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 شكر وتقدير

  

 

جناز هذاا ابحثذ و وأ دمذد  بدايًة أ محد هللا وأ شكره أ ن أ عانين عىل  ا 

وفيق دامئذًا   عذأ أ نت ذه بذه به خابصًا ابتغاء مرضاده دعاىل وأ سأ هل ابت  

 وأ ن ه به غريي.

سذو    مدير ا ىل ال ساداة ال فاضذ  اييذد د   كر وابت  وأ دوجه اببش  

ال  أ ن لكيذذة تصاصذذادو و ذذال يسذذعين ا  كر ووافذذر أ دمذذد  يليذذ  ابش 

  ايي تكذذر   ادلكتذذو  عذذدلن سذذ  نتمانذذان ل سذذيتالي اب اضذذ  

مشكو ًا ابال رشاف عىل هاا ابحث و واكنت دوجهياده ومالحظادذه 

غناءه.متا  عوًل يل   ا  مة ابمي    ابحث  وا 

 مد سامه بنصيحة أ و مع ومة أ و نماش ممثرو وأ خذ    كام أ شكر ك  

مي  محمد كييك عىل ما صدماه يل كر ال سيتال ص وان ابرويمو وابل  ابي  

عداد ابحث .مد   عون أ ثناء ا 

وال ي ودين أ ن أ دمد  اببشكر ا ىل زمذال    صسذالا تصاصذاد ا ذايل 

هيهيذا ا تعذة وابتث ذ   وابنمديو اييد شا كو  مسرية ابعأ وأ ضذ وا ا 

 ة.مبا مجعنا مد حب ابعأ وا ودة وا نافسة اال جيابي  

 ابحاحثة
 



 و
 

 اإلهداء
ىل مد جتر ع ابصرب ومل يوفر كدًا وال دعحًا بريا  وأ خويت   أ فض  ا رادبو اي مد أ محذ  اكذ ب ّذ   ا  

 أ يب ابغايل                                افاخا  وأ سأ ل هللا أ ن ميد  بعمرك وجيع ين دامئًا أ هاًل ب خرك

ال شواك عد د يب وال تلالو و هن ُت مد حناهنا ودصمميها ويحمى صوهتا مذرددًا صذول ا ىل مد حصدت 

 أ يم احلحيبة                    ابشاعر"ابعأ يرفه بيواًت ال عامد بها" ترنمية أ ح ظها وترافمين ما حييت.

ىل ال سيتال ال ول ايي اكنت مسريده ولكامده صندياًل أ هتدي به              ي                  ا   جد 

يت                ا ىل صاحبة ابوجه ابطاحف ابحلنانو مرشديت وحضين ادلائف                       جد 

ند وابعلوة              حامد                ا ىل مد  افمين منا مح نا حمائبنا ابصغريةو وأ جد فيه ابسي 

ىل مد أ دوّس  به ال م  واخلري وأ سأ ل هللا أ ن جيع ين  حيد ة              هل ابمدوة احلسينة          ا 

ىل مذد أ بعذدهتالا د وس ابسذ ر  ىل  فاق شا كو  حالوة ال اي  ومرا هتا أ شكر هللا أ ن حبذا  مذالا و وا  ا 

 ودحمى صو مه   عيو 

بي  اي مد مبثحت  أ زهرت أ اييم ...  ا 

 ا ىل ك مد عرب   حيايت وترك أ ثرًا ...

بيِ  سو ية احلحيبة اي م د لبنا بِ  حب ًا وناوس ع يذِ  النن بوعذًةو  هللا هللا مذد ا دمذى مذد أ بنائذِ  وا 

فاءو وأ عان مد بمي مهنالا عىل بناء غٍد أ مج  كِل.  ابّش 

بيمك   ا تواضه ابنتاج هاا مجيعًا اي مد كنُت نتاهجالا أ هدي ا 



 ز
 

 
 ملخص البحث

االجتمااعي فاي ساورية ليقاي م يأتي هذا البحث بعد انقضاء عشر سنوات على إعالن تبني اقتصاد السوق 
ااوق االجتمااااعي  ياسااات التااي طبقااات ويبااي ن ماادب قرا اااا أو بعاادها مااان ا صااوو الالجريااة القتصااااد الس  الس 

 ومدب نجاح تطبيق ا.

و نظر  تأصيلي ة حوو المال وم الالجري والمحتوب االجتماعي الذي تضمنه النماوذ   م الالصل ا و  حيث يقد 
روط التي م  دت لنشأ  هذا الن موذ  االقتصادي.مع ا خذ بعين االعتب ا وراي  ار الش 

ويتضااام ن الالصااال الث ااااني دراساااة تحليلياااة نقدي اااة للسااانوات العشااار الماضاااية، فيعااار  ماااا تااام  إنجااااز  مااان 
ياسات المخطط ل ا واآلثار المترتبة علي اا، والتاي ساتبين نتاالب البحاث أن اا لام تعاطم االهتماام ال اافي،  الس 

تقديم نموذ  القتصاد السوق الحر أقرب ما يجون لما تقدماه المسسساات الدولياة مان  بل على العجس، تم
اااالج بااابع  احجاااراءات الساااطحية فيماااا يخااا  الجاناااب االجتمااااعي التاااي ال ترقاااى  وصاااالات جااااهز  مجم 

 لمستوب سياسات.

التااي باادأت  بينمااا يحتااوي الالصاال الث الااث مااوجزاج عاان أهاام اآلثااار االقتصااادية واالجتماعيااة ل زمااة السااورية
 وال تزاو مستمر  حتى اآلن، ويسل ط الضوء على عدد من التحديات القالمة والمستقبلية.  2011عام 

ويقاادم الالصاال الرابااع بعاا  الطروحااات التااي يمجاان عبرهااا إعاااد  تالعياال اقتصاااد السااوق االجتماااعي، بمااا 
عمال العادلاة، ويلباي الحاجاات يضمن الحرية والشالافية والمساوا  في الالار  وعدالاة التوزياع وتشاريعات ال

ا ساسااية للالاارد والمجتمااع، وجاال مااا ماان شااأنه تعزيااز الشااعور باحنتماااء والمواطنااة والقاادر  علااى المشااارجة 
فا  االجتماعي.  الالاعلة ويس م بالتالي في تحقيق التقدم االقتصادي و الر 
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 الفصل التمهيدي
 مقّدمة البحث

للتنمياااااة والن اااااو   أن اااااه نماااااوذ  نااااااجحفاااااي ألمانياااااا  االجتمااااااعيأثبااااات اقتصااااااد الساااااوق 
االقتصاااادي، إذ عجاااس مجموعاااة أساساااية مااان القااايم التاااي دمجااات ماااا باااين الساااوق الحااار  

ن قاعد  من احصالحات التي رفعات المنافساة والنماو، االجتماعيوالمبادئ  ة والبيلية، وجو 
ومج ن من مواج اة التحاديات ال بيار  لمرحلاة ماا بعاد الحارب والتاي تمثلات باال جر ، وا عااد  

 ة المتالاوتة.االجتماعيد، والعولمة المتزايد ، وا وضاع التوحي

 بعيااداج عاان التجراااة ا لمانيااة، فقااد أظ اارت تجااارب البلاادان الرأسااماليةو وعلااى صااعيد آخاار 
تحقيااق المنااات التنافسااي، الاذي يعااود بالمنااافع علااى جميااع  عان عجاز قااوانين السااوق الحاار 

يالاارز قااوب احت اريااة شاابي ة بتلااك ا طااراف، حيااث تبااين أن تحرياار ا سااواق ماان شااأنه أن 
فقاااد شاا د النظاااام الر أسااامالي أ ثاار مااان مااار   ، التااي اساااتدعت اساااتخدام أدوات السااوق الحااار  

، أدت إلاااى ميااال معااادالت الاااة مترافقاااة ماااع فاااوال  فاااي احنتاااا مساااتويات عالياااة مااان البط
يح أو ا رااااح إلااى االنخالااا ، ممااا دفااع الر أسااماليين باتجااا  تخيياار العماااو مااا بااين التساار 

، ماااع عااادم جااادوب الخياااارين فجالهماااا قااالأ بااار ولوقااات أطاااوو مقابااال أجاااور أ العمااال بج اااد
يالضااايان لتخالاااي  القاااو  الشااارالية للمسااات ل ين، أي تقلاااي  حجااام الساااوق أماااام منتجاااات 
المصاااانع الر أسااامالية ال بااارب. وبالتاااالي لااام ينتظااار معارضاااو الليبرالياااة ال ثيااار مااان الوقااات، 

علااى افتقاااد النظااام الر أساامالي لالسااتقرار وميلااه نحااو االنجمااا   ليتلم سااوا الحجااب والبااراهين
تباين أن  إذعن االستمرار على نالس الوتير ،  -بأي شجل من ا شجاو -جود، وعجز  والر  

ة التاي أفرزهاا هاذا النظاام ليسات ظاواهر عرضاي ة يمجان االجتماعيالمشجالت االقتصادية و 
آللية السوق معالجت ا، بل إن ا جامنة في صلب هاذا النظاام الاذي سيساتمر بتولياد النتاالب 
ال ارثية ذات ا، مخل الاج أعداد متزاياد  مان الالقاراء والعمااو المسالواين، فاي توزياع غيار عاادو 

ات اجتماعية واقتصاادية جبيار ، ماا لام ياتم إيجااد باضطراب اج نذر وملنتالب العملية احنتاجية، 
 .لوو مناسبةح

حيجااااد حلاااوو  الماااذهب الليبرالاااي والماااذهب االشاااترا يواساااتمرت التجاذباااات طاااويالج باااين 
 بوادرالقرن الماضي خمسينات ظ رت منذ ة المتولد ، فاالجتماعيللمشجالت االقتصادية و 

ااااوق الاااا اقتصااااادية تاريخيااااةفااااي مساااااومة  تاااام الت وصاااالالمااااذهبين، و  التقاااااء بااااين "اقتصاد الس 
ع يشااااجتاسااااب لتحرياااار الت جااااار  والت بااااادو و " الااااذي يقااااوم علااااى خلااااق منااااات مناالجتماااااعي
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دار  و الستثمار الخا  ا تتراجع فيه الدولة عن دورها جالعب في النشاطات االقتصادية وا 
ة وتوزيااع االجتماعيااالت وازنااات االقتصااادية مااع حالاظ ااا علااى دور إشاارافي لضاامان العدالااة 

تطاااااوير نظااااام واااااارامب اجتماعياااااة بمشاااااارجة و  ،لعملياااااة االقتصاااااادية بشاااااجل مجااااازي نتاااااالب ا
 مسسسات المجتمع المدني لتحسين ا وضاع المعيشية للاللات الضعيالة من المجتمع.

