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اإلطار الكلي-أوالا 

جديدةلمقارباتبدورهامولّدةومناهجوبأدواتابتكاريةمقارباتاعتماديفرضالبناءإعادة:

.المستقبليةوالتطلعاتالحضارياإلرثبينتزاوج-

األهدافققوتحالسياساتكافةضمنهتتفاعلكاطارالوطنيةالدولةاقتصادهويةيحددتجديديفكر-

.للدولةالعلياوالمصالح

إلىاالقتصاديةنميةللتالتقليديالمفهومبتجاوزمميزةسياساتورسمالشاملةالتنميةاستراتيجيةتبني-

.تأسيسيسياسيواقتصادعامكخيار،المعطاةللبنىجذريتغييرإحداث

يعالجالسورية،الوطنيةالدولةضداالرهابيةالحربنتيجةالحاصلالدمارآثارلمعالجةجديدمنالبناء•

للتصالحسيةاألساالركيزةليمثلالصياغة،محكموطنيبرنامجضمناالجتماعيوالشرخالتنمويةاإلختالالت

.لسوريةوالمستدامالشاملوالتعافياإلستقرارحالةنحوالتدرجفييساهماراديكفعل



:الخارجمنالمفروضةالجاهزةالمقارباتوباستبعادمتعددةوتنفيذيةمنهجيةمقارباتدمج•

Bottom-up)األعلىإلىاألسفلمنالصعود-1 approach)

Incrementalism)التدرج-2 approach)عاليةومرونةبدينامية

Participatory)التشاركيةالتنمية-3 development)الطلبوبحسب(Demand-based approach)

Mobilisation)والحشدالتشبيك-4 & Networking).

:اثنينمرتكزينعلىاإلعتماد•

دورريةمحومنانطالقا ًالقومي،وببعدهاالوطنيالمحليسياقهافياالستراتيجياتجميعتنموأن-

.المجتمعيوالتالحمالسلموبناءالقصرية"العطالة"منوالخروجالمواطن-الدولة

فيالمجتمعىقولكافةالمجزأوتفعيللتجميعالسياقات،بحسبواحدآنفيمتعددةاستراتيجياتادماج-

.والغايةوالمحوروالبناءاألرضيةهوالمجتمعكونوتراكيبه،منظوماتهكافةهندسةباعادة

للجميعمكانا ًمضىوقتأيمنوأكثرسوريةتعودبحيث



.(البشريةاردوالمووالتكنولوجياوالتمويلالعقوبات)عديدةجوهريةعوائقتجاوزاألولوياتتنفيذيتطلب••

أهيلوتوالمهجرينالنازحينوعودةالمعيشةسبلكتأمينبإلحاح،مطلوبةحاجاتهناكسيكونذلكمع•

كغاياتالتعليموالصحةبخدماتبالطبعمرورا ًمكوناته،بكافةاالقتصاديالنشاطواستعادةالتحتيةالبنية

.الحقيقيةوالفرصلألمالمولدا ًالسلمليصبحضروريةتشريعاتضمنمجتمعية

دون(نهممقطع-مرحلةأومشروعمنجزءا ًأو)مامكونبتنفيذوالشروعمفصل،استكشافيمسحتنفيذ•

.مكوناتهاكاملتنفيذلالفرصتتيجحينالتنفيذواجبةغايةالكليةالصورةتبقىلكنجغرافية،لمنطقةأوغيره

.الملحةالحاجاتبنتيجةالبناءعمليةسيرورةببطءواالحساسالعشوائيةالمساراتتجنب•

Driving)الجر"بآثارمنفعةأعلىتحقيق• effects")والتعافيواالستقرارالمصالحةوبالتاليوالتشبيك.



ا  الرؤية الوطنية-ثانيا
الدور:ألسفلاإلىاألعلىمنالمقاربة)الكليالمستوىعلىتركزالتيالتقليديةالتنميةمفاهيمبينالمزاوجة•

مااعالتالتف:األعلىإلىاألسفلمن)الجزئيوالمدخلالمؤسساتياالقتصادمنهجياتمع(للمؤسساتالمركزي

.البناءإعادةمرحلةفيالمؤسساتستطوركيفمعرفةبهدف،(األفرادبين

علىكزالمرتالدولةبناءإطارضمن،(وتوزيعهاالثروةخلق)األعمالوقطاعوالمجتمعالدولةبينالعالقةماهية•

نزياحاإلىيقودانالمجتمعفيوالتنميةالنزاعكونديناميكي،مؤسساتيإطارفيوالواقع،الشرعيةأسس

تنتجةحاسمأحداثمعويترافقاألمة-الدولةمؤسساتفيملحوظتغييرإلىبدورهيؤديتفاضليمؤسساتي

.جديدةمؤسسات

:خاللمنإاليتحققأنيمكنالفإنهالدولة،لبناءالزمشرطاالقتصاديالنموكانإذا•

واق،األسعملالحكومي،الدعمالعام،والحقالنظامالقانون،الملكية،حقوقتضمنشاملةاقتصاديةمؤسسات-

.هذهالمكوناتةممارسفضاءوتطويرواإلبداعلالستثمارالحوافزوخلقالمواطنين،لكلوالفرصالثقافة،التعليم،

.للثروةالعادلالتوزيعلضمانالسياسيةالنخبقبلمنتصمممستنبطةاقتصاديةمؤسسات-



الشرعيةمع،(وحوافزدافعوطني،حامل)قوميةشاملةفلسفةإلىالمستندةالتاريخيةالشرعيةمفهومتالزمإن

