريةث ل ن توى اآلش لم 
 
نجد تض

 عد  من ايجاد ت .

ر ول ن نفتقر ال  اليد العاملةث يذا  ةةةةةةةةةةةحيح. ول ن 
ُ
 
ُ
أما عال سةةةةةةةةةةةية ال  موضةةةةةةةةةةةوي أش الةريجيش ك

. فاتد مراك  
 
 را
ُ
 ن ف  عات يش ك

 
ث والااا  الفنية املتخ ةةةةةةة ةةةةةةةة أيضةةةةةةةا

 
عرأي  توى املراك  اليس ية م ض

األعسا    يوجد فيه سةةةةةةةةةةةوت عشةةةةةةةةةةةرة عات يش فق . لهس لدينا ندام تواف  ومكافو ث لذلك   يوجد 

ما يجذ  للعم  عي اليسز العلمر. وعندما ن الب عوضةةةةةةةةةةةةي ،   اسةةةةةةةةةةةةترا يجية ودراسةةةةةةةةةةةةا ث يجب أش 

 ُيقدم أجر مناسب لذلك.

ق: عرأي  يجةب اع ةا  األعسةا  العلميةة األولويةة عةدوش ا  ي 
ُ
لتةارير عل هةا ف هةا. ،   األعسةا     

 فيجب أش نتمتي عالارأة ونواجه الواقيث وأش نوق  بعض ال ناعا  الةاسرة.

صةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةب 
ُ
ي يغي علينةةةةا أش نسوس املاةةةةددا  ال  نقةةةةا  قوةث ونقةةةةا  الضةةةةةةةةةةةةةةةع  ال  فرذث اليوم أ

ث الق ن  راجي ع سةةةةةةةةةةةةةية 
 
  راجي ال  درجة العدم  قرييا

 
الق اي ال راعي عاضةةةةةةةةةةةةةرار عال ةث الشةةةةةةةةةةةةةوندر م ض

%ث يذه نق ة ضةةةةع  يجب اسةةةةت ضلاا لت ةةةةيح فرصةةةةة؛ الك عإعادة عرمجة الق اي ال راعي 90وق  ف

ع ريقة راعسةث ويذه فرصةةةةةةةةة إلعادة عنا  ا قت ةةةةةةةةاد ال راعي عالشةةةةةةةةك  األم  ث وعدم التمسةةةةةةةةك عيعض 

. وبالتالي ضراعة ا حاصةةةةةةةةةةةي  النقدية ليرعح الفضح ورسةةةةةةةةةةةتفيد
 
 وبيايا

 
 ا حاصةةةةةةةةةةةي  غير ا ادية اقت ةةةةةةةةةةةاديا

الدولةث عما أش النا ج ا حلي اإلجمالي يتسسةةةةةةةةةةةةةن. اضةةةةةةةةةةةةةافة ال  عدم التمسةةةةةةةةةةةةةك عمساصةةةةةةةةةةةةةي  وصةةةةةةةةةةةةةناعا  

.
 
 أو فنيا

 
 أو اجتماعيا

 
 أو ماليا

 
 و شاطا  اقت ادية غير مجدية وغير مربسةث ،اسرة عيايا

يذاث وبال سةةةةةةةةية  سةةةةةةةةمليعاد القيادا  الفاسةةةةةةةةدةث نسن  علم عمشةةةةةةةةروي السةةةةةةةةيد الرئهس لإلصةةةةةةةةضح 

طلق مي عداية الحكومة الحالية. وضارة التنمية اإلدارية مشةةكورة  قوم عدورا  لقيادا  اإلداري 
ُ
الذي أ

 ُي لةةب منةةه دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةث فيةةار   هةةا جةةاي ة من أتةةد  مةةا 
 
ا  عةةامةة 

 
ال ةةةةةةةةةةةةةةة  األوس وال ةةا  ث ول ن نرت أش  مةةديرا

 وم شورة من عدة سنوا ... ويذا   يتفق مي مشروي اإلصضح اإلداري.

ق النق ة 
 
األ،يرة عاش  من يضةةةي القوانيش غير املناسةةةية   يملك الةبرة ولهسةةة  لديه اينية  تعل

 صا ي القرار األعل ث و  يفام الواقي.
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 3عابد فضليةد. 

أشةةةةةةة ر د. مدين عل  يذا املوضةةةةةةةوي وأعتقد أش  عنواش الدراسةةةةةةةة أصةةةةةةة ر من املضةةةةةةةموشث فالن  

الحر . كما لف  ال   سسةةةةةيش سةةةةةي  العهو  أشةةةةةم ث والعنواش األ سةةةةةب يو الرات ا قت ةةةةةادية ملا بعد

 
 
ا ث اقت ةةةةةةةادي  ولهس  سسةةةةةةةيش مسةةةةةةةتوت املعهشةةةةةةةة أو القوة الشةةةةةةةرائيةث وبالتالي  سسةةةةةةةيش ا اتمي السةةةةةةةوري 

.
 
ا  واجتماعي 

ث ل نه لم يت رق ال  اصةةةضح الق اي العامث فنسن متمسةةةكوش 
 
 ميذو 

 
  شةةةك عي أش  يناد جادا

ضةةةةةةةةا، ال  يذه عهث ول ن بشةةةةةةةةك  مختل ث وبولية عم  
ُ
 ويم ن أش  

 
مختلفةث فاذه مسةةةةةةةةالة مامة جدا

الورقة. وأ منى )او   رئهس ييئة األوراق املاليةث ونسن  عم  مي الشةةةةةةةةراا  املسةةةةةةةةايمة( أش يكوش ج   

من اصةةةةةةةةةةةةةةةضح الق اي العام عن طريق الملشةةةةةةةةةةةةةةةةاركية الحقيقيةث عما عي الك ر يير الشةةةةةةةةةةةةةةةك  الحكوم  ال  

 من األسةةةةةةامث لك   عتاد عل  الشةةةةةةك  امل سةةةةةةسةةةةةة رث شةةةةةةراا  مسةةةةةةايمة عامة ُيمنح عموج
 
اها العماس ج  ا

 ولك  يتم ان افام عي تاس  م اد،اس ق اي ،اذ عي بعض الق اعا .

%ث ويكوش معه شريك استرا ي ي 51الشركة العامة املسايمةث الق اي الحكوم   كوش ت ته 

 من يةةةةذه ا
 
ألسةةةةةةةةةةةةةةةامث وبةةةةذلةةةةك نكوش قةةةةد او ،برة عي ا اةةةةاس الةةةةذي د،لةةةة  فيةةةةهث ويمتلةةةةك العمةةةةاس ج  ا

 من الشةةةةةةةةةةةةةةةركةةة. فةةإاا أردنةةا التسوس ال  الملشةةةةةةةةةةةةةةةةةاركيةةة 
 
يجةةب أش  BOTأع ينةةايم تقام وجعلنةةايم ج  ا

 
 
 للعماس ليكونوا شةةةةةةةةةةةةةةراا  مسةةةةةةةةةةةةةةايمة عامةث ألش الشةةةةةةةةةةةةةةراا  املسةةةةةةةةةةةةةةايمة العامة  وضي أرباتا

 
 ع   ج  ا

ث
 
 فعا 

 
ها  خلق طليا  ً وال لب الفعاس يسر د عالة  سةةةةةةةةةةنويةث ويذه األرباح  ذيب ال  السةةةةةةةةةةوقث عمعنى أ

 اإلنتا ث وي ذا... يذه من ايجاعيا  الشراا  املسايمة العامة.

  

                                                             
 .رئهس ييئة األوراق املالية 3
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 4كريم أبو حالوةد. 

عي الحقيقة يذا العدد ال ا   من سةةةلسةةةلة عدأ املرك  عإصةةةداريا  س  رسةةةمية نقضةةةايا  نمويةن. 

 ل من ال ذائ ث وجا  العدد ال ا   بعنواش 
 
 سسةةةةةةيش سةةةةةةي  العهو. ونسن وااش العدد األوس مخ ةةةةةة ةةةةةةا

 نساوس مقاربة القضايا الراينة والضرورية اليوم ملستقي  سورية عل  قْدر اإلمكاش.

أشةةةةةةةةةةةةةة ر د. مدين عل  عرض ال  ير من التفاصةةةةةةةةةةةةةةي ث وا ااود واحةةةةةةةةةةةةةةل عي الك. يناد اشةةةةةةةةةةةةةةارا  

 شااعة ملواطن الةل ث ول نر أ،تل  معه عي نق تيش:

. ول ن يناد مندور  نموي قل  انك سملنساض ال  التسلي   األولى: ا قت ادي  ولهس ا جتماعي 

أشةةةةةم  من ال هما. عمعنى: أش  املندور التنموي يساف  عل  التسلي  ا جتماعي والادوت ا قت ةةةةةادية 

 عليه.
 