وق  قاد اساتنالذ دور  الت ااريخي بادءاج مان  االجتمااعيومع أن ه قد يبدو أن  نموذ  اقتصاد الس 
ة التاي حقق اا االجتماعيامانينات في أوراا إال  أن ه وقياسااج ماع النتاالب االقتصاادي ة و ن اية الث

طيلة أ ثر من أراعين عاماج، ال يزاو يمثل الن موذ  المناسب للادوو الن امياة ومن اا ساورية، 
نماا جرطاار عاام أال ياتم تطبيقاه  ةطيشار  ان مان مارن جاا"وصالة جااهز " وا  تحقياق العدالاة  يمج 

 . وال الاء  االقتصادي ةة االجتماعي

فااي المااستمر العاشاار لحاازب  االجتماااعيأعلناات سااورية رساامي اج تبنااي اقتصاااد السااوق وقااد 
، وساابق هااذا احعااالن الر ساامي مرحلااة ماان الت اارويب 2005البعااث العراااي االشااترا ي عااام 

ل ااااذا النمااااوذ  االقتصااااادي تشاااايد بمحاساااانه ومبااااررات تبنيااااه ، حيااااث اماااات ت الصااااحف 
شاراك والندوات بعنا وين عريضة عن تخالي  نسبة الالقر، وا عااد  توزياع الاد خل والث ارو ، وا 

 الشعب في عملية الن مو.

ياسااات التااي طبقاات علااى التجراااة ساانوات  عشااريااأتي هااذا البحااث بعااد انقضاااء  ليقااي م الس 
اااوق  تحااات هاااذا العناااوان ويباااي ن مااادب قرا اااا أو بعااادها مااان ا صاااوو الالجرياااة القتصااااد الس 

 نجاح تطبيق ا.ومدب  االجتماعي

و نظر  تأصايلي ة حاوو المال اوم الالجاري والمحتاوب  م الالصل ا و  الاذي  االجتمااعيحيث يقد 
روط التي م  دت لنشاأ  هاذا الن ماوذ   تضمنه النموذ  ا وراي دون إغالاو الحديث عن الش 

 االقتصادي.

راساااة التحليلياااة الن قدي اااة للسااانوات ال التاااي تلااات احعاااالن  عشااارويخااات  الالصااال الث ااااني بالد 
ااوق  فااي سااورية عباار اسااتطالع مااا تاام  إنجاااز  ماان  االجتماااعيالر ساامي لتبنااي اقتصاااد الس 

ياسااات المخطااط ل ااا واآلثااار المترتبااة علي ااا، والتااي سااتبين نتااالب البحااث أن ااا لاام تعااطم  الس 
االهتمام ال افي، بل على العجس، تم تقديم نماوذ  القتصااد الساوق الحار أقارب ماا يجاون 

ا تقدمه المسسسات الدولية من وصالات جاهز  مجم الج ببع  احجراءات الساطحية فيماا لم
 التي ال ترقى لمستوب سياسات. االجتماعييخ  الجانب 
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موجزاج عن أهم اآلثار االقتصادية واالجتماعية ل زمة السورية  بينما يحتوي الالصل الث الث
 ، ويعر  بعدها إلى عدد من التحديات القالمة والمستقبلية. 2011التي بدأت عام 

التاااي يمجااان عبرهاااا إعااااد  تالعيااال اقتصااااد الساااوق بعااا  الطروحاااات ويقااادم الالصااال الراباااع 
بما يضمن الحرية والشالافية والمساوا  فاي الالار  وعدالاة التوزياع وتشاريعات  .االجتماعي

المجانياااة أو  والمجتماااع والخاادمات العاماااةالعماال العادلاااة ويلبااي الحاجاااات ا ساساااية للالاارد 
وجل ما مان شاأنه ترسايا  الشاعور باالنتمااء والمواطناة والقادر  علاى  ،ذات الرسوم الرمزية

 .االجتماعيالمشارجة الالاعلة  ويس م بالتالي في تحقيق التقدم االقتصادي و الر فا  

 أهمّية البحث
لتادعيم مقوماات  االجتمااعيالساوق  ت من أهمي ة البحث في ضرور  االستالاد  من اقتصااد

، خاصاة ماع مالحظاة أن  مااا تام تبن ياه أو ماا هااو االجتماااعيا مان االقتصاادي والتماساك 
اااوق  راساااات عااان اقتصااااد الس  غيااار جااااف بسااابب قل اااة الترجماااات  االجتمااااعيمتاااوف ر مااان الد 

والج ود العلمي ة في هذا احطار، حيث يجد المستزيد أن  الالجار الن ظاري الاذي أفضات إلياه 
الت جراة ا وراي ة يتعر   لقضايا اجتماعي ة وغير اجتماعية واسعة لم يتم الت طرق ل اا عناد 

ب التااي أدت إلااى ويلقااي البحااث الضااوء علااى ا ساابا تبن ااي الن مااوذ  ماان قباال دوو أخاارب.
فشاال السياسااات المطبقااة فااي سااورية فااي الوصااوو إلااى الوضااع المنشااود علااى الصااعيدين 

. باحضافة إلى تقديم سابل وأدوات هاي أقارب إلاى خطاط العمال االجتماعياالقتصادي و 
ال لياااة من ااااا إلااااى المقترحاااات الجزليااااة ب اااادف االسااااتالاد  مااان النتااااالب احيجابيااااة المحتملااااة 

وق   .الجتماعياالقتصاد الس 

 مشكلة البحث
ة واالقتصادية لماا طب اق مان سياساات، االجتماعيتنبع مشجلة البحث من أن  رصد النتالب 

اوق  فاي ساورية، يباي ن ازديااد  االجتمااعيمنذ احعالن الرسمي عن تبن ي نظاام اقتصااد الس 
ع شيوع حالة الت الاوت في توزيع الد خل والثرو ، وارتالاع معدالت البطالة والالقر، بالترافق م
، االجتماااعيماان عاادم الر ضااا تجااا  احجااراءات المتخااذ  والتااي تاام تأطيرهااا ضاامن احطااار 

ة والمعاشاي ة، والتاي االجتماعياوالت راجع بنالس الوقت عن سياساات أ ثار محا اا ج للحاجاات 
 . االجتماعيمثلت على مدب سنوات عديد  عامل استقرار للنظام االقتصادي و 

قع التطبيقي عان الان ب الحجاومي المعلان عناه، تعاي ن بحاث أوجاه الخلال ونظرام البتعاد الوا
 في تطبيق هذا النظام االقتصادي بحثاج دقيقاج، وتحديد أوجه القصور المطلوب معالجت ا. 
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 ويحاوو البحث احجابة عن ا سللة الت الية:

فاي ساورية ماع  االجتماعيهل تنسجم السياسات المطبقة في ظل اقتصاد السوق  -1
 جر الن ظري ل ذا الن  ب االقتصادي؟الال

ياسات في محا ا  المشجالت  -2  ة الموجود ؟االجتماعيهل نجحت هذ  الس 
ما مدب فعالية مسسسات المجتمع المدني في ساورية، وهال يمجان االساتالاد  من اا  -3

ياسات   ة؟االجتماعيلتناليذ الس 
جااار اء السياساااات  االجتماااعيجيااف يمجااان معالجااة الخلااال الااذي ابتلاااي بااه البنياااان  -4

 المت بعة؟

 هدف البحث
ااوق  فااي  االجتماااعيي اادف البحااث إلااى بيااان أن  السياسااات المطبقااة فااي ظاال اقتصاااد الس 

اوق  ، وأن  اا جااءت تلبياة االجتمااعيسورية، تتعار  ماع منطلقاات ومرت ازات اقتصااد الس 
وليااة وأصااحاب المصااالح علااى حساااب الضااعالاء اقتصاا  ادي اج.لرغبااات المسسسااات الماليااة الد 

 باحضافة لإلجابة عن ا سللة المتعل قة بمشجلة البحث من خالو تناوو ما يلي:

ة المطبقااااة منااااذ تبنااااي اقتصاااااد السااااوق االجتماعياااالمحااااة عامااااة عاااان السياسااااات  -1
 .االجتماعي

بياااان منافاااذ الخلااال فاااي التطبياااق التاااي أفضااات إلاااى ابتعااااد الملماااوس عملي ااااج عااان  -2
 المتبنى نظري اج.

ماع احشاار  للتحاديات المحتملاة وسابل  االجتمااعيتقديم اقتراحات لتدعيم الجانب  -3
 مواج ت ا.

 البحث ياتضفر 
ااوق  -1 ياسااات المطب قااة فااي سااورية تحاات إطااار اقتصاااد الس   االجتماااعيال تتوافااق الس 

 مع الالجر الن ظري ل ذا النموذ  االقتصادي.
ولياة إلاى تادهور أد ب التطبيق غير المصر ح عنه لوصاالات المسسساات  -2 المالي اة الد 

 .االجتماعيالوضع االقتصادي و 
فااي  ساااهم ضااعف تطبيااق السياسااات االجتماعيااة فااي الالتاار  السااابقة )قباال ا زمااة( -3

 .2011 زمة التي تمر ب ا سورية منذ عام ا نشوء واستمرار
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ة حتااى االجتماعياالن الااذ إلاى عمااق المشاجالت  االجتماااعييمجان القتصااد الساوق  -4
اااوري، عاااالو  علاااى ذلاااك يمجااان  اقتصااااد ضاااعيف وناااامفاااي حااااو  جاالقتصااااد الس 
مان   أن يسثر إيجابي اج في االقتصاد. االجتماعيللض 

 منهجّية البحث
يعتمد البحث المن ب الوصالي التحليلي والمن ب الن قدي الت اريخي مان خاالو تنااوو نماوذ  

التاي ترتبات ، وتحليال محدداتاه الساتخال  النتاالب فاي ساورية االجتماعياقتصاد السوق 
 .على السياسات المطبقة

 الّدراسات الّسابقة
، منااو "اقتصاد السو  االجتماعي وآفـا  تطبيقـ  فـي سـورية"رسالة دجتورا  بعنوان  -1

 .2012فيصل ديوب، جامعة حلب، 
االجتمااعي، رجزت الدراسة علاى التميياز باين مال اوم اقتصااد الساوق واقتصااد الساوق 

وعرضاات مجموعااة ماان التجااارب لاادوو تبناات اقتصاااد السااوق االجتماااعي دوو تبناات 
نماذ  شابي ة باه، وقامات بتحليال وضاع الدولاة االقتصاادي قبال تبناي اقتصااد الساوق 

وتوصلت إلى أن الرجود االقتصادي في سورية هاي الادافع الرليساي هاذا  االجتماعي،
ة العاشاار  وتحديااد أهاام االنجااازات واحخالاقااات ، ثاام قاماات بتحلياال الخطااة الخمساايالاان ب

التااي تماات خالل ااا. وخلصاات إلااى وضااع مجموعااة توصاايات الساات ماو االنتقاااو إلااى 
 اقتصاد السوق االجتماعي.