لحوكمةانطاقمنسيوسع(وتنميةحافزأخالقية،منظومة)والثقافية،(وتنميةحافزالعدالة،)االجتماعية

فيجميعاللينصهراألساسية،بوظائفهاقيامهاعلىوالعملبهاوالثقةالقويةالدولةمفهوموإعادةالرسمية

وملتبسةمهيمنة،تكونقدالتيالمنفتحةغيرالقوىمنبدالبتطلعاتهومنسجما ًارثهمعإراديا ًمتصالحمجتمع

.شةالهالدولةإلىوالوصولالنموتراجعفيتساهموبالتاليالتنموي،والمشروعالحوكمةآلياتلجهة

تجعلاركيةالالتشفيوتسودتحكمالتيالنخبكونالشاملة،المؤسساتإطارفيفقطممكنالضمنيالنمو•

،(المنظم/مالمنظغيرالمجتمع)الجمعيالفعللمشكلةحلودونمفرغةحلقةفيتدورالمستنبطةالمؤسسات

.المنفتحيالمجتمعاالنصهارتعيققوىعنهينتجقدورابحينخاسرينوجودإلىيؤديالذيالنمووأنسيما

سيماالمجتمع،-الدولةلبناءالشرعيةمفهومضمنالتشاركيةإلىاالنتقالالمؤسساتيالتغييرمنطقيفرض•

مصالحوبحمايةفصروطنيبعدضمناستغاللهايجبللتغيير،نادرةفرصا ًتتيحاالستثنائيةاألحداثوأنًّ

بينجوةالفيجسرمماالمتوسطة،االجتماعيةللطبقةكحاملينالخاصالعامالقطاعينوباستنهاضالجميع

.األزماتخلقتجنبوبالتاليأخرى،جهةمنالمجتمعيوالواقعجهةمنوالدولةالشرعية



ب"ًالدولببة–األمببة"ًتغليبببًمببدخلً،ًفببيًالحالببةًالسببوريةتتطلبببًبلببورةًإطببارًالحوكمببةًالمؤسسبباتيةً• مفهببومًمقارنببةً 

بطًببهًمبنًاإلنطبالقًمبنًالبعبدًالقبوميًومباًيبرت)المقاربةًالتاريخيةًالحقيقيةًلواقعًمجتمعناًأيً،ً”األمة–الدولة"

مقوماتهباً،ًمعًالمتطلباتًالملحةًلبنباءًمفهبومًالدولبةًو(شعبي–قومي–مفهومًاألمنًالشاملًالمترابط،ًأمنًوطني

رًالببذراعً،ًويببوف..(بمبباًفيهبباًاألمببنًالقببوميًبمكوناتببهًالمتعببددةًاإلنسببانيًوالمببائيًوالغببذائيًوالطبباقويًوالثقببافي

تبيحًالمجبالًنباءًقطباعًعبامًمحبوكمًيسبهمًفبيًعمليبةًالتنميبةًويعزيبزًالشبرعية،ًويباالقتصاديًالرشيدًللدولةًمنً

.يعًالمخاطرللقوىًاالقتصاديةًبالعملًالمبدع،ًعبرًصياغةًتفاهماتًحقيقيةًقائمةًعلىًتعظيمًالمنافعًوتوز

،ًوبنباءًثقبافيًيضمنًتأطيرًومأسسةًالشبرعيةًالحوكميبةًفبيًسبياقًاقتصباديًتفباعليًحقيقبيًاسبتمراريةًكليهمبا•

منًالأخالقيًعلميًداعم،ًمعًإرادةًحقيقيةًفيًالتنمية  ً وتحديبدًأهبدافًمدخلًاالستقصائيًلرسمًالسياساتانطالقا

يببةًوتببدعيمًتببرابطًالسياسبباتًالكليببةًوالجزئولوطنيببة،اوإبتكبباريًوتطببويرًالهياكببلًالمحليببةإعببادةًالبنبباءًبفكببر

اجببباتًالمواطنببةًوالمشبباركةًالتداخليببةًلكببلًاألجيببالًوالفربباتًفببيًاطببارًعقببدًاجتمبباعيًيضببمنًالحقببوقًوتأديببةًالو

"ًوظيفبة:ً"لشباملتكاملًالبناءًالفوقيًمعًالبناءًالتحتبيًفبيًمشبروعًالبنباءًاو(البناءًالمواطنيًمعًالبناءًالوطني)

.الثوابًوالعقابًالفوري،ًمنًخاللًمنظومةًالحوافزًالمنضبطة،ًمعًمبدأي(واجبات+ًعملً)لكلًمواطنً



ا  السوريالنموذج التنمويمسار-ثالثا

يبابًعدالبةًغلببةًالنمبوًبإشبكاليةًالريبوعًعلبىًحسبابًالتنميبة،ًمبعًغواغفبالًبعبدهاًالمكبانيمسبارًالتنميبةتحليبلًيظهر

.بينًالمواردًوالخدماتًالمقدمةًللسكانالتوزيعًوالفقرًوالبطالة،ًوتزايدًالهوة

اختالالت متراكمة وغياب البعد االقليمي للتنمية وتوزيع عوائد النمو قبل األزمة-1

.ًًمرحلةًالتعبرةًالتنمويةًالتوسعية:ًوبناءًمؤسساتًالدولةًوالبنيةًالتحتيةعقدًالسبعينات•

.مرحلةًاألزمةًالهيكلية:ًواإلنكشافعقدًالثمانينات•

.2004-1991عقدًاإلصالحًالضائعً:ًوعوائدًالنفطًوالطمأنينةًالخادعةعقدًالتسعينات•

دالتًمعمعًتنفيذًالخطةًالخمسيةًالعاشرةًفيًسياقًإقليميًودوليًضاغط،ً(:2005ً"ً)اقتصادًالسوقًاالجتماعي"•