ا . وأعتقد يذا الذي من املفروض أش يكوش التسلي  مي ي 

 
 عي  ش  معا

 أش التهديدا  ا جتماع الثانية:
 
ية عي لحدة ما   ةةيح تهديدا  أمنية وجودية نسن  علم جيدا

عي علد ما. فعندما   داد كتلة الفقر والي الة والتهمهوث يذا يتسوس من تهديد اجتماعي مياشةةةةةةةةةةةةةةةر ال  

تهديد فوق اجتماعي  )سةةةياسةةةار  و نموي وبالتالي أمنر(ث ما يعنر أش الاد، األسةةةا  من  سسةةةيش سةةةي  

اتمي السةةةةةةةوري )الور أصةةةةةةةيس   س  ،  الفقر( وإعادتها العهو يو ا ر قا  بشةةةةةةةرائح واسةةةةةةةعة من ا 

لوضةةةةةي شةةةةةيه طيي ي. عمعنىث اش لم  ف ل السةةةةةياسةةةةةا  ا قت ةةةةةادية عس  مشةةةةةاا  النا  ف ر أقر  ال  

 عن الواقي.
 
 املشت ىث و بتعد  ماما

يةةةةذاث وتوى  عر، مسةةةةةةةةةةةةةةةتوت التةةةةد،ةةةة  الةةةةذي يجةةةةب أش نقوم عةةةةهث ي يغي علينةةةةا أش  عر،  ام 

مليوش سةةوري يتلقوش مختل  أشةةكاس املسةةاعدا  من  13.5ائيا ث يناد نسو املشةةكلة.  قوس اإلت ةة

الدولة واملندما  الدوليةث وأقار هم عي الةار . عمعنىث  سةةةةةةةةةةةةية كييرة من ا اتمي السةةةةةةةةةةةةوري  ستا  ال  

مسةةاعدا . ويذا يو  ام املشةةكلة الحقيق . وبالتاليث عرأي ث املفروض أش يتم التد،  عي الك عاك ر 

وأش  كوش الةيارا  متزامنةث أيث   يلغي  سسةةةةةةيش الروا ب واألجور مسةةةةةةالة رسةةةةةةايي املان من طريقةث 

واألعمةاسث فةاألمراش متكةامضش. فنسن عسةاجةة لتةد،ة  عميق وجويري للوصةةةةةةةةةةةةةةةوس ال  النتةائج امل لوبة. 

؛ ع  عن ضةةةةةةةةةةةرورا  عقا  ووجود )مسةةةةةةةةةةةتوت مع هشةةةةةةةةةةةة و ةةةةةةةةةةةحة ونسن   نتكلم عل   ر،  أو سةةةةةةةةةةةلي  كمالية 

 ورعليم(.

                                                             
 .رئهس قسم الدراسا  ا جتماعية عي مرك  دمشق ل عسا  والدراسا و  ثأستاا عي جامعة دمشق 4
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ث فاذا يعنر أش  عي السةةةياسةةةا  السةةةكانيةث عي تاس  رافق النمو ا قت ةةةادي مي نمو سةةةكا   عاس 

 أش يكوش 
 
 وفعا 

 
(. ومن شةةةةةةةرو  النمو ا قت ةةةةةةةادي ليكوش م ررا

 
ا ح ةةةةةةةلة صةةةةةةةفرية )   سةةةةةةةتفيد شةةةةةةةهئا

درة أعل  من النمو السةةةةةةةةةةةةكا  . وعي الحقيقةث رغم ا،تض، األرقام توس معد   النمو السةةةةةةةةةةةةكا  ث املق

التهام ا  ضيادة أو ار فاي عي ويذه ال سةةةةةية قادرة عل  %ث 3%ث وأان أش ال سةةةةةية الفعلية صي 2.4عنسو 

 وبالتالي   يح السياسا  السكانية تاجة وضرورة. معد   النمو ا قت اديث

 

 5ن م الحناوي 

 إلعادة  وضيي 
 
لم  ت رق الدراسةةةةةةةةةة ملوضةةةةةةةةةوي الدعم و وجايه للمسةةةةةةةةةتسقيشث ويذا ضةةةةةةةةةروري جدا

 يجب أش يكوش عي األج  ال وي . 
 
ق عي األج  الق يرث فس ما  الد،وسث وإاا لم ُي ي 

كر  كسةةةةةةةياسةةةةةةةيةث لم يتم اكر اإلجرا ا  الور 
ُ
أما عال سةةةةةةةية ملسةةةةةةةالة اإلصةةةةةةةضح الضةةةةةةةرييرث والور ا

 الندام الضريير. يجب ا ياعاا إلصضح

  

                                                             
 .مديرة التخ ي  عي وضارة ا قت اد 5
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 6كنان ياغيد. 

  شك عي أش  يذه الورقة عل  درجة كييرة من األيميةث ألًها  ضمس م الب شعيية وايتماما  

 تكومية عي الوق  اا ه.

ة متكاملة من الحلوس الور من املم ن عل  أسةةةةةةاسةةةةةةاا 
 
تاول  يذه الورقة أش  قدم عدائ  أو سةةةةةةل

  يم ن ا،ت ةةةةةةةةار  سسةةةةةةةةيش سةةةةةةةةي  العهو اا  ثسةةةةةةةةي  املعهشةةةةةةةةةأ،ذ مجموعة من اإلجرا ا  لتسسةةةةةةةةيش 

عموضةةةةةةةةةةةةةةةوي رفي الروا ةب واألجورث فانةالةك ال  ير من األمور األ،رت الواجةب معةالاتهةاث م ة   سسةةةةةةةةةةةةةةةيش 

 من د،له عل  
 
 كييرا

 
نوعية الةدما  )النق  والسةةةةةةةةةةةةةة ن( الور عا  املواطن السةةةةةةةةةةةةةةوري ينفق عل ها ج  ا

 تسا  لقمته.

% من عدد السةةةةةةةةةةةةةكاش عي سةةةةةةةةةةةةةورية يم سةةةةةةةةةةةةةكاش غير 70% و65 تراوح عيش ُيضت  أش  يناد  سةةةةةةةةةةةةةية 

. م
 
ث ويو رقم عاس  جدا

 
 نيش غذائيا

اش  ما أوصةةةةةةةةةةةةةلنا ال  يذا التديور عي مسةةةةةةةةةةةةةتوت معهشةةةةةةةةةةةةةة املواطن صي األضمة والحر  ال اتنة منذ 

 20نسو  ال  2010مليةار دو ر عي عةام  65سةةةةةةةةةةةةةةةنوا . اا أد  ال   راجي النةا ج ا حلي اإلجمةالي من نسو 

ه  فةةةم راودي رييب معالاته عال ة ال ةةعوبة؛  فةةةم عي سةةعر صةةر، 2016مليار دو ر عي عام  . ان 

 .الليرة السورية ويو املتهم األوس عي  ديور مستوت املعهشة؛ العا  ال يير عي املواضنة العامة للدولة

 لدي بعض املالحظات:

  رق لاا الدكتور مدين لتسسةةةةةةةةةةةةةةةيش سةةةةةةةةةةةةةةةي  عال سةةةةةةةةةةةةةةةية ال   قسةةةةةةةةةةةةةةةيم املدا،  أو اإلجرا ا ث الور 

العهوث عل  املدت الق ير وال وي ث واعتبر أش اصضح الندام الضريير عي سورية واتد من اجرا ا  

املدت الق ةةةةةةةةةةير. عس م التجربة والةبرةث اصةةةةةةةةةةضح الندام الضةةةةةةةةةةريير عي ا اتمي ييدأ من ر ييرهث وي ت ر 

ص ل. وبالتالي فاو عل  املدت ال وي عال قافة الضريبيةث فمجرد ر يير الندام الضري
ُ
 .ير   يعنر أنه أ

ه مر  عدة وضرا  اقت ادث نادوا الام 
 
عي   شي  ق اي الشراا  املتوس ة وال  يرةث أعتقد أن

 من أش يذا الق اي 
 
عت شةةةةةةةةةةةةةةةي  يذا الق اي اايم أولويا  وضارة ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةةاد والحكومة كك ث ان ضقا

 عل  أرض الواقي. اصةةةةةضح يذا الق اي لم ل. % من ا قت ةةةةةاد السةةةةةورية80-70يشةةةةةك  
 
 ننا لم نَر شةةةةةهئا

ة أربي أو ،مس سنوا ث فاغليه اقت اد ا .
 يتم عي مد 

                                                             
 أستاا عي الاامعة العربية الدوليةث ونائب املدير التنفيذي لسوق دمشق ل وراق املالية. 6
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من اإلجرا ا  الواردة عي اليسةةزث ا يةةاي سةةةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةاليةةة ونقةةديةةة  وسةةةةةةةةةةةةةةةعيةةة. مةةا رعري  يةةذه 

 أش املواضنة العامة للد
 
َعدد سةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةة الدولة ان ماشةةةةةةةةةةةيةث علما

ُ
ولة صي  فةةةةةةةةةةةةمية السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةد وكي  ر

 لحسةةياش السةةياسةة 100
 
%ث ويموس الينك املرك ي اام  املواضنة عالعا . ي  يعدد عدم اإلقراض اافيا

ِ النقد عي اليلد.
 ان ماشيةث الك أش الدولة ر    ال تلة األكبر من اإلنفاق عن طريق حخ 

اةةةاض امل ةةةةةةةةةةةةةةةرعي األفضةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أش نقوس عةةةإعةةةادة  وضيي املوارد عل  الق ةةةاعةةةا  املنتجةةةة عن طريق الا

 األقدر عل  معرفة الق اعا  األجدر عاملوارد.