بـــين الّن رّيـــة  االجتمـــاعيالّتحـــّو  إلـــى اقتصـــاد الّســـو  رساااالة ماجساااتير بعناااوان:"  -2
 ". 2011مالك المسالمة، جلية االقتصاد، جامعة دمشق، والّتطبيق "، 

اوق  ، رصاد في اا الباحاث االجتمااعيبحثت هذ  الد راسة فاي تحدياد مال اوم اقتصااد الس 
وق  مجانية تطبيقه في  االجتماعيمرحلة الت حوو القتصاد الس  مستطلعاج أسباب تبنيه وا 

لاار أي القالاال بااأن  اقتصاااد سااورية والت حااديات التااي تحجاام هااذا الت طبيااق، وخااالف في ااا ا
ااااوق  هااااو الخيااااار الوحيااااد أمااااام سااااورية، ورأب أن  هنالااااك العديااااد ماااان  االجتماااااعيالس 

وق   .االجتماعيالخيارات، ل ن  أنسب ا ل ذ  المرحلة بالن سبة لسورية هو اقتصاد الس 
غير متوفر  فاي  االجتماعيوخلصت الد راسة إلى أن متطلبات تطبيق اقتصاد السوق 

، وأن  االنتقااااو يتطل اااب أقصاااى دخااال اقتصاااادي ممجااان، الحالاااة ا لساااورية بشاااجل جاااافال
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ااااو للساااوق، الااااذي ينطلاااق مااان توسااايع قاعاااد  إنتااااا   ااابط الالع  باحضاااافة لضااارور  الض 
 الد خل، واالرت از علي ا حرساء مبدأ توسيع قاعد  توزيع الد خل.

ــارات تطــوير األداء  االجتمــاعياقتصــاد الســو  " رسااالة ماجسااتير بعنااوان: -3 كأحــد خي
"، سااماح غااانم عبااد ال ااريم، جليااة االقتصاااد، جامعااة دمشااق، االقتصــادي فــي ســورية

2010. 
و نحااااو اقتصاااااد السااااوق  راسااااة إمجانيااااة إجااااراء إصااااالح اقتصااااادي بااااالت حو  تناولاااات الد 

اااوق االجتمااااعي  االجتمااااعي، واستعرضااات بعااا  الت جاااارب العالمياااة فاااي اقتصااااد الس 
 ، واينت شروط ومتطل بات وتحديات تطبيقه في سورية.لالستالاد  من ا

اااوق  اااوق وراحاااه،  االجتمااااعيوتوصااالت إلاااى أن اقتصااااد الس  يحمااال المتناقضاااين، الس 
اخليااة  والمجتمااع وتنميتااه، وأن تحقيااق الت ااوازن بين مااا يتطل ااب الترجيااز علااى العواماال الد 

ر )تطااااور مسااااتوب الصااااناعة والت  نولوجيااااا المسااااتخدمة،احنتاجي ة، اال سااااتثمارات، تطااااو 
ة االجتماعيااالبنيااة الت حتيااة...(، إضااافة إلااى وجااود دولااة قوي ااة بمثابااة حااارس للحمايااة 

رجاء.  والتالاو  الحر مع الش 
ل ن ااا رجاازت أ ثاار علااى القطاعااات وضاارور  االنتقاااو إلااى القطاعااات التااي تولااد قيمااة 

 مضافة عالية. واالهتمام بقطاع الخدمات ومنع االحت ار.
خيـــار ســـورية االســـتراتيجي: األبعـــاد  االجتمـــاعي"اقتصـــاد الســـو  دراساااة بعناااوان:  -4

ودالالتــــــ   االجتمــــــاعيالتاريخيــــــة واالقتصــــــادية والسياســــــية: اقتصــــــاد الســــــو  
 .2005، الدجتور عصام الزعيم، المرجز العراي للدراسات احستراتيجية، اإلستراتيجية"

راسة أثار العولمة واالنالتااح الت جا اري علاى إعاقاة اساتالاد  المجتماع مان مناافع بينت الد 
اوق  نتاجياة العمال، واعتبارت نظاام اقتصااد الس  الت جديد الت  نولوجي وارتقااء احنتاجياة وا 

ساااالحاط وطني ااااج ومجتمعي ااااج علاااى اخاااتالو نظاااام العولماااة ومحاباتاااه لااارسوس  االجتمااااعي
اا اط للبحااث وماان ا مااواو علااى حساااب ا جور.واتخااذت ماان البلاادان الناميااة مجاااالج عام 

اج.  سورية مجاالج خاص 
باادءاج ماان الت حاادي  االجتماااعيوأباارزت الت حااديات التااي تواجااه تطبيااق اقتصاااد السااوق 

ااااجاني والبطالااااة مااااروراج النضااااوب النالطااااي واال تالاااااء الااااذ اتي المسااااتدام والتحااااديات  الس 
عمالياااة ة والت جارياااة و القطاعياااة، انت ااااءج بتحاااديات الشاااسون الاالجتماعيااااالقتصاااادية و 

 واحصالح احداري.
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قييماااي لتجرااااة ماااا سااام ي باقتصااااد أن  اااا تتخاااذ المنحاااى الن قااادي والت وماااا يمياااز هاااذ  الدراساااة
اااوق  ياساااي جمااان ب وأسااالوب  االجتمااااعيالس  المطبقاااة فاااي ساااورية، باساااتخدام االقتصااااد الس 

از علاى الجاناب  ياساات  االجتمااعيتحليل نقدي وتاريخي، باحضاافة إلاى أن  اا ترج  مان الس 
ياساات المقترحااة االجتماعياالمطبقاة واآلثاار  م الدراسااة بعا  الس  ة التااي نتجات عن اا. وتقاد 

وساد منافاذ الخلال الحاصال أثنااء تطبياق اقتصااد الساوق  االجتمااعيحعاد  ترميم البنياان 
 .االجتماعي
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9 
 

، أهدافـ ، والمبـادئ االجتماعيالمبحث األو : نشأة اقتصاد السو  
 النا مة ل 

 االجتماعيالمطلب األو : مفهوم اقتصاد السو  
 االجتماعيأواًل: مفهوم وأهداف اقتصاد السو  

سياساااي نظاااام "بأناااه  "Social Market Economy" االجتمااااعييطعااار ف اقتصااااد الساااوق 
 االجتماااااعيتنظيمااااي يرت ااااز علااااى اقتصاااااد المنافسااااة الااااذي يااااراط المبااااادر  الحاااار   بالتقاااادم 

ان "الرخاء لجميع أفاراد لخلق وضم 1"المضمون من خالو احنجاز االقتصادي في السوق 
 2المجتمع"

مال ااوم أيااديولوجي ي اادف لخلااق وتعزيااز عالقااات التعاااون بأنااه  Alfred Armac"" وعرفااه
والتنسيق بين مختلف مجاالت المجتمع، متضمنة مختلف ت وينات الطبقة الواحد  واعتبر  

تاارو  لتعاااون حقيقااي بااين مجموعااات المجتمااع المختلالااة والمتعارضااة فااي  إسااتراتيجيةفجاار  
و والعمااال فاااي جامااال ة للعماااااالجتماعيااا مجاسااابو بعااا  الا هاااداف، جماااا ي ااادف لوصاااو 

 3النظام االقتصادي.

أنااه نظاااام اقتصااادي اجتماااعي توجااد فياااه العمليااات االقتصااادية ا ساساااية وعاارف أيضاااج ب
وتباااااادو وتوزياااااع(، ويعمااااال الجااااازء ا  بااااار رداج علاااااى القااااارارات الحااااار  للمسااااات ل ين  إنتاااااا )

والمنتجين المنافسين فاي الساوق، حياث تخضاع أهاداف م للتقيياد مان طرياق طلباات العدالاة 
 4ة.االجتماعي

                                                           
1 Dickertmam. D, Wilpert Piel, V. (2008). Social market economy: Principles and functioning. 

In Encyclopedia Social Market Economy: History, Principles and Implementation – From A 

to Z .p415. Germany. Paderborn. Ferdinand Schoningh 
ر  عرردنان سررليمان، مترررجم(ر اقتصرراد السقرروق االجتمرراعي واتجاهررات تطرروري المسررتقبلية(ر 2005روديكررر، سر راد،رره، در   2

 ر30دمشق: دار الرضا للنشرر ص 
 Alfred Muller Armac  1907-1978 هرو ممهرد الطريرق ومبتكرر منهجيرة ومصرطلح اقتصراد السروق االجتمراعي )

 Leopold vonتحت إشررا   1923األب الروحي لهر حصل على الد،توراي في االقتصاد االجتماعي النظري عام ويعتبر 

wise  س فرري جامعررة ،ولونيررا 1926فري جامعررة ،ولونيررا، وحصررل علررى درجرة األسررتا ية عررام ر عمررل محاضررراس وأسرتا اس مشررار،ا

إلرى جامعرة ،ولونيرا  1950، وعراد عرام 1949-1938وأسرتا اس فري جامعرة مونسرتر مرابين عرامي  1938-1926مابين عامي 

-1952ر إضرافة لعملره ،أسرتا ، وأو،رل لره برين عرامي 1951و،ان له الفضل فري تأسريم معهرد ،ولونيرا للسياسرة االقتصرادية 

أصرربح سرركرتير الدولررة لألمررور  1958وظيفررة المرردير المفررو  لقسررم المبرراد  فرري وزارة االقتصرراد االتحاديررة، وفرري  1958

سر لرره عرردة  1969وعمررل حتررى  1963فرري وزارة االقتصرراد االتحاديررة، واسررتقال مررن هرراي الوظيفررة عررام األوربيررة  أسررتا اس جامعيررا

 مؤلفات في مجال اقتصاد السوق االجتماعي منها ،تاب "توجيه االقتصاد واقتصاد السوق"ر
3 KARSTEN.G. S. Gorbatchev as Social Market Economy, international journal of social 

economy, 18.5/5/6/7, 1991, 70-89.. 
4  JOHN. D. KLAUS. The German Social Market Economy–(Style) A Model for The Eurpean 

Union, Chemnitz technical university Germany, 2006, 212 
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تن ــيم اقتصــادي يركــز هــو  االجتمــاعياقتصــاد الســو   بــأن تشــترك التعــاريس الســابقة
تحقيـق  إلـىهـدف وياالقتصـادية وآليـة السـو ، والفعالية على المنافسة الحرة وال فاءة 

 . جتمعة وضمان الرعاية للماالجتماعيالعدالة و النمو االقتصادي 

، أهم اا االساتقرار الماالي أهاداف اقتصاادية سعى اقتصاد السوق االجتماعي إلى تحقياقوي
بين احنالاق واحيراد وتغطية احنالاق الجاري مان عالادات الضارالب والذي يتطلب الموازنة 

لضامان اساتقرار ا ساعار، والتاوازن فاي التجااار  الخارجياة مان خاالو الصاادرات والااواردات 
لتحقياااااق اساااااتقرار أساااااعار الصااااارف، والساااااعي لتحقياااااق التوظياااااف ال امااااال والاااااذي يعجاااااس 

ت اار والنماو الاذي يعبار عان االهتماام االستخدام ا مثال للماوارد االقتصاادية، وتشاجيع االب
النوعي لإلنتا  والسعي إلى تقديم منتجات جديد  بتقنيات حديثة تسااعد علاى فاتح أساواق 

 وتسدي إلى زياد  النمو االقتصادي.