مصبادرًالبدخلًفباوتًببينوالت،ً”المفقترالنزيت ًالتنمتوي"معًذلك،ًازدادتًاالختتالالتًالبنيويتةًو،ًلناتجلنموًمرتفعةً

يةًالصببناعوالتجمعبباتعشببوائيةًالعمببرانًواكتظبباظًسببكاني،ًوعجببزًفببيًالمببوارد،ًوتببدهورًبيرببي،ً)وأمبباكنًتكوينببهً

.العشوائية

عنًغلبةًفلسفةًالنموًعلىًحسابًالتنمية مشروعاً  ن؟النموًمنًأجلًم:ًوأصبحتًاالشكاليةًتطرحًسؤاالً 



والضمنيةالمباشرةوغيرالمباشرةومفاعيلهاالحرب-2

أوضاعرتيبتإلعادةالتغييرسياقضمنمباشرةبشكلسوريةاستهدفتاإلقليمي،موقعهاوبحكماالزمةقبلماحتى

دورا ًلسوريااإلقتصادإليهاتعرضالتيالعوامللعبتو،يهاعلالمتكالبةالغربيةالقوىمصالحيخدمبماالمنطقة

.المواجهةمحاورعلىمتعددةوبانعكاساتاألزمةمجرياتفيمحوريا ً

يبةًلسبوريةًمبعًتمويبلًالقبوىًالمعادالشبرخًاإلجتمباعيًوالتكافبل،ًخاصبةًوتنباميًتغيرًطبولوجياًاالقتصبادًالسبوريً•

المهباجرين،ًلظاهرةًالتطرفًالعالميًفيها،ًمقارنةًبإرثهاًالحضاريًودورهاًالقوميًباسبتقبالهاًعببرًالتباريمًلماليبين

.عددًمنًالكوادرًالسوريةانكفاءًبالتوازيًمعًمعًبروزًالهجرةًًوالنزوحًًالداخلي،



مواجهة مفاعيل األزمة-3

رئيسبباًفببيًالحببربًعلببىًسببوريةًفإنببهًمببنًالصببعبًبمكببانًتصببورًكيببفومببازالًإذاًكببان  ً يمكببنًالشببقًاإلقتصبباديًمكونببا

هًاالساسبية،ًإلقتصادًماًكاالقتصادًالسوريًوالذيًكانًيمرًقبلًاألزمةًبتحوالتًهيكلية،ًأنًيواجهًآزمةًاستهدفتًمقومات

صرفًمروراً المنًتدميرًفيًالبنيةًالتحتيةًواستهدافًعواملًاالنتاجًإلىًتحجيمًالتجارةًالخارجيةًوالمضاربةًعلىًسعر

.ًاالستثمارًوارتفاعًاألسعاروبمحاصرةًآلياتًالتمويلًوالتأمينًوالنقلً

ذلبكًتبعباًلتطبورًاالقتصادًالسوريًالصمودًبفعلًاستغاللًطاقاتًاإلقتصبادًالكامنبةًبتقلبيجًفجبوةًالنباتجًوصمدمعًذلكً

األزمببةًومفاعيلهببا،ًحيببثًكببانًومببازالًهببدفًالحكومببةًفببيًمواجهتهبباًالرتببداداتًالحببربًالمحافظببةًعلببىًالببدورًالخببدميً

:واالنتاجيً

الكًالضروريةًمعًذلك،ًيبقىًالرهانًاألساسيًفيًالمرحلةًالراهنةًًضبطًمستوياتًاألسعارًلتأمينًمتطلباتًاالسته

حبديًالمسبتمرًوتخفيضًكلفًمدخالتًاالنتاجًومواجهةًالضغوطًالكبيرةًعلىًقيمةًالليرةًالسورية،ًببالتزامنًمبعًالت

لمرحلةًإعادةًوهندسةًالبنيةًالتحتيةًضمنًبرنامجًإعبادةًالب نباءًالمبتغبى،ًوذلبكًباستعادةًمستوياتًالتشغيل،ًاستعداداً 

.ضمنًالرؤيةًاالقتصاديةًالوطنيةًالجديدة



ا  من برامج إعادة اإلعمار إلى مقاربة التنمية االقليمية كرافعة للبناء-رابعا

فيًالئحةًالكوارثًوالحروبً فريداً  القوىًالعظمىًخاصةًفيًظلًتكالبإنًعمقًماًتعرضتًلهًسوريةًيعتبرًمثاالً 

قًمفاعيبلًسبابقةًكونًتطورًديناميبةًاألزمبةًي عّمب،ًويفرضًتجاوزًالطرقًالتقليدية،ًالسوريً"ًالحيز"للسيطرةًعلىً

عنيبهًانكسباراً وصلًبعضهاًإلىًالنقطةًالالعودةًوينتجًمفاعيلًجديدةًتهددًآلياتًعملًمنظوماتًعديدةًوتعنبيًفيمباًت

ضبمنًتدامًاطارًعقدًاجتماعيًجديدًومتطورًومسبفيفيًمسارًالنموذجًالتنموي،ًوالتفكيرًبطريقةًوبأدواتًجديدةًً

وصببفاتً،ًسببيماًوأنًالسياسبباتًالواجبببة،ًتسببتدعيًتجبباوزًالمقارببباتًالمتداولببةًمببنًقبببلًالخببارجًوالثوابببتًالوطنيببة

.“برامجًإعادةًاإلعمار"