نافذة الة ةةةةم عي امل ةةةةر، املرك ي صي أداة.   يوجد نافذة ، ةةةةم عي م ةةةةر، سةةةةورية   قوس اش

 املرك ي اليتة.

 كذلك أود إضافة مجموعة بدائل:

 سسةةةةةةةةةةةةةةةيش الةدما  وأيماا النق  والسةةةةةةةةةةةةةةة نث ف ر ج   مما يدفعه السةةةةةةةةةةةةةةةوري بشةةةةةةةةةةةةةةةك  يوم   -

 ليعهو.

 لدت األسةةةةةةةةةر الور رعيلاا  سةةةةةةةةةا . أغلب الدوس الور رعرضةةةةةةةةة  ألضما  وأولاا   -
 
م يش املرأة  سديدا

املرأةد و  أ كلم ينةةا   م يشأملةةانيةةاث  ولةة  املرأة ف هةةا اعةةادة اإلعمةةارث مةةااا نفعةة  اليوم  هةةد، 

عل  القوانيش واألندمةةة؛ عةة  عل  التةةدريةةب والتةةاييةة  ودفعاةةا لتكوش منتجةةة وربةةة أسةةةةةةةةةةةةةةةرة عكةة  

 نى الكلمة. يجب العم  عل  يذا املوضوي وعدم انتدار انتها  األضمة.مع

ة فرذ العم  ال ارئة الور يم ن  -   وير القدرا  و سسةةةةةةةةةةةيش فرذ كسةةةةةةةةةةةب العهوث وبخاصةةةةةةةةةةة 

للةةةدولةةةة ايجةةةاديةةةا. ينةةةاد دوس دفعةةة  النةةةا  ال  نجمي الةردةن مقةةةاعةةة  أجرث ا  يسةةةةةةةةةةةةةةةت يعوا 

 العهو عي ا  ندرة فرذ العم .

األسةةةةةةةةةةةةر املامشةةةةةةةةةةةةةث  س  ،  الفقرث عالسةةةةةةةةةةةةلي ال ذائية وغيريا. نرت اليوم ا سةةةةةةةةةةةةتمرار عدعم  -

 أش األسر عالت  ي  لم  خر  من الفقرث ويذا قد يخلق مشاا  
 
 عذلكث علما

 
 شديدا

 
 راجعا

 اجتماعية عي اليلد.

ث اليسز كيير وك ي ث ويتضمن ال  ير من ا حددا  واملدا،  واليدائ ... عرأي ث يجب أش 
 
أ،يرا

ث ورفعاا ال  الحكومةث أي ما يم ن 
 
عد  ورقة سةةةةةةةةياسةةةةةةةةا  مخت ةةةةةةةةرة  تضةةةةةةةةمن ما يم ن القيام عه تاليا

ُ
 

فعله عل  املدت الق ةةةةير وعل  أرض الواقي وضةةةةمن املناو األمنر والسةةةةيانةةةة ر وتوى الفنر والت نولوجي 

 القائم.
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 7منير الحمشد. 

 عن ) سسةةةةةيش سةةةةةي  العهو( 
 
 مميزا

 
عي سةةةةةوريةث بعد د،وس الحر  قدم الدكتور مدين علي عس ا

ث  م لة  عي م شةةةةةةةةةةةةةةةرا  
 
 واجتمةاعيةا

 
عل  سةةةةةةةةةةةةةةةوريةةث عةاماةا ال ةامن. وبعةد التةداعيةا  الة يرة اقت ةةةةةةةةةةةةةةةةاديةا

 عية الحياة ومستوت معهشة السكاش.معهشية قاسيةث ما ا ع س عل  مختل  الاوانب املتعلقة عنو 

الحر (. كما /)األضمة ياسةةا  ا قت ةةادية ما قي ويضت  أش الياتزث  جاوض الحديز عن السةة

 أنه  ساش ى اع ا  عنواش لإلجرا ا  واملقترتا  الور وضعاا كسبي  لتسسيش سي  العهو.

ث وما 2011وقد كنا نفضةة  أش يقدم ليس ه عالحديز عن السةةياسةةا  ا قت ةةادية ما قي  عام 

ة عينيو ليبرالية من النجم عن يذه السةةياسةةا     نجم عنهاا قت ةةاد السةةوريث وما   اريرا  اارري 
 
 أيضةةا

عي تهيئة عضوة عل  دوريا يماس للري  وإضعا، للق اي العامث إمن فقر وب الة وسو   وضيي لل روة و 

ةا  اإلريةةاعيةةةث وبةةال يي  األجوا  املنةةاسةةةةةةةةةةةةةةةيةةة واملضئمةةة لحركةةة ا تتجةةاجةةا  الور أفرض  اإلريةةا  والحراة

سةةةةةةةةةةةةةةةتهد،  دمير سةةةةةةةةةةةةةةةورية و فته  يناد عوام  أ،رتث كما أش الك   ينف  )ع  ي كد( وجود م امرة ر

( ملسةةةةةةةةةارا  أ،رت. أعتقد أنه من غير 
 
مجتمعااث والقضةةةةةةةةةا  عل ها كدولة وكشةةةةةةةةةعبث وأ،ذيا )سةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةيا

 .املم ن الةرو  عبرنامج للنهوضث مالم نتعرض لذلك اله

ولةذا فةإش املسةةةةةةةةةةةةةةةةار الةذي أورده اليةاتةز  سة  عنواش )املسةةةةةةةةةةةةةةةةار طوية  األجة ( يو مةا يجةب عس ه 

د، التوصةةةةةةةةةةةة  ال   سقيق التنمية ا قت ةةةةةةةةةةةةادية وا جتماعية امل شةةةةةةةةةةةةودةث و  ةةةةةةةةةةةةحيح والتركيز عليهث  ه

 مسار السياسا  ا قت ادية وا جتماعية.

عل  سةةةةةةةةةةةةةةةورية مواجاة الحقائق  جاه عدد من املشةةةةةةةةةةةةةةة ض ث وعي  ي يغي بعد أش رسةةةةةةةةةةةةةةة   املدافيث

 اطار املسالة ا قت ادية علينا أش نواجه:

 
ا
را  الةةةةةةةذي ،لفتةةةةةةةه األعمةةةةةةةاس اإلريةةةةةةةاعيةةةةةةةة وإعةةةةةةةادة امل ارين : اعةةةةةةةادة اإلعمةةةةةةةار ومواجاةةةةةةةة الةأوال

 والناضتيش ال  دياريم.

 
ا
: وضةةي السةةياسةةا  ا قت ةةادية املناسةةية واملضئمة ملواجاة مت ليا  عملية اعادة اإلعمار ثانيا

 . من جاة أ،رت  من جاةث واملضئمة لن ج التنمية ا قت ادية وا جتماعية

                                                             
 ا قت ادية. العربية لليسو امعية الرئهس  7
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من مقترتةا  عل  املةدت ال وية ث صي مقترتةا  جيدة دين الةدكتور مة مةهأش مةا قةد   عي   شةةةةةةةةةةةةةةةةك

ال  دولة قوية لوضةةةةةةةةةةةةةةةعاا موضةةةةةةةةةةةةةةةي التنفيذث وصي  ستا  عدايةث ال  كذلك  ستا  و وجديرة عاملناقشةةةةةةةةةةةةةةةةة. 

اسةةةةةةترا يجية واحةةةةةةحة لعملية التنميةث وإل  سةةةةةةياسةةةةةةا  اقت ةةةةةةادية واجتماعية واحةةةةةةحة. ف ي  يم ن 

 الوصوس ال  الكد!

من أج   رجمة مت ليا  ) سسةةةةةةيش سةةةةةةي  العهو عي سةةةةةةورية( ويو ث وينا ي ةةةةةةيح من الضةةةةةةروري  

ولذا علينا أش نسدد  ثموضةةوي ورقة د. مدين عليث وضةةي اسةةترا يجية للتنمية وبرنامج متكام  للنهوض

 )النموا  التنموي املضئم(.

 ال 
 
أمةةةةامنةةةا   جةةةةار  عمليةةةةا  التنميةةةةة عي السةةةةةةةةةةةةةةةنوا  الةمسةةةةةةةةةةةةةةةيش األ،يرةث فةةةةإش   يةةةةذاث واسةةةةةةةةةةةةةةةملنةةةةادا

ْيش نمواجيش (. يذاش النمواجاش االنموا  السةةةةةةةةةةوفييورث بعد اسةةةةةةةةةةمليعاد بعض النماا  األ،رت )رئهسةةةةةةةةةةَ

 (1يما: )م حق رقم 

 نموا  الليبرالية ا قت ادية الاديدة )نموا  وفاق واشن ن(. .1

جرت  ااعي  سقيق التنميةث يذا النموا  لقد أريمل  الوقائي ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةةادية التاريخيةث فشةةةةةةةةةةةةةةةة  

أولويا  القوت الرأسةةةمالية ال برتث و هد، فتح األسةةةواق أمام منتوجاتها   ةةةميمه عي ضةةةو  م ةةةالل و 

واسةةةةةمل ماراتها عي العالمث ويفرض  وسةةةةةيي نفوايا ا قت ةةةةةادي والسةةةةةيانةةةةة ر. و دعيم الندام الرأسةةةةةمالي 

 .ا تتكاري ا مبريالي..