فااي زياااد  فاار  التعلاايم وتشااجيع ا فااراد لاللتحاااق بااالتعليم  ةاالجتماعيااا هااداف وتتمثاال 
ة، وتطاوير الجاناب الصاحي وتقاديم الخادمات الطبياة المناسابة، االجتماعيالضمان العدالة 
ة ماااان خااااالو المعااااا  التقاعاااادي وأنظمااااة الحمايااااة ا خاااارب، االجتماعيااااوتااااوفير الرعايااااة 

واالهتمااام بالساالوك وا خااالق وتالعياال المشااارجة الالرديااة للمجتمااع فااي خلااق الثاارو ، وأخيااراج 
ة. االجتماعيانب السياسية واالقتصاادية و تحقيق النمو الشامل عبر االهتمام المتوازن للجوا

ماان خااالو اسااتخدام تقنيااات حديثااة صااديقة للبيلااة  ا هااداف البيليااةوفااي المقاباال، تتحقااق 
يمجن إيجازها في زياد  إنتا  الطاقة المتجدد  والمحافظة علي ا، وتقليل انبعاث غاز ثاني 

 .أ سيد ال راون، والتخل  من النالايات
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إلاى الالجار االقتصاادي ال السايجي ماع بعا  التعاديالت  االجتمااعييميل اقتصاد السوق 

التااااي جعلتااااه يطصاااانف جليبراليااااة جديااااد  تجمااااع بااااين ال الساااايجية الليبراليااااة واااااين العناصاااار 
. وال يرجاااز هاااذا المااان ب علاااى الجواناااب االقتصاااادية تدخلياااةة للدولاااة الاالجتماعيااااحدارياااة و 

نمااا ي ااتم أيضاااج بالحريااة والعدالااة  ة، بمعنااى حريااة شخصااية فااي ظاال االجتماعياافحسااب، وا 
. جتماعية، حياث تعتبار الحرياة شارطاج الزمااج لتمجاين الالارد مان تحمال المساسوليةاولية س مس

ك بعااا  االختالفاااات ناااا، إال أن هاالجتمااااعيواااارغم ا ساااس الليبرالياااة القتصااااد الساااوق 
 5:ا ساسية بين ا

 اقتصاد السو  الليبرالي االجتماعياقتصاد السو  
الترجيز المتوازن على ا هداف االقتصادية 

 ةاالجتماعيو 
 أولوية ا هداف االقتصادية

 الترجيز على الحرية الالردية الترجيز على حقوق احنسان
 الترجيز على احنتاجية ةاالجتماعيالتوزان بين احنتاجية وا هداف 

 حياد دور الدولة تجا  السوق  التدخل المنظم للدولة في االقتصاد

 االجتماعيتوسيع دالر  الضمان 
على الحقوق  االجتماعيتضييق دالر  الضمان 

 ا ساسية

                                                           
 20، 2011  عي األسرم والمبراد  النظريرةرالتجربة األلمانية في اقتصاد السروق االجتمراهرمزر نور الدين، سالمةر باسل،  5

 2011( 4( العدد  33تموز(ر بحث مقدم لمجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية المجلد  
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 االجتماعياألساسية القتصاد السو  والبنى : الهيا ل ثانياً 

علااى أن ااا نمااوذ  بناااء  االجتماااعييمجاان وصااف العالقااات ا ساسااية فااي اقتصاااد السااوق 
شاباع ا عبار اساتغالو الماوارد  لتنظيم اقتصادي ينطلق مان احتياجاات ا فاراد المختلالاة، وا 
المتااوفر  )ساالع وخاادمات(، وعناصاار احنتااا  )العماال، رأس الماااو، ا ر (. ويضااع هااذا 

اطات السوقية للوحدات االقتصادية الخاصة تتعلق بسلوك التنظيم االقتصادي "قواعد للنش
التبادالت وبالرض ا بالاعلية، جحقوق المل ياة الخاصاة وحرياة احنتاا  والتصارف والمتااجر  
واختيار الم نة واختيار مجان العمل واالست الك. ومع تحقق هذ  الشروط تتقابل مصاالح 

ويحقق السعر المت اون عان الساوق  العارضين والطالبين في السوق تحت إطار المنافسة.
دور التااوازن والتنبيااه وجااذلك التوجيااه والتحاليااز. و تشااترط النشاااطات التبادليااة بااين ا فااراد 

حقااوق مل يااة فااي السااوق ساالطة ا فااراد المباشاار  علااى المااوارد التااي يااتم تبادل ااا أي تااوفر 
تار  خلاق . ولضامان هاذ  الشارط يالاالجتمااعي، وهذا أهام شارط القتصااد الساوق خاصة

إطاااار قاااانوني نااااظم لحماياااة المل ياااة الخاصاااة ويضااامن بشاااجل خاااا  حرياااة االسااات الك 
واالستثمار واختيار الم ناة ومجاان العمال ومجاان التادريب. أماا الضامان المسسساي لتباادو 
الموارد فتخدمه القواعد القانونية لحرية التعاقد وحرية التجار  دون تقييد حرياة اآلخارين فاي 

 استخدام ا.

لى توزياع غيار يسدي إ ،في التأثير اج نقصعملية السوق ونظام الخدمة الحجومية د تبدي قو 
بتصااحيحات ت ميليااة لمعالجااة فشاال السااوق. وذلااك أحياناااج القيااام  يباارر مماااعااادو للاادخل، 

يتطلااب إجااراء تااوازن اجتماااعي تصااحيحي، يمجاان أن يجااون احجااراء سياسااي تنظيمااي أو 
 يجاب أن يجاون التضاامن والمسااعد  الذاتياة. و  مان سياسي عملاي، بالمحافظاة علاى نسابة

قااااايم أساساااااية جحماياااااة الااااازوا  والعاللاااااة والاااااراط ول للحقاااااوق  اج ضاااااامن االجتمااااااعيالتنظااااايم 
مشاااتمالج علاااى حزماااة إعااااد  توزياااع النظاااام الضاااريبي و  وقاااادراج علاااىة، للمل يااا االجتمااااعي

يمل اون قادر  محادود  من الخدمات المادية والنقدية والتحويالت ل شخا  الاذين  مت املة
ة فاااي حااااالت البطالاااة والمااار  االجتماعياااعلاااى ال ساااب، وتسااات مل بخااادمات التأميناااات 

واحعاقاة، إضاافة للاادعم الحجاومي لاابع  المسسساات االقتصاادية جوساايلة حعااد  التوزيااع 
  6.االجتماعي

                                                           
6Dickertmam. D, Wilpert Piel, V. (2008). Social market economy: Principles and functioning. 

In Encyclopedia Social Market Economy: History, Principles and Implementation – From A 

to Z .(P P. 407-416). Germany. Paderborn. Ferdinand Schoningh. 
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 االجتماعي: الهيا ل األساسية القتصاد السو  1المخطط 
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 االجتماعي: المبادئ النا مة القتصاد السو  ثالثاً 
والتااي  المرونااةبمجموعااة ماان الخصااال ، أهم ااا  االجتماااعييتساام نظااام اقتصاااد السااوق 

يقصااد ب ااا إمجانيااة زياااد  أو تقلااي  تاادخل الدولااة فااي النشاااط االقتصااادي حسااب مراحاال 
الاذي جعال هاذا النظاام يتمياز بال الااء   االنالتااحتطور الدولة والضرور  واالحتيا ، وجذلك 

، والتطور واالبت ار نظراج لقدرته على التعامل مع المتغيارات وا حاداث الداخلياة والخارجياة
اسااتمرارية العمليااة االقتصااادية بوصااال ا جوهرياااج عمليااة اجتماعيااة سااليمة "جمااا يقااوم علااى 
ة وموسااعة لالسااتقرار المجتمعااي ومحيااد  ل زمااات االقتصااادية االجتماعياامخالالااة للتااوترات 

 7.ة"االجتماعي

 مباااادئ إطارياااة مسسساااي ة،مجموعاااة مااان ال مناااذ نشاااوله االجتمااااعيرافاااق اقتصااااد الساااوق و 
م ا والمبادئ التنظيمية  جما يلي: Eucken Walter"" قد 
 االجتماعيالقتصاد السو  والتن يمية األساسية  المبادئ :2المخطط 

 
 

                                                           
 .10.دار الجندي ص اقتصاد السوق االجتماعي، مقدمات نظرية(، 2009ابراهيم، غسان. ) 7
Walter Kurt Heinrich Eucken  1909-1913 أحد مؤسسي اقتصاد السوق االجتماعي في ألمانيرا، حاصرل علرى )

علرى درجرة  1921، وحصل عام  1925-1919، وعمل في جامعة برلين مابين عامي 1913الد،توراي من جامعة بون سنة 

أسرتا اس فري جامعررة  1950-1927أسرتا اس فري جامعرة تروبنجن، وفري السرنوات  1927إلرى  1925أسرتا ر وعمرل فري الفتررة مرن 

 فرايبورغر
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 8المبادئ األساسية: -أ
: يجاااب أن للسااالع والخااادمات وأساااواق المااااو المبااادأ ا ساساااي نظاااام أساااعار فعااااو .1

تتالااادب السياسااات جاال احجااراءات التااي تااسدي إلااى تشااويه ا سااعار النساابية مثاال 
 .االحت ارات والتعريالات

اسااتقرار قيمااة النقااد وأن تنجااز اسااتقرار أساابقية السياسااة النقديااة التااي ت اادف إلااى  .2
 .ا سعار

مبدأ ا سواق المالتوحة )ضمان حرية التعامل والنالاذ إلى السوق( من أجل تالادي  .3
تأسيس االحت ارات، ورفع درجة المنافسة فاي الساوق ويضامن هاذا المبادأ ضارور  

 حرية التجار .
مل ياااة الخاصاااة ، حياااث أن الاحنتاااا مبااادأ المل ياااة الخاصاااة وحرياااة تملاااك وساااالل  .4

يمجااان أن تقاااود إلاااى نتاااالب مقبولاااة اقتصاااادياج واجتماعيااااج وتعمااال  احنتاااا لوساااالل 
 جمحالز للمشارجين والمتعاملين في السوق.

حريااااة التعاقاااااد: يضاااامن هاااااذا المباااادأ الحماياااااة المتبادلااااة لجمياااااع الشاااارجات ويزياااااد  .5
 .المنافسة

عان  احنتاا مبدأ المسسولية: ويعناي االلتازام والمساسولية المت املاة لماال ي وساالل  .6
 .م المتخذ مل يت م وقرارات 

نشااااء ثقاااة النااااس بالنظاااام إثابتاااة مساااتقر  ومساااتمر  تاااسدي إلاااى  سياساااة اقتصاااادية .7
 .االقتصادي الموجود وهي ضرورية من أجل القرارات طويلة ا جل

المباااادئ ا ساساااية ليسااات جافياااة لضااامان التنمياااة فاااي نظاااام باااأن  Euckenونظاااراج العتقااااد 
قبولاااة اجتماعيااااج، فااارن هنااااك المنافساااة، و ن اااا وحااادها يمجااان أن تاااسدي إلاااى نتاااالب غيااار م
 مبادئ تنظيمية مشتقة من المبادئ ا ساسية ومجملة ل ا وهي:

 

 

 

                                                           
8  STUCHTEY, TIM. H. (2009). Miracles Are Possible-0r Aclassic German Approach to The 

Current Crisis, AICGS, johns hopkin university, 351. 