االسببتقرارًوالتصببالحًمببعًالماضببيًوبنبباءًالمسببتقبلًبكببوادرًمؤمنببةًبعدالببةًالرضًالبنبباءًيفبب  ً بحيببثً،تنميببةمببنًجديببدًأساسببا

ً محبباورًالنهببوضًوتضببمنًتحببولًالنمببوًإلببىًتنميببةًمتوازنبببإلخببتالالتًالبنيويببةًامعالجتببهًترتكببزًالرؤيببةًعلببىً ةًجغرافيببا

التالزمًمعًالمثلثًأيًمنًالزاويةًالجغرافيةًوالقطاعيةًوالزمانية،ًب:ًبمثلثيًاإلستدامة،ًوتحققًعدالةًالتوزيعًبينًاألجيال

إعبادةًتوزيبعًفغايةًالتنميةًاإلقليميةًليسًفقطًاألقاليمًاألقلًنم.ًاألخرًبأبعادهًاالقتصاديةًوالبيريةًواإلجتماعية  ً وا ،ًبلًأيضا

يببعًإعببادةًتوزوخبباللًالطاقبباتًالكامنببةًالتببيًتحببددًاالتجاهبباتًالمسببتقبليةلثببرواتًوالببدخولًوالفببرصًمببنًوااألثقببالً

.االستثماراتًوالنشاطاتًاالقتصاديةًوإعادةًتوزيعًالسكانًوأحجامًالمدنًوإعادةًتشكيلها



كفاءة،وبفعاليةواردمالتخصيجالالمركزية،األطرمعةمتناغمو،فاعلةمركزيةحكومةعلىالتركيزيضمن•

ةمواجهدونصغيرةحكومةأومشتتة،عامةوإدارتكبيرةحكومة:العديدةالتنميةأفخاخفيالوقوعويجنب

الملكية:ثةثالأعمدةعلىجوهرهفييقومفاالزدهار.والعدالةوالشفافيةالملكيةحقوقغيابأوالملحة،اإلحتياجات

دونالدولةمؤسساتبناءفإنوعليهالكلي،االقتصادإطارفيالتشغيلمستوياتورفع،األسواقحريةالمصانة،

.ضحياتالتوقدمتمنكوبةباألصلهيالتيفراته،هشاشةمنسيزيدالمجتمعيالنسيجاالعتباربعيناآلخذ

مببنًمحوريببةًدورًالدولببةًفببيًالتنميببة،ًتتمثببلًأهببدافًإعببادةًالبنبباءًفببي•  ً تًعاليببة،ًتحقيببقًنمببوًمسببتدامًوبمعببدالانطالقببا

طبباعًالخبباصًبإعببادةًتأسببيسًالحوكمببةًاالقتصببادية،ًوالتناسببقًبببينًكافببةًمكونبباتًالسياسبباتًاالقتصبباديةًومشبباركةًالق

التوزيبعًواألهلي،ًمنًتحسينًإدارةًالمواردًإلىًمكافحةًالبطالةًوتحسينًمسبتوياتًالمعيشبة،ًوضبمانًاإلنصبافًفبي

:واالستقرارًاالقتصاديًمعًمالحظةًالنقاطًالتالية

.تعانيًجهودًإعادةًالبناءًمنًالنزعةًلمقارنةًالحالةًالمثاليةًمعًالحالةًالضعيفةًالسائدة-

كيف- .يصنعونًذلكيعرفًصانعوًالسياساتًكيفًيجبًأنًتبدوًإعادةًالبناءًالناجحةًولكنهمًيعرفونًالقليلًجداً 

(.فالدولةًليستًشركة)تشكلًالمتغيراتًغيرًالمتحكمًبهاًمعيقاتًلتلكًالمتحكمًبهاً-



ةًالبناء،ًورغبمًأهميبةًتتطلبًإعادةًالبناءًتعديالتًفيًالحوافزًوالفرصًوالتفضيالتًللمؤسساتًالتيًستقومًبإعاد-

.معيارًالكفاءةًدوما ًالتنسيقًبينًالسياساتًالكليةًوالسياساتًالفرعيةًبحسبًالملفاتًالمعالجةًلكنًقدًالًيتحقق

المكونبباتًبمعنببىًالمعبباييرًوالضببوابطًواألسببسًالتببيًتحكببمًالعالقبباتًبببين)التركيببزًعلببىًرأمًالمببالًاالجتمبباعيً-

شباركةًالجميبعًلخفبضًالفاعلةًفيًالمجتمعًوالتيًتتيحًالتفاعلًوخلقًالثقةًفيماًبينهاًوتساهمًفيًتحقيبقًالعدالبةًوم

عزيببزً،ًسببيماًوأنًمسببتوىًتراكمببهًسببيلعبًالببدورًاألهببمًفببيًاسببتدامةًالنمببوًوالتنميببةًوفببيًت(التببوترًاالجتمبباعي

.ًًتمعاالستقرارًوالترابطًاالجتماعيًوبناءًالشبكاتًوالتوافقاتًالمبنيةًعلىًالمكوناتًالمتعددةًللمج

ين الدول   والقا ا  أن تهدف السياسات على الصعيد المحلي إلى بناء السلم واألمن المجتمعي، وتحقيق التفاعل ب -
جذةي    ا  ي الخ  او وتح  ديات األم  ن همفهوم  ، الي  امل، اف  ي ات  ة  م  ا هع  د األةم    تت  ا  ا  ةو حقيقي     ص   حات