 نموا  التنمية املستدامة املستقلة املعتمدة عل  الذا  )الدولة التنموية(. .2

 الراائ  الور يسملند ال ها يذا النموا :أيم 

 الركيزة األول : الدولة التنموية -

 وجماعي  الركيزة ال انية: استقضلية التنمية عا عتماد عل  الذا  ق ري   -
 
 ا

 
 ا

 الركيزة ال ال ة: الديمقراطية واملشاركة الشعيية -

 الركيزة الرابعة: اعادة  وضيي الد،  وال روة -

 قوية وكف ة ون غهةالركيزة الةامسة: ادارة  -

 الركيزة السادسة: التخ ي  والسوق  -

 الركيزة السابعة: ضي  العضقا  مي الةار  -

 .الركيزة ال امنة: اليعد العرب  وعضقا  التعاوش مي الدوس ال ديقة -
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عرنامج وطنر ي كد  عوسةةةةةةةةاطةا   ثمسةةةةةةةةالة اعادة اإلعمارث قضةةةةةةةةية وطنيةث و  يم ن  سقيقاا اش  

 عل  استقضس سورية وسيادتها.

ث كما أش لدت سورية من املوارد واإلمكانا  
 
أما عن التموي ث فاو عي يذا ال من لهس مستع يا

 ما يجعلاا قادرة عمسةةةةةةةةةةةةةاعدة األصةةةةةةةةةةةةةدقا  )
 
 سث وصةةةةةةةةةةةةةناديق التنمية( عل  القيام  هذه يدوس البر   سديدا

دولة قويةث وإدارة قويةث واقت اد قويث ويذا ما يجعلنا ن كد  مر الذي يستا  ال األ –املامة الوطنية 

 عل  الراائ  الور سيق اكريا.

 وأمامنا عي مرتلة )التعاعي( وإعادة الينا ث ماام كييرةث لع  أيماا:

العم  عل  ال ا  الح ةةةةةةةار والعقوبا  املفروضةةةةةةةة عل  سةةةةةةةورية من قي  جامعة الدوس العربية  .1

 والو يا  املتسدة ودوس الةليج. ة ال ربيةوالدوس الرأسمالي  

ث و  عد من أش يكوش له او ج   يام من ا قت ةةةةةةةةاد السةةةةةةةةوري  فث مسةةةةةةةةالة دور الق اي الةاذ   .2

ضةةرورة وأيمية  عالحسةةياشعي عمليور اعادة اإلعمار والتنمية. مي األ،ذ  واألسةةا الدور الاام 

ارا ...( عيةةد الةةدولةةةث ألًهةةا أش  يقى الي يةةة التستيةةة )ال رق والاسةةةةةةةةةةةةةةةور وال ةةاقةةة واملراع  وامل ةة

 مشاريي  تعلق عاألمن القوم .

وإسةةةةاامه  أدائهورفي مسةةةةتوت اصةةةةضح الق اي العامث ويو ركيزة العم  ا قت ةةةةادي عي الدولة  .3

 عي اإلنتا  الوطنر.

4.  
 
الفسةةةةةاد  أش  من أولويا  عمليا  اإلصةةةةةضحث الك  أصةةةةةيح القضةةةةةا  عل  الفسةةةةةاد واإلفسةةةةةاد أمرا

ث ااش له الدور 
 
 ااش له  األسا  اريخيا

 
عملية اعاقة  عي دور عي اجااض عملية التنميةث وأيضا

 عملية اإلصضح. 

. أما عن الةبرة ف ر  .5
 
 مياشةةةةةةةةةرا

 
 وطنيا

 
عي  متوافرةمسةةةةةةةةةالة اسةةةةةةةةةمل مار املوارد ال ييعيةث اسةةةةةةةةةمل مارا

ملت ليا  ا سةةةةةةةةمل مار  األسةةةةةةةةواق العاملية ويم ن اسةةةةةةةةتخداماا عل  نسو فرديث ودوش الةضةةةةةةةةوي

 األجنير. 

اسةةترا يجية التنمية املسةةتقلة واملسةةتدامة واملعتمدة  عوسةةاطةث ا،تيار اسةةترا يجية الت ةة يي .6

 :غاية من األيمية أمرين عل الك عسسياش عل  الذا ث 

 : الشو  الذي ق عته سورية عي مجاس الت  يي قي  األضمة.األول 

 والورش بسبب األعماس اإلرياعية.: الدمار الذي أصا  املعام  الثاني
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 8حازم قرفول د. 

 أش ر املرك  عل  يذه الدعوة.

 أش 
 
رغم أش عملي مالي ونقديث ا  أش الاذور عاألسةا  اقت ةاديةث وعي ا قت ةاد رعلم  دائما

ث ألًها  تعلق عقضايا م يرية وتساسة.
 
 أرت ال ورة الكليةث رغم أيمية التفاصي  طيعا

 رسا ل  عن املقاربة الور سهستخدماا الدكتور مدين. عندما قرأ  العنواش

ث ولهس 
 
 ومتوسةةةةةةةةة ا

 
 صةةةةةةةةة يرا

 
ل ن رغم أيمية ال روتا ث  سسةةةةةةةةةيش سةةةةةةةةةي  العهو لهس مشةةةةةةةةةروعا

مجموعة قوانيش أو سياسا ... ع  يو نمليجة  راكمية لندرة أعمقث لإلجاعة عن أسئلة كييرةث لحسم 

 من الضروري انتهاض الفرذ الور  ولد من رتم األضمة،يارا  رايملنا ملا نريد أش  عهشه عي املستقي . 

 عم شةةرا  له عضقة 
 
نسن لم نسسةةم ،يارا نا بعدث  سسةةيش سةةي  العهو الذي  عبر عنه أتيانا

عالتنمية البشرية أو مركب السعادة... يو نمليجة ،يار قد ُتسمث ويو اجاعة عل  الس اس: كي  نريد 

جاعةث وي يغي علينا أش نر ق  عك  نتاجنا الف ري لنجيب شةةةةك  اقت ةةةةادنا. والفرصةةةةة اليوم سةةةةانسة لإل 

  جد من يو مي الحرية ا قت ةةةةاديةث وترية 
 
عليه فما ضاس عي نا ا،تضفا  وتوى عي يذه الالسةةةةة م ض

  ملك األجانبث وترية د،وس و،رو  راو  األمواسث ومن يو ضد الك.

شةةةةةةةةةةةك  آل،رث الاانب اآل،ر ل ةةةةةةةةةةةورة  عرأي ث ال روة    فنى و   خلق من العدمث ل ن  تسوس من

الةدمةار يو ال روا  الور  رك   عةايةد  قليلةة. اسةةةةةةةةةةةةةةةتعةادة الةدولةة لاةا  ةار  عبر اسةةةةةةةةةةةةةةةتق ةا هةا.  كلفةة اعةادة 

ملي علينا أش نت ةةالل مي أنفسةةنا ونن لق من امكانا ناث 
ُ
ث والواقعية ا قت ةةادية  

 
اإلعمار عايدة جدا

لذي قد نس ةةةةةةةةةةةةةةةة  عليهث ويذا أمر ضةةةةةةةةةةةةةةةروري ملعرفة ونتعر، مسي ناث وتدود املسةةةةةةةةةةةةةةةةاعدا  والدعم ا

 طييعة املقاربة الور س تخذيا.

% من  كلفة اعادة اإلعمارث من أين سةةةةةةةةةن من يذه التكلفةد 20اش  امكانيا نا الذا ية    تجاوض 

 يناد م ادر عدةث وإاا كنا نيسز عن اقت اد قوي فاذا يعنر أش املشاركة متاتة ل اميي.

                                                             
 نائب تاكم م ر، سورية املرك ي )تينها(. 8
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 عي القوانيش؛ ع  عي   ييقاا. نموا  اقت ةةةةةةةةةةاد ما قي  األضمة   لم   ن املشةةةةةةةةةةكلة عي سةةةةةةةةةة
 
ورية يوما

. كنا أمام نموا  غير ناحةةةةةجث لم 
 
 و  توى ذاينا

 
 مخ  ا

 
يم ن اتملسةةةةةاعه اقت ةةةةةاد سةةةةةوق أو اقت ةةةةةادا

 يمليلورث يملسم عالتردد والة ى غير الوارقة. املفتاح يو أش نقرر ما شك  ا قت اد الذي نريده.

عن يذا السةةةةةةةةة اس مشةةةةةةةةةاا  ك يرةث منها اسةةةةةةةةةاام الق اي الةاذث فنسن عساجة ال    س   اإلجاعة

اسةةةةةةةةةاامه الذي ،ف  من وطاة األضمةث رغم ا  املضتدا  عل ها. فالدولة عم سةةةةةةةةةسةةةةةةةةةاتها معاقيةث ولو  

الق ةةاي الةةةاذ لم نتم ن من  ةةاميش ك ير من ا تتيةةاجةةا ث ويةةذا أمر يجةةب ا عترا، عةةهث ومسةةاولةةة 

 أو أشةةةةةةياه م سةةةةةةسةةةةةةا ث نريده  فادي اإلشةةةةةةكاليا
 
 ي يض

 
 ،اصةةةةةةا

 
  الور شةةةةةةاع  مشةةةةةةاركته. فض نريد ق اعا

 يتمتي عالةبرة واإلمكانا  املادية والبشرية.
 