16 
 

 9:تن يميةالمبادئ ال -ب
 .تخالي  سيطر  االحت ارات ومراقبت ا الدالمة .1
سياسااة إعاااد  توزيااع الاادخل وتصااحيح اختالالتااه عاان طريااق السااوق وذلااك بحيااث  .2

 . مع نظام ضريبي فعاو.ةاالجتماعييضمن بالحسبان الحاجات 
أن تعجاااس ا ساااعار الت ااااليف وتخااادم توزيعااااج وتقسااايماج عاااادالج وحقيقيااااج للمصاااادر  .3

 .النادر  وذلك من خالو تنظيمه
 .وق وتعوي  فشل الس تنظيم اآلثار الخارجية .4
 .تعوي  وأمان اجتماعي .5

  

                                                           
9  KARSTEN, G .S. GORBACHEV, S. Perestroika Beginning of A Soviet Socialist Social 

Market Economy, international journal of social economy, 16.6, 1991, 854. 
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 ومراحل تطوره االجتماعينشأة اقتصاد السو  المطلب الثاني: 
مار أغلب البنى الت حتية االقتصادي ة و  ة في ألمانيا إثر الحرب العالمي ة االجتماعيضرب الد 

الث انيااة، ممااا اسااتدعى ج ااوداج جبياار  لتااأمين الشااروط ا ساسااية للمعيشااة ماان سااجن وغااذاء 
ولة واالقتصاد من ج ة أخرب  جأولوي ة مة حعاد  بناء الد  ة من ج ة، وجمقد   وضرور  ملح 

ااااوق  ألمانيااااا الغرايااااة فااااي ظاااال مدرسااااة ي فاااا االجتماااااعيظ ااارت آنااااذاك بااااوادر اقتصاااااد الس 
"Freiburg"  جرطااار للعماال، ورغاام أن  ا فجااار ا ولااى ل ااذا النظااام الجديااد الااذي اقتضااته

، إال أن  Armac Alfred"" ، و"Eucken Walter"الحاجااة، ظ اارت فااي جتابااات جاال ماان 
و ماا ذجار مان قبال االجتمااعيمصاطلح "اقتصااد الساوق  حياث Ludwig Erhard""" أو 

الااذي  (CDU)طرحااه جشااعار انتخااابي فااي بيااان الحاازب الااديمقراطي المساايحي ا لماااني 
 .1949جان عضواج فيه، وذلك في االنتخابات ا لمانية عام 

هاااذا الشاااعار دعاااو  لاااا"خلق حالاااة تشاااارجية باااين أراااااب العمااال والعمااااو والنقاباااات وتضااامن 
ة وااين االجتماعيا، وذلك فاي محاولاة للتوفياق باين المباادئ 10العمالية وا حزاب السياسية"

وق الحر.  الالعالية وال الاء  االقتصادية التي توفرها قوانين اقتصاد الس 

-أثنااااء إعااااد  الوحاااد  ا لمانياااة االجتمااااعيومااان الناحياااة الرسااامية، ثطب  ااات اقتصااااد الساااوق 
بااين  االجتماااعيا لمانيااة ماان خااالو االتالاااق الاادولي حااوو االتحاااد النقاادي واالقتصااادي و 

                                                           
  ن ظمررة والترري تشررتر  مررع الليبراليررة الكالسرريكية  ordo liberalismusمدرسررة اقتصررادية ألمانيررة تيمثررل تيررار الليبراليررة المي

بمبرراد  حمايررة الحريررة الفرديررة والملكيررة الخاصررة لوسررائل اإلنتررال وحريررة النفررا  إلررى األسررواق واألسررعار الترري تعكررم نرردرة 

ه المواردر وتختلف معها في مبدأ "دعه يعمل دعه يمر" إ  ترى أن مهمة الدولة هي التأسيم لنظرام المنافسرة وحمايتره ال تر،ر

 و Alexander Rustowو  Alfred Armac و  Wilhelm Ropkeو Walter Euckenلقوى السوقر أهرم أعضرائها: 

Ludwig Erhard  وFranz Bohmر 

Alfred Muller Armac  1907-1978 هرو ممهرد الطريرق ومبتكرر منهجيرة ومصرطلح اقتصراد السروق االجتمراعي )

 Leopold vonتحت إشررا   1923في االقتصاد االجتماعي النظري عام  ويعتبر األب الروحي لهر حصل على الد،توراي

wise  س فرري جامعررة ،ولونيررا 1926فري جامعررة ،ولونيررا، وحصررل علررى درجرة األسررتا ية عررام ر عمررل محاضررراس وأسرتا اس مشررار،ا

،ولونيرا إلرى جامعرة  1950، وعراد عرام 1949-1938وأسرتا اس فري جامعرة مونسرتر مرابين عرامي  1938-1926مابين عامي 

-1952ر إضرافة لعملره ،أسرتا ، وأو،رل لره برين عرامي 1951و،ان له الفضل فري تأسريم معهرد ،ولونيرا للسياسرة االقتصرادية 

أصرربح سرركرتير الدولررة لألمررور  1958وظيفررة المرردير المفررو  لقسررم المبرراد  فرري وزارة االقتصرراد االتحاديررة، وفرري  1958

سر لرره عرردة  1969وعمررل حتررى  1963قال مررن هرراي الوظيفررة عررام األوربيررة فرري وزارة االقتصرراد االتحاديررة، واسررت أسررتا اس جامعيررا

 مؤلفات في مجال اقتصاد السوق االجتماعي منها ،تاب "توجيه االقتصاد واقتصاد السوق"ر

Ludwig Wihelm Erhard  1897-1977 يعد األب الحقيقري القتصراد السقروق االجتمراعي، حصرل علرى الرد،توراي )

فري معهرد األبحراث االقتصرادية فري نرورنبيرل، و،ران فري  1942-1928، عمل في الفتررة 1925انكفورت عام من جامعة فر

س فرري جامعررة ميررونيو، وفرري األعرروام  1947وزيررراس لالقتصرراد فرري بافاريررا، وعمررل عررام  1946-1945السررنوات  أسررتا اس فخريررا

مرديراس إلدارة االقتصراد  1949-1948فري الفتررة مديراس لوحدة باد هامبورل الخاصرة للنقرد والقررو ، وشرغل  1947-1948

عضررواس فرري مجلررم النررواب األلمرراني، وفرري السررنوات  1977-1949فرري إقلرريم النفررو  البريطرراني األمريكرري، و،رران فرري الفترررة 

-1966المستشار االتحادي وترأس في السرنوات  1966-1963وزيراس لالقتصاد االتحادي، وأصبح في الفترة  1949-1963

 رCDUحزب الديمقراطي المسيحي األلماني ال 1967
 4(ر حلب: نون 1 طر  اقتصاد السوق االجتماعي بين المفهوم والتطبيق(ر 2009الحمش، منير، فضلية، عابد، وآخرونر   10

 ر36-35للنشررص 
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، باعتبااااار  1990أيااااار  8جم وريااااة ألمانيااااا االتحاديااااة وجم وريااااة ألمانيااااا الديمقراطيااااة فااااي 
 11مشترجاج ل ال طرفي االتالاق.تنظيماج اقتصادياج 

فلساالة اقتصاادية جدياد  بقادر ماا جانات نتيجااة  االجتمااعيولام ت ان فلساالة اقتصااد الساوق 
للتطور الموضوعي لمعطيات العصر، ونتيجة تسوية تاريخياة باين االشاترا ية والرأسامالية 

يجمااع بااين اقتصاااد السااوق ومااا يتضاامنه ماان تشااجيع للمل يااات  م اادت لااا "طريااق ثالااث"
الخاصة لوسالل احنتا  والمبادرات الالردية وتوفير حرية ا عماو والمنافسة، واين التنظيم 
الحجااومي الضااابط للسااوق ب اادف ضاامان المنافسااة العادلااة، وتخالااي  التضااخم والبطالااة، 

وبالتااالي إرساااء توليالااة مقبولااة وفااق ة وظااروف العماال الجيااد . االجتماعيااوتااوفير الخاادمات 
آليات وصيغ اقتصادية واجتماعية ت ون الدولة في ا مرجعاج أساسياج فاي القارار االقتصاادي 
ومظلة حامية للحرياات الشخصاية ولحقاوق الالارد وحريتاه فاي ممارساة النشااط االقتصاادي 

واحنتا  والتوزيع الذي يرغب، وفقاج لقوانين اقتصاد السوق، وذلك في التسليف واالستثمار 
بماا  12وا سعار التي تتحدد من خالو طلاب المسات لك، ولايس مان خاالو إراد  المنتجاين.

ة والسياساااية للن اااو  باااالمجتمع االجتماعياايساا م فاااي تمجاااين القااوب الالاعلاااة االقتصاااادية و 
 واالقتصاد على حد  سواء.

 :13ويمجن تقسيم مراحل تطور  إلى خمسة مراحل

 1960-1948المرحلة األولى 
حتااى ن ايااة الخمسااينات، جااان الترجيااز خالل ااا علااى  1948 داماات هااذ  المرحلااة ماان عااام

إعاد  بناء ما دم رته الحرب من البنى وال يا ال االقتصاادي ة تادريجياج بغياة تحقياق معادالت 
اتخااااااذ قااااارار حاااااوو التنظااااايم االقتصاااااادي  1949نماااااو اقتصاااااادية مرتالعاااااة. وتااااام  فاااااي عاااااام 

                                                           
11Quass. F. (2008). Social market economy: Social irenics. In Encyclopedia Social Market 

Economy: History, Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 416-418). Germany. 

Paderborn. Ferdinand Schoningh 
  أول مررا وردت هرراي التسررمية علررى لسررانWilhelm Ropke  إ  اعتبررر التنظرريم االقتصررادي الرراي يطمررح لرره "اإلنسررانية

ادية" أو "الطريق الثالث"ر ويبني تعاليمه على مطلب عدم المساس بكرامة اإلنسانر ويتعلق األمرر بالنسربة لره بمجتمرع االقتص

س أعلررىر أمررا " " فررال ينظررر إلررى التنظرريم ArmacAlfredوبسياسررة ييشرركل الحفرراظ علررى حقرروق اإلنسرران بالنسرربة لهمررا واجبررا

ين اقتصرراد السرروق واقتصرراد اإلدارة المر،زيررة  االشررترا،ية(، وإنمررا االقتصررادي القتصرراد السرروق االجتمرراعي ،طريررق  الررث برر

 ،نوع خاص من اقتصاد السوق بخاصية النوعية االجتماعية التي ال يمكن التنازل عنهار
 اقتصاد السوق االجتماعير(ر 2006نجمة، إلياسر   12
 تمت صياغة هذه الفقرة باالعتماد على المرجعين التاليين:  13

ر  عدنان سليمان، اقتصاد السقوق االجتماعي واتجاهات تطوري المستقبلية(ر 2005روديكر، سر راد،ه، در   ر1

 ر45-42مترجم(ر دمشق: دار الرضا للنشرر ص
2. Von wogau, karl. F. (2008). Social market economy: In the EU.In Encyclopedia 

Social Market Economy: History, Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 

398-401). Germany. Paderborn. Ferdinand Schoningh. 
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ا لمااني  االجتمااعية ألمانيا االتحادية، وطالب الحازب الاديمقراطي لجم وري االجتماعيو 
(SPD)  في الحملة االنتخابياة باالتخطيط الحجاومي وتوجياه احنتاا  )االشاترا ية(. وجاان

و الصااناعة ال بياار  وصااناعة المااواد ا ساسااية والمعاهااد االلتمانيااة والنقديااة  ينبغااي أن تطحااو 
وجااذلك التااأمين إلااى مسسسااات اجتماعيااة. وقااد أظ اار بعاا  أعضاااء الحاازب الااديمقراطي 

لجااازء مااان  االجتمااااعيإعجااااب م بالجااار  التحويااال  1947م عاااا (CDU) ا لمااااني االجتمااااعي
قطاعاااات االقتصااااد علاااى ا قااال )صاااناعات الماااواد ا ولياااة(، ورفااا  الحااازب الاااديمقراطي 

الاذي  االجتمااعيهاذا االتجاا  مناذ البداياة لصاالح مقتارح اقتصااد الساوق  (FPD)الحر 
 ا سعار أساساج له.، وشجل احصالح النقدي من خالو تحرير 1948عام  Erhardقدمه 

وفي بداية الخمسينات ظ رت مشا ل عديد  فاي ساوق العمال حياث "ارتالاع عادد العااطلين 
. ورد  14"1950ملياون فاي جاانون ثااني عاام  1.5إلى  1949ألف عام  800عن العمل من 

. فطااالبوا بااالتغيير المباادلي االجتماااعيال ثياارون أسااباب هااذا التاادهور إلااى اقتصاااد السااوق 
. وتعااار  هااذا Keynes"القتصااادية باتجااا  سياسااة التشااغيل ال اماال حسااب"للسياسااة ا

الذي قي م الوضع االقتصادي على أناه نقا  فاي االساتثمارات وتبناى  Erhardمع قناعات 
يجااااد أماااا ن عمااال علاااى  إجاااراءات لتشاااجيع ت اااوين رأس المااااو واالساااتثمارات الخاصاااة وا 

 15المدب الطويل.