ا   ك عاع  اد  أي السياس  ات له  ا األولوي   ا هع   ها و : السياس  ات والمسسس  ات، لت  ن س  تاة  أس   ل  جو ةي    عدي  د 
، وهع  ها (دي  واألس عاةع ون اسس تاماة ايه ا يخف ت التتلف   لي ة المهاي ة  لالني ا  اس تص ا)بناء البني  التحتي   

.  عام  وخاص أ ل و وحًا عالحاجات األساسي ، وعيفي  إص   السوق وتخفيت اسنتهاةي  عبة مسسسات  وي



عبباتقًورغببمًأنًالمسببؤوليةًتقببعًعلببى،تتطلبببًعمليببةًإعببادةًالبنبباءًتببدخلًالدولببةًفببيًتحديببدًاألولويبباتًالوطنيببة-

العامببةًالببوزارات،ًلكببنًالتطبيببقًيجبببًأنًيكببونًالًمركزيببا ،ًبتعزيببزًدورًسببلطاتًالخببدماتًالمحليببةًوالمؤسسببات

.والمجتمعًاألهليوالخاصة

لالمركزيبةًتسباهمًفقبيمًا.ًالًيمكنًتحقيقًاالنتقالًفيًالمؤسساتًدونًتحقيقًتحولًفيًعقليةًالنامًوطرقًتعباملهم-

مجتمبعًكشبركاءًفبيًبنباءًالثقبةًوالشبفافيةًوالتشباركيةًمبعًال(ًالمصلحةًالوطنيبة)وبتفاعلًتامًمعًمحوريةًدورًالدولةً

المحلببيًالحقيقيببون،ًبحيببثًيببدعمًنظببامًالحوكمببةًالسببلمًوإعببادةًالبنبباءًومشبباركةًالسببلطةًوالمسببؤوليةًعلببىًالمسببتوى

.وتقديمًالسلعًالعامة-التنظيم-وتحسينًالمواردًواإلدارةًالعامةًوتطبيقًالقانون

كببونًسببكانيًأيًدورًوأيًشببريحةًاقتصبباديةًواجتماعيببةًومناطقيببةًوأيًمالتنميببةًالمحليببةالًتسببتبعدًمقاربببةًبالتببالي،

اءًنفسبهًبعيبداً ،ًبلًتحريضًالمجتمعًوبناءًالقدراتًوالتبدعيمًلشبف(والتيًكانًمصدرًإغناءًوصهرًمجتمعي)بتنوعهً

دينامياتهباًوالحةًاالندماجًالفاعلًباسبتراتيجياتًالمصبوعنًاألطرًالدفاعيةًالعقائديةًوقوةًالسالحًوالنفوذًوالتطرف،

(.يةوباستبعادًتأويالتًمتطرفةًلمفهومًالالمركز)الذاتيةًعبرًالزمن،ًضمنًمقاربةًمركزيةًالدولةًالمواطنً



ا  الشروط والمحددات: عوامل النجاح الكلية-خامسا

طببارًاإلسببتقرار،ًالمببواردًوالتمويببل،ًالعقوببباتًوالولببوجًإلببىًالتقانببة،ًواال:سببيعترضًإعببادةًالبنبباءًعوائببقًعديببدة

بطلببًاالطبارًالزمنبيًبإلحباحًالجميبعوالتشريعيًوالقبانونيًوحقبوقًالملكيباتًالعامبةًوالخاصبة،ًونقبجًالكبوادر،

".كلًشيءًواألن"

عاجلبةًداخلًكلًريفًوكلًمدينة،ًوالمناطق)واألولوياتًالمناطقية،ً(أجلًطويلمنًاآلنيًإلى)األولوياتًالزمنيةف

سبتكونً(ًحةببالتعليمًوالصبالطاقةًوالنقلًإلىًالميباهًمبرورا ًوداخلًالقطاعًنفسه،ًمنً)واألولوياتًالقطاعية،ً(التدخل

لةًالمركزيبةًستطرحًمسأكماً؟ًالعديدةفيًظلًالقيودكيفًسيتمًتحديدًاألولوياتلكن.ًمصدرًخالفًوعلىًوجهًحق

؟ً(107ً/2011ًقانونًاإلدارةًالمحليةً-إعتمادًخططًكليةًإلزاميةًأمًتأشيريةًللوحداتًاإلدارية)والالمركزية

ربًإعبادةًاإلعمبارًكذلكًستفرضًمعاييرًالربحيةًواإلنتاجيةًنفسهاًعندًإعادةًتأهيبلًالبنيبةًالتحتيبةًوالخبدمات،ًفتجبا

ألجبلًوتتطلببًالقطباعًالخباصًلبنًتكبونًفبيًمشباريعًهبيًببالتعريفًطويلبةًاإستثماراتًفيًبلدانًمتعددة،ًتبينًبأن

يصعبًتأمينًعائديتهًالسريعة دماتًالمطلوببةًعلبىًكذلكًاألمرًبالنسببةًللخيبارات،ًفهبلًاألولويبةًلتقبديمًالخب.ًتمويالً 

التصدير؟يةًالسوقًأموجهًالسرعةًأمًتمويلًالبنيةًالتحتيةًالمساندةًلإلنتاجًوتأمينًفرصًالتشغيلًللعاطلين،ًوتتلب



رجًإنًكببلًهببذهًالمسببائلًسببتطرحًبالحبباحًولكامببلًاألراضببيًالسببورية،ًوبالتبباليًفببإنًالمزاوجببةًبببينًمقارببباتًالتببد

لعديببدًمببنًمببنًاألسببفلًنحببوًاألعلببى،ًوالمرونببة،ًستسببمحًبتجبباوزًابحسبببًالطلببب،ًوووالتشبببيكًوالحشببدًوالتشبباركيةً