 متهنا

 
 قويا

اش  مةةا يسةةد  اليوم أشةةةةةةةةةةةةةةةيةةه عةةإعةةادة اسةةةةةةةةةةةةةةةمليضد أو انتةةا  للنموا  القةةديم. الةةذي لهس لةةه يويةةةث 

  و سةةاوس السةةةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة املةةاليةةة والنقةةديةةة مواكيةةة الحيةةاة
 
اليوميةةة للمواطنيشث ويةةذا األمر   ي تج ندةةامةا

 أو أسلو  تياة.
 
 اقت اديا
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 9زياد عربشد. 

 م  مناقشةةةةةةةةة يذا املوضةةةةةةةةوي عي ا الس ا سةةةةةةةةملشةةةةةةةةاري عي الحكومةث وطرح مرة أ،رت وسةةةةةةةةي رح 

.
 
 مجددا

اا اجتماعي(ث  –اقت ةةةةةةةةةةةةةةةادي  – تارى تسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةية املوضةةةةةةةةةةةةةةةوي من عضقته عاألمن القوم  )ضراعي 

 عا قت اد صمد ا اتميث ولم يسد  ا شقاق طولي عي ا اتمي السوري.

كنةةةةا    2015-2014مر  األضمةةةةة عةةةةاربي مراتةةةة   عهو اليوم  ،ريةةةةاث وصي ا نتقةةةةاليةةةةة. عي عةةةةام  

ااا لم رعر، ال  أين  ذيبث »نجرا عل  السةةةةير عي شةةةةواري رئهسةةةةة عي دمشةةةةق. يناد م   أفريق  يقوس: 

 أًها كدولة  128. «اعر، من أين أ ه 
 
دولة اجتمع  عي امل ر  لتضةةةةةةةةةةةةهيق الةناق عل  سةةةةةةةةةةةةوريةث علما

 وكنا ج مسلي   رعد كييرة عل  املستوت العامل .

ث قي  قدوم الحلفا .
 
 كما صمدنا ،مس سنوا  عس ريا

صةةةةةةةمد الي ياش السةةةةةةةوري من املسةةةةةةةتخدم ال  الوضيرث قام  الحكومة عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نضةةةةةةةي  توكمرن )أرضث 

ور اضةةةةةةة  عن بعض ا ةالفا  ل حفان عل  صةةةةةةةناعا  اسةةةةةةةترا يجية ااألدوية طسيشث ،بزث كاربا ...( 

 القيام عي عذلك عي علداًهم.
 
ث وأمن  لاا ال اقةث عي وق    يست يي ليناش أو العراق م ض

 
 م ض

 يجب مكافاة يذا ا اتمي الذي صمد.

ئيةةةةةةةة  وجةةةةةةةد مواردث ل ن يجةةةةةةةب أش نسسةةةةةةةةةةةةةةةن ادارتهةةةةةةةا.   يجةةةةةةةب أش نتوق  عنةةةةةةةد الحلوس اإلجرا

واإلسةةةةةةةةةةةةةةةعافية وا اتزأةث ع    عد وضةةةةةةةةةةةةةةةي ، ة متكاملةث والتخفي  من فجوة النا ج ا حليث و فعي  

 الملشاركية...

 اقت ةةةادا  ا  الدوس الور عان  من أضما ث من يايور ال  روندا وأ  و ث سةةةورية 
 
درسةةةُ   قرييا

 
َ
 ةةاريخيةةة. عي األضمةةا   تريةة  ث واليوم نسن أمةةام فرصةةةةةةةةةةةةةةةةةة ْ  مةةُ الاةةديةةدة لم  ولةةد وسةةةةةةةةةةةةةةةوريةةة القةةديمةةة لم  

م سةةةةةةةةةسةةةةةةةةةا  يجب اضالتها واسةةةةةةةةةت يا  م سةةةةةةةةةسةةةةةةةةةا  جديدة لتكوش روافي للمجتمي. ااا لم  سةةةةةةةةةت   يذه 

 مااا كنتم  فعلوشد
 
 الفرصة سهسالنا أعناانا غدا

.
 
 يناد نم  تياة عي سورية غير موجود عاك ر الدوس ال ربية  رفا

                                                             
 عي رئاسة مجلس الوضرا . سملشاري عضو امل تب ا   9
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 10رسالن خضور د. 

عل  اليانوراما الور قدمااث ل ن يستا  ا  موضةةةةةةةةةةةوي من  أشةةةةةةةةةةة ر املرك  وأشةةةةةةةةةةة ر الدكتور مدين

.
 
  ف يليا

 
 وبس ا

 
 موضوعاتها عمض

   يجب أش يقت ر اإلصضح عل  الندام الضرييرث وإ  لن نخر  من الكاررة.

اش  سةةةةةةةةةةةةةةةية  العهو صي ا ةاتةة الفرذ أمةام النةا ث لهس عةالضةةةةةةةةةةةةةةةرورة ضيةادة الروا ةب أو األجور أو 

 غيريما. مجموعة من اليا
 
  س د أضمة النق  و ساف  عل  طاقا  شةةةةةةةةةةةةةياعية رسةةةةةةةةةةةةةتهلك يوميا

 
صةةةةةةةةةةةةةا  م ض

 بسبب يذه األضمة.

ي يغي عل  الحكومة  سديد أولويا ث و خ ةةةةةةي  امليزانية ل مور اا  التارير املياشةةةةةةر عي سةةةةةةي  

 عهو السورييش.

عاملندرين رشةةةةةةةةةةكل  عي الحر  رروا  كييرةث ولهس امل لو  ينا ا قتدا  عالرسةةةةةةةةةة  واألنبيا ث و  

ث فرضةةةةةةةة  ضةةةةةةةةريية عل  ال روا  الور رشةةةةةةةةكل  عي الحر  وملرة واتدة 
 
 م ض

 
%ث 20ا شةةةةةةةةتراكييشث فر سةةةةةةةةا

 يق عليه ي ذا اجرا ا .
ُ
 والدولة صي األقدر عل  معرفة من يجب أش  

نسن أمةةةام ،يةةةارينث امةةةا أش نتجةةةه كمةةةا ا جاةةة  أوروبةةةا بعةةةد الحرو  والحر  الةةةدي يةةةةث أي نسو 

 ر؛ أو نسو ال ائفية كما عي بعض دوس الاوار.العلمانية والت و 

 يجب ا نملياه والتركيز عل  موضوي التفاو  ال يير عي ال روا ث فاو أمر ، ير.

  

                                                             
 جامعة دمشق. ثالية ا قت ادأستاا عي  10
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 11رشا سيروبد. 

أشةةةة ر املرك  والدكتور مدين علي عل  عس ه. أود أش أوحةةةةل عا،ت ةةةةار نق تيش أسةةةةاسةةةةهتيش: ااا 

 أي يد،  نموي أو سياسة  نموية.لم ي سر ا تتكار ولم يضر  الفسادث لن يتسقق 

 من الحديز عن الق اي الةاذ والعام والملشةةةةةةةةةاركية ومن 
 
 ضةةةةةةةةةمن النقاشةةةةةةةةةا  الور دار  ك يرا

  غهم لوش الق  أعيَض ااش أم أسةةةةةةةةةةةةةودث املام أش ي ةةةةةةةةةةةةة اد »األول  عالتنميةث يناد م   صةةةةةةةةةةةةةينر يقوس: 

 ث   غهم أي ق ايث املام  سقيق الاد، ويو التنمية.«الفار

 الدرو، الور مررنا  ها عي سوريةث ما املت يرا  الور أصاع  ا اتمي السوريدبعد 

عندما نتسد  عن  سسةةةةةةةةيش سةةةةةةةةي  العهوث فنسن نتسد  عن املدت الق ةةةةةةةةير واملتوسةةةةةةةة ث أما 

 اليدائ  وا سترا يجيا  عل  املدت ال وي  ف ر عي اطار السياسا  التنموية عل  املستوت الحكوم .

 للت لب عل  أسةةةةةةةةةةةةةيا  يعر ،  سسةةةةةةةةةةةةةيش سةةةةةةةةةةةةةي  الع
 
هو عانه: الت ي  مي الت يرا  والدرو، اافة

ا  التهمهو وا سةمليعاد واملعاناةث الك عا سةتفادة من القدرا  واملاارا  واملوارد اافة عي اطار الةيار 

 املتاتة والدرو، الراينة.