ولااااة  مجانيااااة ساااان تشااااريعات وقااااوانين لتنظاااايم الد  وأظ اااارت الساااانوات التأسيسااااي ة ضاااارور  وا 
رت ا سااعار ماان القيااود الحجوميااة بشااجل  اار   واالقتصاااد، وأطجرياات تخاليضااات ضااريبية، وحط
يضمن حرية النشاط االقتصادي، وصدر قانون احصالح الن قدي الذي ألغى مارك الارايا 

ميااات هاللااة ل اان مااع ثقااة شاابه معدومااة_ واسااتبدله بالمااارك ا لماني_الااذي جااان متااوفراج بج
، وبالتااالي %93، مساابباج تل اال ال تلااة النقديااة فااي ألمانيااا بنساابة D-Markا لماااني الجديااد 

                                                           
Social Democratic Party of Germany   هررو  رراني أ،بررر حررزب سياسرري ألمرراني، وينتمرري إلررى أسرررة األحررزاب

 مقربا من النقابات العماليةر SPD يعتبر حزب .الديمقراطية االجتماعية والديمقراطية االشترا،ية في أوروبا
 Free Democratic Party لدولرة فري السروق، أي ينتمي إلى عائلة األحزاب األوروبية الحرةر وهي تعتمد مبردأ تردخل ا

فري الحيراة االقتصرادية برأدنى حرد ممكرنر وهرو يمثرل بشركل أساسري مصرالح أصرحاب الردخل المرتفرع والطبقرات المثقفرة وينرال 

 .تأييدها
14 Otto Schlect. C. (2008). Social market economy: Political implementation. In Encyclopedia 

Social Market Economy: History, Principles and Implementation – From A to Z .p402. 

Germany. Paderborn. Ferdinand Schoningh 
 John Maynard Keynes  1883-1946 اقتصررادي بريطرراني، يعتبررر االقتصررادي األ،ثررر شررهرة وتررأ يراس فرري ،)

االقتصراد فرري القررن العشرررين، أهرم مؤلفاترره: ،تراب "تتبررع ل،صررالا النقردي"، و،ترراب رسرالة عررن النقرود"، و،ترراب "النظريررة 

 العامة في التوظف والفائدة والنقود" الاي يعتبر با،ورة أعمالهر
15Otto Schlect. C. (2008). Social market economy: Political implementation. In Encyclopedia 

Social Market Economy: History, Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 401-

406). Germany. Paderborn. Ferdinand Schoningh 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFree_Democratic_Party_%2528Germany%2529&ei=4_DVVOSZIM70aL-KgNAK&usg=AFQjCNG4Azts9Mb6VAlmGWbFUcnqbYrVAQ
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امتصااا  ديااون الدولااة، وجااان باادي ياج أن يااسثر ساالباج علااى صااغار الماادخرين، لااذا فطرضاات 
تضااااررين، ولتجنااااب أن يااااأتي الضاااارالب علااااى المل يااااات لمااااد  ثالثااااين عااااام لتعااااوي  الم

 16احصالح االقتصادي على حساب فلة محدد .

تاااازامن هاااااذا القاااااانون ماااااع صااااادور تشاااااريعات قانونياااااة ومسسسااااااتية أخااااارب تعطاااااي ل فاااااراد 
والجماعات مجاالج للمبادرات والمشاارجة فاي الحياا  السياساية مان ج اة، وتعمال فاي الوقات 

لالااااارد في اااااا المعياااااار الرليساااااي نالساااااه علاااااى بنااااااء شااااابجات ضااااامان اجتماعياااااة يجاااااون أداء ا
ثب اات قااانون البنااك االتحااادي اسااتقاللية  1957السااتحقاقه التعويضااات المناساابة، وفااي عااام 

البناك المرجاازي والتزامااه ب اادف اسااتقرار ا سااعار، وأطعطااي أعلااى ساالطة نقديااة. جمااا تاام فااي 
نالااااس العااااام إصاااادار قااااانون مجافحااااة القيااااود علااااى المنافسااااة الااااذي قضااااى بمراقبااااة ومنااااع 

 االحت ارات للشرجات ال بير  السيطر  وتأسيس دالر  االحت ار االتحادية.

ار  أن يعطاي أدل اة حاوو فعاليتاه فاي  االجتمااعيواستطاع اقتصاد السوق  فاي مراحلاه المبج 
بعاا  المجاااالت، فجاناات مسشااراج علااى نجاحااه جرطااار للعماال، ومن ااا النتااالب التااي تولاادت 
عناااه خاااالو تلاااك الالتااار  والتاااي أطلاااق علي اااا "المعجاااز  االقتصاااادية ا لمانياااة" التاااي تمثلااات 

تالو الماارك ا لمااني مجاناة بارتالاع ساريع فاي مساتوب معيشاة ساجان ألمانياة الغراياة، واحا
ضاعف ماا جاان  1960رليسة باين العماالت الدولياة، والاغ مساتوب احنتاا  الصاناعي عاام 

، وشاااا دت قااااو  العماااال مسااااتوب تشااااغيل شاااابه جاماااال، حيااااث ارتالااااع عاااادد 1950عليااااه عااااام 
، وانخالاا  1960مليااون فاارد عااام  19.8إلااى  1950مليااون فااي عااام  13.8العاااملين ماان 

جماااا ارتالعااات مساااتويات الااادخوو بمعااادالت جياااد  .%1.2إلاااى % 10.3معااادو البطالاااة مااان 
 1949باين عاامي % 80ة، وارتالعت ا جور والرواتب أ ثر مان االجتماعيلمختلف الاللات 

استقرار الوضع  (1ويمجن رد  هذ  المعجز  االقتصادية إلى عد   عوامل أهم ا:  1955،17و
زيااااد  معااادالت ( 2، الااادور  االقتصااااديةالسياساااي الاااداخلي، وغيااااب التذباااذبات ال بيااار  فاااي 

االستثمار نتيجة تخالي  حصة االست الك من الناتب القومي الذي أفضى إليه احصالح 
توفر جي  هالل مان الياد العاملاة بمساتويات جالااء  متعادد  تبحاث عان العمال ( 3النقدي، 

ة العملاااة تخالاااي  قيمااا( 4ويقباال معظم اااا باااأجور أقااال مدفوعاااة برغباااة إعاااد  بنااااء ألمانياااا، 
مرتين ما ساهم بخال  معدو التضخم في ألمانيا عم ا هو فاي الادوو ا خارب وسااعد فاي 

                                                           
 ر90ر دمشق: سلسلة الرضا للمعلوماتر ص العالماالقتصادات الست األغنى في (ر 2003لطفي، عامرر   16

17  STUCHTEY, TIM. H. (2009). Miracles Are Possible-0r Aclassic German Approach to The 

Current Crisis, AICGS, johns hopkin university, 145. 
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زيااااد  الصاااادرات مااان السااالع ا لمانياااة ذات الجاااود  المتمياااز  أصاااالج، وفاااي ت اااوين فاااال  
  .ات ا مريجية من خالو خطة مارشاوالمساعد( 5مستمر في ميزان المدفوعات، 

نصب على ت يلة الشروط الالزمة لحشد شامل اي هذ  المرحلة قوو أن  الترجيز فويمجن ال
 للقوب االقتصادية بغية تحقيق معدالت نمو اقتصادية مرتالعة.

 1966-1960المرحلة الّثانية 
تطلبت تحديات السنوات الت أسيسي ة مرحلة جديد  تصاغ في ا سياسة اجتماعياة مجم لاة لماا 

علاااى الت وساااع بااااا طر ( 1966-1960) الالحقاااةجاااان قالمااااج، فجاااان الترجياااز فاااي السااانوات 
ياسي ة و  ويمجن القوو بأن  اقتصااد  18ة باتجا  "إعاد  هيجلة وتشجيل المجتمع"،االجتماعيالس 
ة. حيث االجتماعيتوجه في هذ  المرحلة بشجل أقوب لتحقيق ا هداف  االجتماعيالسوق 

حة والبيلة والمواصالت، ورطف از فاي ازداد احنالاق في مجاالت الص  عت صايغ تضاامنية ترج 
ـــيم والقناعـــات المشـــتركةمضاااامين ا علاااى " عبااار  "Erhard" ساااعى 1963". وفاااي عاااام الق

مجلااااس الن ااااواب فااااي البرلمااااان إلااااى إنشاااااء مجلااااس الخبااااراء االقتصاااااديين لتقااااديم تقييمااااات 
موضااااوعية العتمادهااااا جأساااااس للسياسااااة االقتصااااادية ا لمانيااااة، ساااااهمت هااااذ  العواماااال 

إحياااء الثقااة باحصااالحات االقتصااادية. إال أنااه ساارعان مااا باادأت المشااجالت متضااافر  فااي 
البنيوي ااة لمااا بعاااد الحاارب باااالظ ور، ممااا أعااااق مجاارب تحقياااق ا هااداف المتبناااا  فااي تلاااك 

 المرحلة.

إذ أصااااب التبااااطس معااادالت النماااو فاااي النصاااف ا وو مااان الساااتينات )ماااع مااارور ألمانياااا 
واقتضاااات  (،%2الااااذي خالااا  النمااااو إلااااى  1966/1967بال سااااد االقتصااااادي ا وو عااااام 

الضااارور  سياساااات ماللماااة للتعامااال ماااع المشاااجالت البنيوياااة التاااي أفرزت اااا تلاااك المرحلاااة، 
واختالااى اححساااس بااالتوازن باااين الضااروري والمرغااوب باااه. وازدادت شااجوك الناااس حاااوو 

أ ثاار فااأ ثر. خاصااة عناادما رفاا  تموياال العجااز المتوقااع فااي موازنااة عااام  Erhardأفجااار 
من خالو االقترا ، وطالب بتمويله عبار زيااد   -مليار يورو 5والمقدر بحوالي - 1967

استقالته من منصب المستشار االتحادي وعمقاب  Erhardالضرالب. وفي هذ  المرحلة قدم 
 ذلك ان يار االلتالف الحجومي.