وجغ".ًأعناقًالزجاجة" وقطاعياً   ً ببلًأنًتنفيبذًفوضعًالصورةًالكليةًوالشاملةًالًيعنيًتنفيذًكاملًمكوناتهاًزمنيا  ً رافيبا

:اطًاألتيةوبالتالي،ًسيكونًمنًالضروريًلحظًالنق.أيًجزءًمهماًصغرًسيسمحًبتجميعًوتشبيكًبقيةًاألجزاء

علىرفةالمشالجهاتكافةعمللمأسسةالسلطاتبأعلىيرتبطمرجعياطارك،التنظيمياالستراتيجياالطار-1

لمستوىاعلىالالمركزيةإلىالمركزيةمناالنتقالمحدداتضمنالمستنبطة،وتلكالقائمة،البناءإعادةعملية

.للجميعالبابفتحوسياسةالتشاركيةنهجواعتمادوالمناطقي،الكلي

عادةإلهائلةاستثماراتإلىسوريةستحتاجوتكلفةمستدامةتنمية:القانونيواالطاراالستثمارمنظومة-2

أيأنعنييالبناءإعادةمناحيلكاملالقانونيةالبيرةصياغةلكنعديدة،لمضارباتاآلنتخضعومبالغهااإلعمار

الطرقأو،(غربوشرقجنوبشمال)الجديدينالدوليينالطريقينبتشيدالمثالسبيلعلىالمنفعةسيجدمستثمر

كانأيا ًشاركيةالتلعقودالقانونيةالصياغةكيفية)للطاقةتوليدمحطةأوصناعيةمدينةانشاءأو،المحافظاتعابرة

.)مؤسساتيةومساءلةشفافيةبكلتنفيذهاوكيفيةشكلها،



ةًقببلًتبباينًواقبعًمؤشبراتًالتنميبةًالمناطقيبيعكبسًالبذيًمعامل الحرماا،،معامالت تعويض األضرر الناتجة عن األزمة

امًبحسبًالمسوحاتًالميدانيبةًوالمؤشبراتًالمتاحبةًلعب(ًمؤشر71)األزمةً

(.نقطةًعلىًسبيلًالمثالًيتمًتثقيلًالمناطق100منً)2010

تًاإلنسببانيةًالملموسببةًوالمعنويببة،ًوفبباة،ًإصببابااألضببرار:ًمعاماال الضاارر

مبنً)وإعاقات،ًحبدثتًنتيجبةًاألزمبةًوتقبيّمًمبنًقببلًجهباتًرسبميةًوأهليبةً

(.نقطةًيتمًتثقيلًالضرر100

،ًمبنًالتهبديمًفيًالعمرانًوالبنباءًوالمتلكباتًوالبنييبةًالتحتيبةمعامل التهديم

مبنً)ةًالجزئيًإلبىًالبدمارًالكلبيًوتقيبيمًمبنًقببلًجهباتًفنيبةًرسبميةًوأهليب

(.نقطةًيتمًتثقيلًالضرر100

معامبببلًمركببببًللمعبببامالتًالبببثالثًأعبببالهًكجببببرًيبببتمًكمعامااال التحاااحي 

البنيبةًتخفيضهًبمعاملًإضبافيًيعكبسًاسبتفادةًالمتضبررًمبنًإعبادةًإعمبار

.التحتيةًوالمرافقًالمنفذةًمنًقبلًالدولة

معامل:(coefficients)معامالتأربعةاعتمادنقترح:المستقبلوبناءوالتعافيالماضيمعوالتحال االستقرار-3

طيفكرةتعكسنماذجمنغيرهاعتمادأوبلورتهتتمكمثالنوردهاوالتيوالتصحيح،والتهديموالضررالحرمان

.المستقبلنحووالتطلعالماضيصفحة



لإلبتكارالوطنيالنظام-4

اإلنطالقيجبالتيالذهبيةالفرصةنفإ،"الزجاجةأعنق"تمثلالتيووغيرهاالتمويلمسألةقيودمنالتقليلدون

النموبينوابطالركسرولكيفية،المعرفهومجتمعالمعرفهقتصادالسيعطىالذيبالدوروأخيرا ًأوال ًتكمنمنها

كونهامزيةتليسالتيالرخيصةوالعمالةالريوع،دور)القديماالقتصادمناالنتقالوالطبيعية،المواردوانحسار

لتقانةاوتطبيقاتوالمعلوماتالمعرفةفيهالمهمةاألصولكون)الجديداالقتصادإلى(المالورأممؤهلة،غير

االستمرارموعدتهديمها،قبلقائما ًكانبماالتحتيةالبنىاستبدالإستراتيجيةبهجروذلك(واسعنطاقعلى

بنيةوإنشاءواالبتكاريدللتجدمنظوماتيةمقاربةوبتبني،اإلنتاجعملياتفيالتقليديةالمنخفضةالكلفةمبدأبإعتماد

national)التقانيوالتطويرللبحثتحتية system innovation)،افةالمضالقيمخاللهمنتتنامىاالقتصاديالنموعجلةتحريكل

ابتكاريأعمالقطاعنشوءوإلىأخرى،مضافةلقيمبدورهمولدتقانيمسارفياستراتيجيا ًالمتموضعةللشركات

الفرقيزداديثبح،معرفيا ًالمقادالعالمياالقتصادبيرةفيتنافسيةمنتجاتالجديدةالشركاتخاللهمنتطرح

."صاعداقتصاديحلزون"فيوالدخولوتكلفتهاالتنميةعائدبيناإليجابي



:المقيداتطبيعية،موارداثرية،أماكن:"اليدارفع"خارطة-5

مناطقأينميةللتمقيداتتتضمنالتيالتنظيميةوالمخططاتاالستثماريةالخارطةأياليدإرفعخارطةوصيانةإعداد