سبش سي  ما يذه الةيارا  املتاتة والدرو، الراينةد من صي الشريسة املستهدفة عي اطار  س

 العهود

نمليجةةةةة الحر ث لةةةةدينةةةةا ال  ير من الشةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةدا  وم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب  الحر ث وأ ةةةةةةةةةةةةةةةحيةةةة  املرأة صي املعيةةةة  

ةث وإاا انتدرنا سياسا  املدت اليعيد ستعا    ا قت اديث وضاد  معد   اإلعالة ا قت ادية بعام 

 أك ر مما  سمل  عي املرات  السةةةةةةةةةةةاعقةث عدس أش يتم دعم
 
اا و  ريمااث ما يذه الشةةةةةةةةةةةرائح األك ر  ضةةةةةةةةةةةررا

 يجع   سسيش سي  العهو ضرورة م حة. ل ن ما البرامج الور يجب التوجه ال هاد

  اميش بعض الفرذ الوايفية لتسقيق كرامة اإل سةةةةةةةةةةةةةةةةاش ولهس فق  الد، .  -
 
ا يعد  ضةةةةةةةةةةةةةةةروري 

: ويو عيارة عن ،لق فرذ  نية مسةةةةةةةتعالة cash for workيناد عرنامج املاس مقاع  العم  

 مناطق للس  ن.من أج  تهيئة 
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رةد اما ألش لديه مل ية يرغب عي الحفان عل ها  ملااا يعهو النا  عي األماكن الة رة واملتضةةةةةةةةةةةةةةةر 

 أو لقدر ه عل   اميش الرضق ف هاث دعم املل ية و اميش الرضق يساف  عل  عقا  النا  عي مناطقام.

. م يش املرأة عما يتجاوض التايي  والتدريب لت يح قادرة عل  أش  كوش  
 
 رئهسا

 
 معيض

ِ اليعد ا جتماعي: ي    أصةةةةةةةةةةةةةةةيسوا فجاة ،ار   
ادما  الارو  وم ةةةةةةةةةةةةةةةاب  الحر ث ويذا عي لب 

سةياق املندومة ا قت ةادية وا جتماعية. ويم يشةكلوش شةريسة كييرة يجب وضةي سةياسةا  

 ،اصة لاا.

 الدعم ا قت ةةةةادي للم سةةةةسةةةةا  اإلنتاجيةث واملشةةةةروعا  ال ةةةة يرة ومتنايية ال ةةةة رث وقي  

 الك  سديد امل ايا ال سبية وم يض  ا  من قة عي سورية.

اش  ا قت ةةةاد يو علم ادارة املواردث وإاا لم  سةةةت ي ادارة املوارد النادرة ع ييعة الحاسث فلهس 

لدينا اقت ةةاد. وإاا لم  ا،ذ السةةياسةةا  ا قت ةةادية اليعد ا جتماعي عالحسةةياش فسةةتخر  من دائرة 

.
 
 علم ا قت اد أيضا
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 12العميد تركي حسن

 كي  اةانة  سةةةةةةةةةةةةةةةية  العهو عةام 
 
ث أين كنا 2010اةاش يم ن للورقةة ا ن ضق من أرضةةةةةةةةةةةةةةةيةةث م ض

 نق د

 أش الاةةةةةانةةةةةب 
 
ث وأغفلةةةةة  الاوانةةةةةب األ،رتث علمةةةةةا  الاةةةةةانةةةةةَب ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي 

ُ
أ،ةةةةةذ  يةةةةةذه الورقةةةةةة

 عةةام 
 
ةاش لنةةةا أش ننةةةاقو يةةذه الورقةةة م ض  ث 2016ا قت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي  ير ي  بعوامةة  أ،رت. مةةا اة

َ
ألش ارو،

الدولة تينها اان  مختلفةث وااش ك ير  من األراضةةةةة ر واملوارد ،ار  سةةةةةي رتهاث كما كنا ن ةةةةة  ع ةةةةةعوبة 

 ال  تلب وبارماش مر فعة.

ث والتسوس سةةةةةةةةةةةةةةةرييث والدولة رسةةةةةةةةةةةةةةةتعيد منابي مواردياث والف رة اليوم كم 
 
اش  األمور  مليدس يوميا

 سنستا  إلعادة  اييلاا وا ستفادة منها.

ه   يوجد مخر  لدينا.رع   ي
 
ث واان

 
 ذه الورقة صورة قا مة  سبيا

 ال  ارادة سةةةةةةةياسةةةةةةةيةث وي يغي علينا عي ا قت ةةةةةةةاد  سديد ،يارا نا 
 
 ستا  اليدائ  امل روتة اافة

 م   السياسةث وتوى ،يارا نا عي ا اتمي وال قافة واإلعضم.

أشةةةةاذ يم لوش جيليش  لقد ضر  دوما وتاور  بعض من ف ها ل ض  سةةةاعا ث ل سةةة  ينالك

ه ال  يذا املوضةةةةةةةةةةةةةةةويث وا يتمام ألمريمث فام يستاجوش ال   اامليشث ويم ،ار  ا  شةةةةةةةةةةةةةةة ر ث يجب الت يد

 مف رين وبات يش وإعضمييش وعلما  نفس ورجاس دين متنورين.

 ااشث املعضلة لهس  اقت ادية وتسبث وعليه نسن عساجة ال  راية متكاملة.
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 13عامر خربوطليد. 

عن فعالية الملشةةةةةةريعا ث يناد شةةةةةةراا  أو معام  انتقل  ال  أماكن أ،رتث ولم   تدر   سدرنا

التر،ي  الرسةةةةةةةةةةةةةةمر وباشةةةةةةةةةةةةةةر  العم ث وعي املقاع  عند صةةةةةةةةةةةةةةدور قانوش ييئة امل سةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةةةةةةة يرة 

 واملتوس ة كم ضاد عدد يذه امل سسا د

 ف ةةةةةةةةةةةاتب أي مشةةةةةةةةةةةروي صةةةةةةةةةةة ير أو متناصي ال
 
 ةةةةةةةةةةة ير  كوش اش  موضةةةةةةةةةةةوي اإلدارة ا حلية يام جدا

عضقتةةةةةةه مي اليلةةةةةةديةةةةةةة ورئهس مجلس اليلةةةةةةدة أو املةةةةةةدينةةةةةةةث ولهس مي الايئةةةةةةة املرك يةةةةةةة النةةةةةةاامةةةةةةة لاةةةةةةذه 

الملشريعا ث وبالنهاية أي ،ل  بشرو  التر،ي  اإلداري  قف  امل شاةث وضمن الحديز عن  سسيش 

 سي  العهو يجب رساي  يذه األعماس ضمن ،ارطة عل  مستوت اام  مساتة سورية.

ينةةاد رضريةةة ، رة جرت الحةةديةةز عنهةةاث صي: الفقر والي ةةالةةة وسةةةةةةةةةةةةةةةو   وضيي الةةد،ةة  من نةةاتيةة 

مناطقية واجتماعية.  سدرنا اليوم عن الراود التفةةةةةةةةةةةةمر الذي ي تج بشةةةةةةةةةةةك  رئهس من  مرك  ال روة 

لدت فئة قليلةث وغيا  ال يقة الوسةةةةةةةةةةةةةةة ىث الور رعد تام  التنمية و نفق عادة عل  معدم السةةةةةةةةةةةةةةةلي 

.80  الور  راجع   سيتها عي سورية من والةدما
 
 % ال   سية ضايلة جدا

أعاينر عنواش التقريرث ألنه يتسد  عن ا سترا يجيا ث اا يتم الحديز اليوم عن اإلجرا ا  

 السريعةث وإاا لم ي ن لدينا راية مستقيلية واححةث فلن نضمن ا  جاه الذي سملسير عه سورية.

لد،  ومت ليا  املعهشةةةةةة. والسةةةةةياسةةةةةة صي ان ماشةةةةةية عي روا ب ُيضت  وجود فجوة كييرة عيش ا

 ااا ما اسةةةةتخدم ملشةةةةاريي سةةةةريعة 
 
الق اي العام و وسةةةةعية عي أمور أ،رتث والتفةةةةةم قد   يكوش سةةةةهئا

 املردود.

 عن دعم ا سةةةةمل مار ومشةةةةاريعه وبياته وبرامج ريادة األعماس... لم يسةةةةاس أتد عن 
 
نتسد  دائما

%. 25عليه صةةاعي القيمة الحاليةث ويو اليوم   يق  ألي مشةةروي عن  معدس الة ةةم الذي سةةنسسةةب

 نسن نتكلم عل  معدس فائدة عاس  وعن معدس  فةم ومعدس مخاطرة.

أ منى أش يتم الحةةديةةز عن معةةدس التنميةةة البشةةةةةةةةةةةةةةةريةةة عي سةةةةةةةةةةةةةةةوريةةةث ألش دليةة  التنميةةة البشةةةةةةةةةةةةةةةريةة 

 لي اإلجمالي ون هب الفرد...املر ي  عمعدس العمر والت ذية وال حة والتعليم والنا ج ا ح
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عل  وشةةةةةةةةةةةك الوصةةةةةةةةةةةوس ال  املسةةةةةةةةةةةتوت األد ى عيش الدولة العالية عي  2010اان  سةةةةةةةةةةةورية قي  عام 

معدس التنميةث ل نها اليوم ن ل  ال  املسةةتوت األد ى عيش الدوس املتوسةة ةث وسةةاعد  مجانية التعليم 

 عي عدم  ديور مستوت سورية ال  م ا، الدوس امل
 
 تدنية.وال حة ك يرا

اار  مشكلة ا قت اد السوري قي  األضمة وما ضال   دار عي عدم ا ست ضس األم   للموارد 

 عن ال راعةةة وال ةةةةةةةةةةةةةةةنةةاعةةا  التسويليةةة... 
 