 

                                                           
ر  عدنان سليمان، مترجم(ر تقبليةاقتصاد السقوق االجتماعي واتجاهات تطوري المس(ر 2005روديكر، سر راد،ه، در   18

 ر43دمشق: دار الرضا للنشرر ص 
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 1982-1967الثة المرحلة الثّ 
ين وحدث تغييار فاي اتجاا  االجتماعيشجل ان يار االلتالف الحجومي فرصة للديمقراطيين 

السياسااة االقتصااادية نحااو إدمااا  التوجيااه ال يناازي في ااا، وأرادت الدولااة ماان خااالو توجيااه 
الطلاااب تحالياااز النماااو االقتصاااادي. وجاااان علاااى النشااااط المطرجاااز الاااذي شاااارجت فياااه الدولاااة 

رجااااو ا عمااااو والنقاباااات الم نياااة والبناااك االتحاااادي ا لمااااني ضااامان اساااتقرار  واتحاااادات
"مــن الســو  بقــدر Karl Schiller""لااا الاادور  االقتصااادية. فظ اار آنااذاك المباادأ المشاا ور

"، الذي تم تبنيه من قبل التالف أحازاب الليباراليين اإلمكان، ومن التخطيط بقدر الضرورة
ين، جمحاولااة لخلااق تناااغم معقااوو بااين الماان ب ال يناازي واااين الماان ب الليبرالااي  االجتماااعي
. وأضااالى هااذا التوجااه صاابغته علااى هااذ  المرحلااة. وأفسااح فااي الوقاات "Freiburg"لمدرسااة 

نالسااه المجاااو للمبااادرات الالردي ااة لاادخوو المنافسااة علااى مسااتوب االقتصاااد الجزلااي. إال أن  
ي لحالااة االسااتقرار باااءت بالالشاال رغاام أن ااا نجحاات فااي محاااوالت الوصااوو باالقتصاااد ال ل اا

البداياااة فاااي تجااااوز الضاااعف االقتصاااادي، إذ سااااءت الظاااروف االقتصاااادية الدولياااة أثنااااء 
لغااء النظاام  1973السبعينات )بعد أزمة النالط وان يار نظام النقد من بريتون وودز عاام  وا 

ية في ألمانيا، إذ واج ت النقدي وأنظمة سعر الصرف(، وساءت مع ا الظروف االقتصاد
بطالة متزاياد  )حاوالي ملياوني شاخ  عاطال عان العمال(، وارتالعات القياود احنتاجياة مان 
خالو مطالبات ا جور المرتالعة جداج، فساء وضع إيارادات المسسساات االقتصاادية بشاجل 
حاااد، بجانااب هااذا أفضاات مشااا ل التجااار  الخارجيااة إلااى اضااطراب سياسااي نقاادي، وأد ت 

ين الليباراليين إلاى أخاذ الحجوماة باتجاا  االجتمااعيحصاالح التاي مارسات ا حجوماة سياسة ا
، وأطهملاات القاعااد  القاللااة برمجانيااة صاارف مااا تاام إنتاجااه فقااط. وارتالااع ةاالجتماعيااالدولااة 

ن ايااة الساابعينات.وعجز  %50فااي السااتينات إلااى أ ثاار ماان % 30بااذلك حجاام الدولااة ماان 
غطيااة احنالاااق علااى العاااطلين علااى العماال، وارتالعاات عاان ت االجتماااعيصااندوق الضاامان 

إلااى مجمااوع العاااملين بااأجر. وسااجل  االجتماااعينساابة المنتالعااين ماان تعويضااات الضاامان 

                                                           
 Karl Schiller  1931-1925 علرى الرد،توراي، حصرل عرام  1935على الدبلوم في االقتصاد وعام  1934( حصل عام

مررديراس لمجموعررة بحثيررة فرري معهررد االقتصرراد القررومي فرري  1941علررى درجررة أسررتا  فرري جامعررة ،يررل وعمررل حتررى عررام  1939

س  1972-1947ورغ برين عرامي ، وأسرتا اس فري جامعرة هرامب1946الجامعةر وعمرل أسرتا اس زائرراس فري جامعرة ،يرل عرام  ورئيسرا

(، وفري عرام 1965-1961ر وعرين مسرؤوالس عرن االقتصراد والمواصرالت فري حكومرة بررلين الغربيرة  1958-1956للجامعة 

س لرئيم الكتلة البرلمانية في البرلمان األلماني االتحرادي وعرين  1965وأصبح عام  SPDانتخب لرئاسة حزب الـ  1964 نائبا

 وزير المالية االتحادير 1971( وبعد 1972-1966 ،وزير لالقتصاد 
  :تقرردم العررون ضررد الحاجررة والفقررر وتررؤمن الحررد األدنررى المناسررب لمقومررات الحيرراة 1الدولررة االجتماعيررة هرري الدولررة الترري )

ت التبعيرة، ( تهد  إلى تحقيق المساواة القانونية والحقيقية من خرالل تخفريا الفرروق فري الرخراق وعالقرا2الكريمة ل،نسان، 

( تضررمن األمررن االجتمرراعي تجرراي مخرراطر الحرروادث والمررر  وعرردم القرردرة المبكرررة علررى الكسررب والبطالررة والشرريخوخة 3

 ( تزيد الرخاق وتضمن التوزيع العادل للرخاقر4والحاجة للرعاية االجتماعية وخسارة المعيل، 
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مع بداية  %6.5االقتصاد ا لماني آنذاك تراجعاج بطيلاج مترافقاج بتضخم متسارع وصل إلى 
. جمااااا 1975عاااام % 20.7السااابعينات، وانخالاضاااااج فاااي معااااد و االساااتثمار الااااذي وصااال لااااا 

فاااي العاااام % 66.6ارتالعااات حصاااة الرواتاااب وا جاااور مااان النااااتب المحلاااي احجماااالي إلاااى 
 19نالسه.

شا د االقتصااد ا لمااني فاي النصاف الثااني مان السابعينات عاود  نسابية لمعادالت النمااو، 
وتبنااى أصااحاب القاارار آنااذاك سياسااة اقتصااادية توسااعية، ب اادف دفااع االسااتثمار، وردف ااا 

قضت بتحديد ارتالاع ا جور، حيث انخالضت حصة الرواتاب وا جاور مان النااتب  سياسة
" Helmut Schmidt، وطبقاات مقولااة المستشااار ا لماااني "%64.5المحلااي احجمااالي إلااى 

وقااد أثماارت هااذ   20،"أرااااح اليااوم هااي اسااتثمارات الغااد، واسااتخدام اليااد العاملااة مااا بعااد غااد"
، وال ريااااب أن  للتضااااامن بااااين 1980عااااام  23.7السياسااااة فااااي معاااادالت اسااااتثمار قارااااات 
إال أن  ، عمال دور هاام فاي نجااح هاذ  السياساةالجماعات المختلالة وفي مقدمت ا نقاباات ال

هذا التضامن لم يدم طاويالج، وساج ل هاذا العقاد فشال جال مان الساوق والدولاة علاى الت اوالي 
 في إدار  حل المشجالت االقتصادي ة.

 1990-1982المرحلة الرابعة 
مااع اسااتمرار وازدياااد مشااا ل السياسااة االقتصااادية الجديااد  نمااا الااوعي بااأن التغيياار أصاابح 

هاي بوصالة السياسااة  االجتمااعيضارورياج ل اي تصابح القواعاد ا ساساية القتصااد الساوق 
حااوو طاارق تعزيااز الموازنااة وتقلااي   1982االقتصااادية. وحصاالت خالفااات سياسااي ة عااام 

نقاااط الخااالف فااي السياسااة الخارجيااة وا ماان_ أدت إلااى تغيياار  حجاام الدولااة _إلااى جانااب
حجومي وعود  التالجير بسياسة ذات توجه أ بر نحو اقتصاد السوق. استلم السلطة آنذاك 

. (FDP) والحزب الاديمقراطي الحار (CDU)التالف الحزب الديمقراطي المسيحي ا لماني 
اوق  ، "فقاد دخال هاذا االقتصااد االجتمااعيوفي تلك ا ثنااء جاان يجاري تقيايم القتصااد الس 

حياااث رد   21،ماااع بداياااة الثمانينياااات وحتاااى توحياااد ا لماااانيتين بماااا يمجااان تساااميته بالماااأزق"
ون الالشل المتحقق إلى عجز السوق عن إدار  الالعالياات االقتصاادية، وطاالبوا بنااء ال ينزي  

ولة، بينماا رأب أتبااع " أن  الالشال مارد   إلاى تادخل  Friedman"على ذلك بتوسيع دور الد 
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 ر100المرجع السابقر ص  20
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 Milton Friedman  :1912-2006 اقتصررادي أمريكرري، حررائز علررى جررائزة نوبررل لالقتصرراد إلسررهاماته فرري مجرراالت )

 تحليل االستهال  والنظرية والتاريو النقدي، ولقدرته على توضيح تعقرد سياسرة التثبيرتر مرن أهرم مؤلفاتره: ،تراب "الرأسرمالية

 والحرية" و،تاب "التاريو النقدي للواليات المتحدة"
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ااوق، إال أن  ال الااة رجحاات لصااالح  الدولااة فطااالبوا بتخاليضااه، علااى حساااب تمجااين قااوب الس 
قاوب السااوق وتام تبنااي سياساة المنافسااة جااأدا  فاعلاة للنمااو ومحالاز  لالسااتقرار االقتصااادي. 
لغااااء القياااود  وللمااار  ا ولاااى خلاااق تخالاااي  مديونياااة الدولاااة وتخالاااي  العااابء الضاااريبي وا 
الضاريبية والخصخصاة ديناميجياة اقتصاادية أتاحاات تخالاي  حجام الدولاة وعجاز الموازنااة 
اام يت هااذ  المن جيااة االقتصااادية  والمديونيااة الجديااد  والتضااخم وحققاات نمااواج اقتصااادي اج. وسط
سياسة "التوجيه نحو العر ". وحصل في هذ  الالتر  تحسن جبير في الوضع االقتصادي 

لاااى الت حسااان فاااي االقتصااااد العاااالمي ونجااااح مااارد  إلاااى السياساااة االقتصاااا دية مااان ج اااة، وا 
االتحاااد ا وراااي ماان ج ااة أخاارب، وماان الجاادير بالااذجر أن  هااذ  المرحلااة "شاا دت تضااميناج 
ااااااوق  مااااااات الوجااااااود احنساااااااني( فااااااي أولويااااااات اقتصاااااااد الس  لمشااااااجالت البيلااااااة )جأحااااااد مقو 