قانونيا ًةمحددمناطقكونهاكان،شكلبأياستنزافهاوممنوعكحرماتكانجهةأيةقبلمنضمنهاستثمارااليمكنال

.وهكذاحصرا ،سكنيةوأخرىالصناعات،لتشييدحصريةومناطقوتنفيذيا ً

للتنميةمعيقةةظاهروالتجاريةوالصناعيةالسكنيةالعشوائياتانتشارأصبحبعدها،وخصوصا ًاألزمةقبلمافحتى

أواحيةالسياألماكنبحرماتكالمسام)الكليالمستوىوعلىالمعنيةالمنطقةفيالمجاليالمالراموتستنزف

.(الالعودةنقطةإلىالوصوليعنىالمائيةاألحواضفوقحتىالعشوائيالتعمير



ا  محاور النهوض والبناء-سادسا

"سورية نهاية العمق البحري وبداية عمق آسيا: "في فضاء  اإلقليممكانة سورية -1

ن خ  ل ا ن دما  تتمحوة اعة  إعاد  تمو ع سوةي  اي ا  ليم هالحصول على التمويل وايج اد محةع ات للنم و ال داخلي، م 
جعله ا ا ي  ل   يال ذي المتمي ةوم ن مو عه ا الجغةااي ا الس وةي  ا ي   ذا المع ان م ن الع الم م نا  ليمي وا ستفاد  القص و  

هي  عل ة   ي  ته  دفالت  ي ما  امع الق  و  العظم  ى وا  ليمي    ةل  م)س يمع  ن انتةاع  ،ذيوال  ، أنظم    الته  ادل التج  اةي والاا    
.  (هفةت نموذجًا لي  سوةياً و " السياة  على الة ع  الجغةااي ة تحجيم معان  سوةي  

 ليمي   والس ياح  وهالتالي س بد م ن تحدي د مح اوة العم ل ا  ليم ي ا ي  ااع ات عدي د  ل ي  أ له ا الاا    والنق ل والتج اة  ا 
معاني  ات    ذ  تنس  يق م  ع دول المناق    سس  تغ ل م  و التي  بيو و التال    يأن تحقي  ق نجاح  ات تنموي    ه  التأتي  د م  ع،إل    اةد وا 

.المناق  لصالك ولخدم  يعو  المناق 



منًموقع  ً هميبةةًأسبوريأستكتسبًالبنرولكإحدىًأهمًممراتًعبورًهاًفانطالقا

مبعًيًخاصبةً المتنبامالعبالميًبالغةًفيًتأمينًإمداداتًالنفطًوالغازًلتلبيةًالطلبً

ينًبامتيببازًنضببوبهماًفببيًمنبباطقًاإلنتبباجًاألخببرىًوبقائهمبباًسببلعتينًإسببتراتيجيت

هباًلكبنًلعبهباًلهبذاًالبدورًيتطلببًتعظبيمًمنافع.ً-20302040علىًاألقلًلألجبلً

لمصالحهاًالقومية  ً .تبعا

نًربببطًمكببامنًالعببرضًالحاليببةًوالكامنببةًفببيًدولًالخلببيجًالعربببيًمببعًأمبباكإنً

مًعببرًأنابيببًاالستهالكًفيًالدولًالمتشاطرةًعلىًالمتوسطًواألمبريكيتين،ًسبيت

كمبباًأنً.ًمصببافيًومعامببلًمعالجببةًسببيتوجبًتطويرهبباًفببيًسببوريةوومرافبب ً

ودول(ًالسببعودية،ًالعببراق،ًقطببرًوإيببران)تفبباوضًسببوريةًمببعًالببدولًالمنتجببةً

علبىًا(األردن،ًالعراق،ًلبنان،ًتركيا)العبورًاألخرىً  ً لتوازنباتً،ًسبيكونًمبنيبا

طلبًعلبىًالجيوسياسيةًالعالميةًواإلقليميةًومآلها،ًبماًفيهاًمحدداتًالعرضًوال

وإقليميا ،ًوإستراتيجيةًالتنميةًالسبورية،ًكبونًمبرور  ً أنابيببًالبنفطًالطاقةًعالميا

سبب/أو  ً يلبيًوًالغببازًعبببرًسببوريةًلببيسًفقببطًسببيؤمنًلهبباًعوائببدًعبببورًبببلًأيضببا

.جيةحاجاتهاًالمتنامية،ًوتحقيقًأمنهاًالطاقويًوتعزيزًمكانتهاًاإلستراتي

مكانة سورية في اإلقليم

نفلسطي



(:معاكسة االتجاهات)النمو المؤدي إلى التنمية -2

البىًمحباورًمعًبقيةًالمنباطق،ًأيًمبنًالتركبزًالقطببي(ًالمتفاعلة)منًمركزًمستقطبًوحيدًإلىًنشرًالتنميةًالمندمجةً

يًكبانًسبائداً تنمويةًوابتكارًمحاورًأخرىًغيرًالنموًالحلقي،ًكالنموًالشعاعيًوذلكًبهدفًتصبحيحًمسبارًالتنميبةًالبذ

:يأخذًأساسا ًقبلًاألزمةًواحتواءًمفاعيلهاًوالبناءًلنموذجًجديد

ً التغيرًالديمغرافيًالحاصلًبفعلًالنزوحًالخارجيًوالداخلي،ًوالبذيًغيربرًويغّيبرًالكثيبرًمبنًالمعط• ونوعبا  ً يباتًكمبا