وعةةدم ،لق قيم مضةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةة جةةديةةدة. ينةةاد دوس  خلةة   مةةامةةا

ث والريادة واإلعدايث شةةةةةةةةةةةةةةةرائح موجودة عي املوب اي  وانتقل  ال  ق اعا  اا  مسةةةةةةةةةةةةةةةتوت   نولوجي عاس 

   يع       يي أل  ليرةث 200 ياي عة ليرة سوريةث  100 كل  كقيمة 
 
مئا  األطناش من اليندورة م ض

 النمليجة نفساا.
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  14د. أكرم القش

 أ منى أ  يتم الةل  عيش مستوت املعهشة وسي  العهوث فاناد فرق كيير.

 عن  القرا ة أششعر  بعد 
 
الحديز عن مستوت معهشة )فقرث د، ...( ويو مختل  اليا

.
 
  سسيش سي  العهو. وصي نق ة مفتاتية للعم  عليه مستقيض

 عي الحرو  وبال سية للدوس الور  واجه أضما  اقت ادية. 
 
اش   سسيش سي  العهو يام جدا

قداش ممتلكا  وتوى فقداش عم ث م اس: ما عملنا عليه عي مراك  اإليوا . أسرة رعرض  عي الحر  ال  ف

  وير ُسي  العهو يكوش عبر   وير امكانيا  اا ية ألفراديا  وانتقل  ال  مكاش اقامة  ،ر. اش  

 ملمارسة عم   ،ر جديد ضمن امكانياتهم ومااراتهم.

.
 
 لديه ماارة قيادةث يست يي العم  سائقا

 
 أستاا جام ي فقد عمله م ض

 عن العقلية الور اان  سائدة قي  الحر ث املاند  يذا األمر مر ي  بعقلية مخ
 
تلفة  ماما

ماند  فق ث والنجار نجار فق ... يذا يشاعه عدائ  سي  العهو  اتمعا   قليدية. عي الري  

ث الك  يعم  عي ال راعةث ما ي دي ال  مسدودية سي  العهو والةيارا .
 
 م ض

العهوث وي يح عاإلمكاش ا ،تيار وا نتقا .  يذاث وبا نتقاس ال  مجتمعا  تدي ةث  ملنوي سي 

ويذا ما  سميه عي العلوم ا جتماعية عالحراد املعر أو ا جتماعي الذي من الضروري   ويره عي 

الحر  وما بعديا لهست يي األفراد واألسر   وير سي  معهشتهم عاساليب مختلفةث لهس   مرتلة

 قة.مي ية عالضرورة عل  الةبرا  املانية الساع

يذا يت لب ،لق ارو، موضوعيةث وينا يار  دور الدولة. ماضاس الاميي يناقو دور الدولة 

 قي  األضمةث واليوم 
 
التقليديث أي أًها املس ولة عن التعليم وال حة والعم ... ويذا لم ي ن مسققا

 أك ر.

ياالنق ة الور اكريا الدكتور  فرصة ضائعة صي  م يش ا اتمي ا حلي من ممارسة دوره  و عد 

سوا  اافرادث ميادرا ث جمعيا ث مجتمي أيلي... رم ن   ال  مجتمي مد  . يذا نالق اي ال الزن 
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. وأي ،رو   من من األضمة   يتم فق  عبر الق اعا  الحكوميةث فدوريا صفرا ستفادة منه اليوم 

 املوضوعية.يقت ر عل   اميش الدرو، 

ن ا اتمي و تجاو  مي 
 
من الضروري العم  عل  قوانيش ورشريعا  جديدة مرنة  م 

 مقتضيا  ان ضقة ما بعد الحر ث ل ست يي   وير سي  عهو النا  عوليا  مختلفة.

سنوا  قادمةث الدور األكبر للمجتمي ا حلي واأليلي. ومن قي  األضمة  10ال   5عي املدت القريبث 

   قوانيش لتنديمهث ل ن لم يتسقق ش ر  توى اآلش.اان   در 

اش  امليادرا  الور اان   دار عي الحر  ما   لعدم وجود  نديم لاا أو اسمليعا  أو متابعة أو 

 ك يرة استفاد  من يذا النوي من امليادرا  لضن ضق عمجتمعاتها.
 
 أش دو 

 
   مي ث علما

  الق اي ال الز يو امل  حة. الضمير والوجداش أو املعيار األسا  لتفعي كما أش  املدماد

والوطنية الاا أمور مامةث ل ن امل  حة صي األيم لتسريك ا اتمي. يجب أش يشعر صاتب املشروي 

 أش لديه 
 
ال  ير أش له م  حة  نية ومستقيلية ليتابي العم . وا اتمي ا حلي يجب أش يشعر أيضا

 م  حة فردية وأسرية ... ليتابي.

 لق اي ا جتماعي أربعة مكونا  أساسية يجب العم  عل ها:عي ا

الق اي الةدم : رعليمث  حة... وأش  يدس امل سسا  الحكومية من أدواريا وأنماطاا  .1

 لملست يي التفاع  معه.

 ا ستمرار عقانوش ا سمليعا ث يجب أش  كوش 
 
 م ض

 
ا يناد قوانيش جديدة  ضمن  لهس ضروري 

 
 
 لهس لدينا ق اي أيلي عي التعليم.التنويي عالتعليم. م ض

 ال رق واملواصض . .2

ة م سسة عل  ِتَدِتها. .3  األيم يو  نديم الحياة ا جتماعيةث وأ  رعم  أي 

قيش وتديمشيكا  الضماش ا جتماعيث   أست يي اليوم  رد األطفاس أو املسنيش  .4 ث أو املعو 

. يذه الفئا  
 
و  يم ن ل سرة أو الحكومة العم  ضمن اآلليا  الور اان  موجودة ساعقا

األك ر يشاشة اان  مستوعية من قي  األسرة أو ا اتمي )ندام غير رسمر يستوعاها(. 

اليومث يناد  ف ك أسري أو  راجي عي الدور ا جتماعي توى عل  املستوت الفردي أو القراب ث 

سسا  تكومية رستوعاهم. يجب ايجاد شي ة ضماش اجتماعي متكاملةث ا    و   وجد م  
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 كوش الةدمة والتكاف  عي الشاريث ع  عبر م سسا  مدنية رسمية. ويندر  موضوي التعام  

 مي أسر الشادا  ضمن يذا اإلطار. 

 يجب أش يكوش يناد م سسا  اجتماعية ضامنة لحقوق األفراد.

 ل فرادث وبيش م سسا   يذا يو الفرق عيش امل سسا 
 
ا ا جتماعية الع رية الور رعد يذا تق 

 ويية
 
عا  و بر 

 
 ومنسة. ا اتمي التقليدية الور رعده اتسانا

% من األسر والسكاش يستاجوش ال   سسيش سي  معهشةث ي    يم موافو الق اي 25 اش  

ث من القاض ر وأستاا الاامعة ال  ال
 
عام ث ويجب التف ير الادي  هم. العامث ويم الفئة األك ر فقرا

% من املانييش والتجار والق اي الةاذ... فا    لم يتارروا عاألضمة ع  جاروياث 75أما ال سية األ،رت 

 ويناد من  سس   أتوالام بسياهاث ضمن يذه ال سية ينالك فئا  غنية ووس ى وفقيرة.
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 15د. إنةاف حمد

ث ف ر اجرا ا  قسرية أتادية اش رسمية ما  تعرض له سورية عة 
 
نالعقوبا ن لهس دقيقا

.  الاانب. فالعقوبة صي ملن يجرم ويداشث ويذه اإلجرا ا  غير قانونية و،ار  القانوش الدولي 

عال سية ال  أش القوانيش مسكومة عا ر جاس و    اغ عالشك  املناسبث عي الاانب اآل،ر  كوش 

 اش ك يرةث وكض األمرين ن ر .مق ودة ومرسومة ومر ية ومف لة عي أتي

عال سية لليدائ : توس أي يوية اقت ادية أو ما   ورنا ل ييعة اقت ادناد أنا لسُ  

اقت اديةث ل ن أرت أنه يجب ابعاد وضارة املالية عن رصد املواضنا  و وضيعااث فمناقشة املواضنة 

عشرة أضعا، عي املستقي    ت لب دراية عميقة عا سمل مار البشري. فك  ليرة رسمل مر ينا  وفر

)مقعدث سرير عي مسملشفىث فرصة عم ث مس ن...( ويذه مشكلةث يجب أش ندرد أين  سمل مر وبمااا. 

وعندما نف ر عخ و نا ا قت ادية القادمة يجب أش نضي عي الحسياش أش يناد وضارا  عي الدولة 

َب موافويا عل  طريقة  ف ير غير مجديةث وبالتالي يجب ر 
َ
ْول
َ
ق
َ
 يير األدوا . 

 عمفاومنا نسن عن ا قت ادث عندما نتكلم عل  ا قت ادث  عنر 
 
 ر ي  يذه الف رة أيضا

 يناد تديز عن أولوية الق اي 
 
ع ى األولوية ألتد الق اعا . م ،را

ُ
ضراعة صناعة... وا  مرة ر

 ،ر من يتعاع  السياوي! ويذا أمر مست ر ث فاو  ،ر ق اي يم ن التعوي  عليه عي ضمن الحر ث ألنه 

 لهس أك رث 
 
 أو رافدا

 
وأوس من يتاات عاوس مشكلةث فض يم ن أش يكوش ركيزة اقت ادية. قد يكوش داعما

   يتم الحديز عن اقت اد معرفة.
 
ث وعي يذا اإلطار أيضا

 
 الك أش من قتنا عل  فالق ضل الي سياسيا

     ف  ليد،  ال الب عضمة أتيان 235عي مسافدا  معينةث طرطو  عل  سبي  امل اسث 
 
ا

د فا    لدغهم القدرا ث وعندما أشك  منهم نواة متعل
 
مة رانوية عامةث ملااا   أعلمام معلوما ية م ض

 صلية قد أص  ربما ال  وادي سيليكوش عي  لك املن قة.

ة لك  من قةث عي اقت ادنا القادم يجب أش نف ر  ة التفضيلي  ويذا يقي ضمن امليزا  ال سبي 

  س سمل مر عاقت اد املعرفة. الاند نموا  ، ير يم ن اتتذااهث فف ها مناطق رشيه كي

ر أيم البرمجيا  للو يا  املتسدة.  العشوائيا  لديناث   د 

                                                             
 عي مرك  دمشق ل عسا  والدراسا .رئهس قسم الدراسا  ال قافية أستاا عي جامعة دمشقث و  15
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ة ،اصةث عاإلضافة ال  الق اي  عي الساعق ااش لدينا نم اش من املل ية: اما مل ية دولة أو مل ي 

 
 
 جديدا

 
من الشراا   كوش مل ية للمواطنيش أنفسامث   رح أساماا املشترد. ملااا   نخلق نم ا

 عن رجاس األعماسد ماضاس لدت 
 
عمعدماا لضسمل مارث ويكوش للدولة ج   منها لتكوش الضامنث بعيدا

 السورييش مد،را  )ايبث عقارا ( يذا النم  من الشراا  ينقلاا من ا د،ار ال  ا سمل مار.

م أمام فرصة تقيقية لضعتماد عل هاث األمر الذي يستا  عال سية ملوضوي املرأة: نسن اليو 

  منح القروض عضمانا  عقاريةث وعي ال الب    متلك ال سا  
 
رشريعا  وإجرا ا  مساعدة. فم ض

 روافي للتنمية.
 
ن  فعض

ُ
 عقارا . وعليهث يجب اعتكار طرق ملنح قروض ص يرة لل سا  لي 

 لفتح مجرد ورش ص يرة عي لم  منح  را،ي  ادارية م قتة للناضتي
 
ش من صناعير تلب م ض

منح أولوية توى لو 
ُ
مناطق السات ث ما وضعام  س  اعتزاض اليلديا ث يذا من األمور الور يجب أش  

 عيومن ودوش ، ة استرا يجيةث يجب  نديم األولويا .
 
 كنا نف ر نيوما
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 16جهاد ناقوال

 عل  مناقشة 
 
موضوي سي  العهوث بعد رما   سنوا  من الحر د أ   شعر أننا  ا،رنا ك يرا

 م أشر م ال  أش 
 
ة أن % من السورييش يعهشوش  س  ،  الفقر.  سية الي الة أك ر من 80وبخاص 

60.% 

أرك  ينا عل  دور املشاريي ال  يرة ومتنايية ال  ر. فقد اعتمد  دوس مت ورة ك يرة لدرجة 

 
 
 عي نق  اقت اد  لك اليلداش.كييرة عل  يذه املشارييث وأسام  اسااما

 
 تقيقيا

 ال  اطضعي عل  ال  ير من املندما  والااا  العاملة الور  رع  يذه املشاريي ع
 
ي يذاث واسملنادا

ث يم ن القوس: اش  األمانة السورية للتنمية والاضس األتمر  ور دااش لدغهما  –عي تماه–ا اتمي األيلي 

ث وضع  دواجن وأك ر من فعاس عي الك؛ ل ن مي مراعاة ، وصي
 
ة ا  من قة. عي السويدا  م ض

 أسرة تقق  فوائد من يذا. 2000

راع  امل ر، ال راعي بعض يذه األمورث ل ن يجب أش  كوش م سسا  الدولة ناامة مل   يذه 

املشاريي. أ منى أش يكوش يناد دراسة اافية ووافية عن يذه املشاريي لتبياش مدت اسااماا عي  سسيش 

 األسرة السورية. وضي

  

                                                             
 .واليسو  السكانيةاملعاد العالي للدراسا  أستاا عي  16
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 د. مدين علي

است اع  يذه الورقة ارارة النقاش الذي سل  الضو  عل  نقا  ك يرة  ستا  ال  ورشا  

 وبسز أك ر.

 سورية القديمة لم  م  وسورية الاديدة لم  ولد بعد.

 
 
 مت يرا   ك يرة

اا  سورية القديمة قاعلة ل حياةث صي مرتلة انتقالية قد   وسث وست وسث ألش 

عضقة ع ياغة املشاد النهائ  لسورية لم  تولد بعدث ولم  ن ش  ع ورة جلية. لذلكث أعتقد أش 

ث وإش اان  يناد ضرورة 
 
الحديز عن لوش ويوية وطييعة واسترا يجيا  عاملعنى الحقيق  ماضاس مي را

 لذلك.

. سنةث ويو أمر ضروريد  30ث يناد مساو   منذ عن موضوع إصالح القطاع العام - وأسا  

يناد مشكلة عي الندرة ال  الق اي العام و وايفه واأليدا، ا سترا يجية امل لوبة منه. 

ث   يجب أش نف ر عه اوسيلة لت ري  األضما  
 
 فعليا

 
 اقت اديا

 
عندما نريده أش يكوش ق اعا

ا جتماعية. يذا مرفوض عي ا قت اد. يناد شيكا  رعاية ودور رعوي للدولة  م الحديز 

 هث ويذا أمر  ،رث وم لو .عن

رغم  ركيزي عل  ا قت اد عي يذه الورقةث أامن أنه ضمن مندومة العلوم ا جتماعية  -

 ومر ي  عايدا، وغايا  ا اتمي.

 عي اصضح الندام الضريير يناد اجرا  نوعي م لو  عي العمق لم  تم مقاربته. -

بر وحةاا عي ا قت اد. املق ود عالسياسة التوسعية يو اإلفرا  عن كتلة نقدية أك -

؛ وإل ا  2013ا ن ماش ااش عي موضوي الروا ب واألجورث اا لم  سد  أي ضيادة بعد عام 

ث 
 
 اليا

 
ال  ير من عنود اإلنفاق عي املواضنا  الااريةث واإلنفاق ا سمل ماري أصيح معدوما

 و وق  اإلقراضث ونسن  عر، أنه يستا  عهئة مناسية. 

% 35.3%  س  ،  الفقر األد ىث و11.6ااش يناد  2010ألضمةث عام وعن األرقام ما قي  ا -

 س  ،  الفقر األعل  عي سوريةث ويذا  قرير لايئة  خ ي  الدولة عالتعاوش مي عرنامج 

األمم املتسدة اإلنمائ . يوجد مليونا مااجر ،ار  سورية عي ليناش والسعودية وغيرياث عاد 

عدلي  التنمية البشريةث  73ااش  ر هب سورية  1993عام ك ير منهم بعقلية مت رفة وإرياعية. 

. 55ال   73. متوس  العمر املتوقي  راجي من 110أصيح  2010عام 
 
  قرييا
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أي ااش لدينا ماضق ومشكلة   نن ريماث  م  جييريما و فعيلاما لتسقيق أيدا،   عضقة لاا 

 عم  حة سورية وشعاها.

.وتوى عي املناطق الور  سرر  ما ضا
 
 ل  يناد مفاعي  لم  دار بعدث ويذا أمر ، ير جدا

ي عي سورية طيارا  أو عوا،رث نسن  عر، امكانيا ناث  -
عن ال راعة عي سورية: عال يي لن ن ن 

ل ن املشكلة   من ااا اض ررنا ال  استيراد ال سيش أو املنتجا  ال ذائية األساسية الور 

  د،  عي سلة املستهلك اليومية.

 عدم  سسبش اش  
 
ا اتمي السوري ضراعي ع ييعته وبتكوينه التاريخيث يذا   يعنر اطضقا

ها  تعلق بشرو    ً ق اعا  الت  يي والسياتة... ل ن يجب أ  نتجاي  امليزة ال سبية ال راعية؛ اا ا

 وجود سورية كدولة اا  مشروي وراية سياسية عي اإلقليم.

 القضية عي سورية ع يوية ييكلية والف -
 
 كييرا

 
الق شاقولي كيير وعميق ويستا  عمض

 واسترا يجيا  حةمة وجاود جيارة ومقاربا   نموية مختلفة.

 



سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