..(.بماًفيهاًمستوياتًاألميةًوالتأهيلًالمهنيًوالفقر)

.ًًمعالجةًاالختالالتًالتنمويةًالمتراكمةأي تكاملًالتخطيطًالقطاعيًواإلقليمي،•

ارتهباًًببلًتوزيعًجديدًللسكانًقبلًايصالًالخدمات،ًكونًالمسألةًلبمًتعبدًكمباًفبيًالسبابقًنبدرةًالمبواردًأوًحسبنًاد•

يببةًومببدنًانشبباءًبنبىًتحت)خلبقًفببرصًالعمببل،ًوذلبكًبتنميببةًقصبريةًوأهميببةتبوطينًالنببامًبحسببًتوضببعًالمبوارد

.ًً(صناعيةًوسكانيةًفيًأماكنًجديدة

،ًسبيماًديبةوقفًنزيفًاالقتصادًالمحليًوارتباطًمناطقًعديدةًفيًسوريةًبالتجبارةًغيبرًالشبرعيةًمبعًمنباطقًحدو•

للتفبباقم،ًتهريبببًجببزءًمببنًالنمببوًاالقتصبباديًالببداخليًمرشببحوتزايببدًالهببدرًوالفواقببدًوتآكببلًالمكتسببباتًالسببابقةًوأنً

من مستفيداً  .ماًيمكنًأنًيعتمدالتجاريًالسائدًوالتبادلوذلكًبقلبًمعادلةًالمنافسةًلتصبحًكلًمنطقةًسوريةًنداً 



البنية التحتية الجديدة المطلوب تشيدها إلزالة عوائق التنمية المتوازنة-3

:يتطلبًاإلنتقالًإلىًركائزًاالستدامةًالبدءًبالنقاطًالتالية

الطرقًكمحاورًتنموية مبنً)رببيًوالشرقيًالغ(ًمنًتركياًإلىًاالردن)اعتمادًالطريقًالشماليًالجنوبيً،ًب-أ

تجباوزًلميبةًكمحاورًللتنميةًالمتوازنةًوليستًطرقًخدالجديدينًوامتداداتهماًالداخلية،(ًالعراقًإلىًلبنان

ورًشبمالًجنبوبًتفعيلًمكانةًسوريةًفيًاإلقليمًوتوليدًمكامنًجديبدةًللنمبو،ًكمحبولمقيداتًالتنميةًالحاليةً

نميبةًالجنوبيبةًمعًدلتاًالتنميةًالشماليةًالتيًتضمنًمعالجبةًاخبتالالتًتنميبةًريبفًحلببًالشبمالي،ًودلتباًالت

.التيًتضمنًتنميةًالمنطقةًالجنوبية

وحمبباةًبفببكًاالختنبباقًعببنًمركببزًحلبببًوإدلبببهنبباحيببثًتتمثببلًاالسببتراتيجيةً:ًالمركزيببة-المببدنًالطرفيببة-ب

طبةًوجمجًودمشقًودرعاًالواقعةًعلبىًاألوتسبترادًالبدوليًالحبالي،ًوبانشباءًمبدنًجديبدةًومراكبزًنمبوًمسبتق

السبوريينًكماًتساهمًفيًإيواءًمراتًاألالفًمبن.ًوناشرةًللتنمية،ًمنًالمحورًالحاليًإلىًالعمقًالسوريًشرقا ً

.ًًخاصةًمنًنزحًولمًيعدًلهًمسكنًفيًالمنطقةًالمعنية



المحاور الطرقية التنموية 

ومدن االستقطاب الجديدة



اقامببةًالحيببزاتًالصببناعيةًباعببادةًرسببمًالخريطببة-ج

شييدًاألحمالًواألثقال،ًفكماًفيًمنطقًتتوزيعواعادةً

الطببببرقًوالمببببدنًالسببببكنية،ًالًبببببدًمببببنًتشببببيدًالمببببدنً

الصببببببناعيةًالجديببببببدةًواعتمببببببادًمقاربببببببةًالمنبببببباطقً

المخصصببببببةًللصببببببناعاتًالصببببببغيرةًوالمتوسببببببطةً

لًوعبودةًوالمناطقًالحرفية،ًوذلبكًلتهيربةًبيربةًالتشبغي

يًأمبباكنًومنبباطقًجديببدةفببوزيببادةًالنشبباطًالصببناعيً

كنيةًمرتبطببةًبالمحبباورًالطرقيببةًالتنمويببةًوالمببدنًالسبب

.مولدةًللتنميةالجديدةًكمراكزًاستقطابً

المدن الصناعية المقترحة كمحاور تنمية



في سبيل التلخيص

لجهبةًمبآلًاألزمبة،ًفبإنًخطبورةًالمرحلبةًتسبتدع  ً يًاذاًكانًهنباكًسبيناريوهاتًعديبدةًمنهباًكارثيبا

ًمسبتقرًعلبىًاألقبلً فكيبرًبطريقبةًسبيماًوأنًالسياسباتًالمطلوببةًتفبرضًالتالمحاولبةًلرسبمًمسبتقبلس

خبرونًولكلًالسوريينًقبلًأنًيرسمًاألوبأدواتًجديدةًضمنًاطارًعقدًاجتماعيًمتطورًومستدامً

مشاهدًالًتحققًمصالحًالجيلًالقادمًالذيًعاشًأوًورثًأزمةًنرجوًأنًتكبونًمبنًمعطيباتًمباض

وبعدالةًللجميع  ً وتوافقيا  ً .ًًساهمًكلًالسوريينًبتجاوزهًتصالحيا