تيجاة أزماة شاديد  متعادد  ن االجتمااعي، إال أن  ا سجلت تراجعاج فاي الجاناب 22"االجتماعي
المستويات، إذ أدت زياد  مد  البطالة للعاطلين عن العمل إلاى ازديااد ال او  باين العااملين 
)وهم ممولو برامب تأمينات البطالة( وااين العااطلين عان العمال )المساتاليدين مان تأميناات 
، البطالااة(، أفضاات باادورها إلااى حاادوث عجااوزات مطاارد  فااي ميزانيااات صااناديق الضاامان

مسااااببة أزمااااة بنيويااااة لاااازم لمعالجت ااااا أحااااد خيااااارين، إمااااا زياااااد  االقتطاعااااات، أو تخالااااي  
احنالاااق، ولمااا جاناات ا ولااى قااد بلغاات مسااتويات مرتالعااة وقااع الخيااار علااى تقنااين احنالاااق 

ة. وتسااابب "انت ااااء الحاااق فاااي التعاااوي  فاااي غيااااب أي دخااال االجتماعياااعلاااى الحاجاااات 
 مي  التي تعرضت له الاللات الالقير  إثار ذلاك، وجاان بجوارث اجتماعية نتيجة الت 23بديل"

 24."1988"إقاارار قااانون توزيااع دخاال الحااد  ا دنااى بالن ساابة لالاقاادي الماادخوو عااام  الحاال بااا
وفق مال وم المسسسين  االجتماعيوارغم أن هذ  السياسة لم تحقق مطلب اقتصاد السوق 

إذ ينبغااي خلااق الرخاااء_وليس الحااد ا دنااى_ للجميااع، ويجااب أن يتحقااق ذلااك ماان خااالو 
ة أمااراج االجتماعيااتنظاايم إضااافي غياار متناااق  يجعاال المنافسااة الالعالااة وتطااور العالقااات 

 ممجناج، إال أن ا أوجدت شروطاج للتعافي االقتصادي وحعاد  توحيد ا لمانيتين.
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 16االجتماعية التي نظمها مر،ز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي باإلسكندريةر صندوة دولة الرفاهية 
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 (1990األلمانية  -لخامسة )بعد الوحدة األلمانية المرحلة ا
تماوز  1ا لمانية على ثالثاة مراحال متتالياة: اقتصاادياج فاي  –تمت إعاد  الوحد  ا لمانية 

مان خاالو  1990جانون ا وو  2، ون الياج في 1990تشرين ا وو  3، وسياسياج في 1990
الوحد  االقتصادية تم االتالاق علاى "خلاق االنتخابات المشترجة ا ولى. وفي صميم إعاد  

"  وو االجتماااعي"، وتام تثبياات "اقتصااد السااوق االجتماااعياالتحااد النقاادي واالقتصاادي و 
وجااان حعاااد   25.ماار  فااي قااانون باعتبااار  التنظاايم االقتصااادي لجم وريااة ألمانيااا االتحاديااة

لت إضااااافة االجتماااااعيالت وحيااااد ت اااااليف جبياااار  علااااى المسااااتوب  ل زمااااة االقتصااااادية ، شااااج 
ااوق  ، فسااد القلااق لاادب السياسايين ماان جميااع االجتماااعيالعالمياة تحاادياج جبيااراج القتصااد الس 

ة القتصاد الساوق وجاانوا بانالس الوقات يطاالبون بتخالاي  االجتماعيا حزاب حوو ال لف 
النشاط الحجومي. بيد أن  الحاجة الملحة لسياساات اجتماعياة تحاا ي المشاجالت المتجاذ ر  
فاااي المجتمااااع ا لمااااني الشاااارقي مااان )انخالااااا  مساااتويات المعيشااااة، والبطالاااة المرتالعااااة، 
وضااعف القااوب احنتاجيااة( دفعاات باتجااا  ضاارور  تالعياال أنظمااة ضاامان اجتماااعي لصااالح 
أعداد جبير  من العاطلين عن العمل من الذين يحتاجون دعم الدولة بشاجل أو بالخر. وتام 

لتضااخمية التاي نتجات عاان إعااد  إعماار االقتصاااد رفاع معادالت الالالااد  لضابط الضاغوط ا
ا لماااني الشاارقي، وصاادر قاارار مصاارفي قضااى بمساااوا  المااارك ا لماااني الشاارقي بالمااارك 

، أدب النتقااااو رسوس ا ماااواو مااان دوو الجماعاااة ا وراياااة إلاااى داخااال ا لمااااني الغرااااي
االقتصاد ا لماني، وتم تمويل ألمانيا الشرقية من قبل االتحاد والوالياات والبلاديات وجاذلك 

ووجالااااة ا مانااااة وصااااناديق الوحااااد   ERPا مااااواو الخاصااااة ببرنااااامب االنتعااااا  ا وراااااي 
داد احرث(. إذ لااام ت ااان إيااارادات االتحااااد ا لمانياااة )صاااندوق حااال القااارو ، وصاااندوق سااا

ة )تاااأمين االجتماعيااوالواليااات والبلاااديات ماان الضاااريبة وجااذلك المسااااهمات فااي التأميناااات 
التقاعااد والبطالاااة( فاااي ألمانيااا الشااارقية جافياااة لتعمياار الشااارق، ل اااذا جاناات التحاااويالت مااان 

ياج، وقااد خاادم القساام مليااار يااورو ساانو  97 و 70ألمانيااا الغرايااة ضاارورية، إذ تراوحاات بااين 

                                                           
25Hasse. R. (2008). Reunification: Monetary, economic and social union. In Encyclopedia 

Social Market Economy: History, Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 383-

385). Germany. Paderborn. Ferdinand Schoningh 
  س لسررعر الصررر ، إ  ،رران لرره أ ررر غيررر مباشررر علررى جميررع األسررعار والرردخول إن تثبيررت نسرربة التحويررل ليسررت قررراراس عاديررا

مررار  ألمرراني، وخفضررت  1مررار  شرررقي مقابررل  2والمرردخرات واألصررول الماديررةر لرراا اقترررا البنررب االتحررادي نسرربة تحويررل 

واجتماعيررةر وقررد تررم التحويررل ،مررا يلرري: األجررور ورواتررب التقاعررد ألسررباب سياسررية  1: 1,81الحكومررة االتحاديررة النسرربة إلررى 

تمرروز  1، ومكتنررزات األشررخاص المولررودين بعررد 1:2، القرررو  والمطلوبررات مررن المؤسسررات واألشررخاص 1:1واإليجررارات 

ن (، المولودي1:1مار  ألماني  4000  1976تموز  1و  1931تموز  2(، المولودين بين 1:1مار  ألماني  2000  1976

، المطلوبات مرن 1:2(، جميع المدخرات التي تزيد عن الحدود والمبالغ النقدية 1:1مار  ألماني  6000  1931تموز  2قبل 

س الديمقراطية   ر1:2أشخاص خارل ألمانيا
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وخاصاااة تغطياااة العجاااز ا لمااااني الشااارقي فاااي تأميناااات  االجتمااااعيا  بااار من اااا الجاناااب 
وساااهم  26البطالااة والصااحة والتقاعااد وجااذلك تموياال الخاادمات العامااة فااي ألمانيااا الشاارقية.

ارتالاع صادرات السلع ا لمانية في خرو  ألمانيا من التباطس الذي طرأ على معدو نموهاا 
 1994، بينمااا حقااق عااام (%1.7-) 1993فااي الالتاار  ا خياار  الااذي بلااغ مسااتوب سااالباج عااام 

 27.(20.3%)قالز  إلى معدو 

عب اار عاان النمااوذ  االقتصااادي الااذي آو ة"االجتماعيااويمجاان القااوو أن  مصااطلح "الدولااة 
في ألمانيا في السنوات ا خير ، ويدو علاى ذلاك المساتوب  االجتماعيإليه اقتصاد السوق 

ة االجتماعياة، بردخااو مالااهيم الرفاهياة والعدالاة االجتماعياالعالي الذي اتخذته احجاراءات 
حنسااان وتنظاايم الحريااة ودمج ااا مااع الليبراليااة السياسااية المعتمااد  علااى الحريااات وحقااوق ا

الالردياااة ضااامن إطاااار واضاااح تحجماااه المصااالحة الجماعياااة، فقاااد أقيمااات شااابجات الحماياااة 
ة المتضمنة تأميناات صاحية وتأميناات التقاعاد والبطالاة وا عاناات الالقاراء، وجاان االجتماعي

و ذلااك جل ااه ماان حصااة الدولااة ماان الناااتب احجمااالي،  ااو  التعلايم الحجااومي متاحاااج للجميااع، ومط
حرصت الحجومات على تحقيق زياد  مضطرد  في هذ  الحصة )عبر االستثمارات  حيث

المرغااوب. فقااد  االجتماااعيالحجوميااة فااي بعاا  القطاعااات( لتااتمجن ماان تحقيااق الجانااب 
ملياار ياورو عاام  32.6ة بديناميجية جبيار ، حياث ارتالعات مان االجتماعيتطورت الخدمات 

ة االجتماعياعات حصاة الالارد مان الخادمات ، وارتال2006مليار ياورو عاام  700إلى  1960
ة االجتماعيايورو. جما ارتالعات نسابة الخادمات  8500يورو إلى  588في نالس الوقت من 

، انخالضات 1975عاام % 32.6إلاى  1960عاام % 21.1من الناتب المحلي احجماالي مان 
 1996، وارتالعات بعاد عاام %22.5إلاى  1990ا لمانياة عاام –في مرحلة الوحد  ا لمانية 

  28.%32.1إلى 

                                                           
26Heilemann. U, Rappen. H. (2008). Reconstruction East. In Encyclopedia Social Market 

Economy: History, Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 373-375). Germany. 

Paderborn. Ferdinand Schoningh. 
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  ينص الدستور األلماني أن جمهورية ألمانيا االتحادية "دولة اتحادية ديمقراطية اجتماعية" وتختلف الدولة االجتماعيرة عرن

دولة الرفاي االجتماعي إ  تتحمل الثانية جرزقاس ،بيرراس مرن همروم الفررد لضرمان حياتره ومسرتقبله، وتهمرل مبردأ المسراعدة الااتيرة 

 اقتصاد السوق االجتماعي(ر أوالس  والاي يعتبر أساسي في
28Althammer. J. (2008). Social Budget. In Encyclopedia Social Market Economy: History, 

Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 386-388). Germany. Paderborn. Ferdinand 

Schoningh. 
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المبحث الثاني: الشروط األساسية الالزمـة لتطبيـق اقتصـاد السـو  
 االجتماعي

تااوفير البيلااة المناساابة  إلااى بشااجل ناااجح االجتماااعييحتااا  تطبيااق تجراااة اقتصاااد السااوق 
ومان خاالو  ؛لتطبيقه، خاصاة فاي دوو التحاوو مان نظاام التخطايط المرجازي )االشاترا ية(

، واالطالع علاى تجاارب البلادان االجتماعيمراجعة ا دبيات التي تناولت اقتصاد السوق 
التااي تبن تااه، أمجاان اسااتقراء شااروط أساسااية ينبغااي توافرهااا لت ااون إطاااراج يطبااق ماان خاللااه 

 وأهم  ا:

المطلــب األو : بيئــة قانونيـــة وتشــريعية مناســبة تـــوفر الحريــات األساســـية 
 لفرديةوتضمن الحقو  ا

تظ ار الحاجاة لقاوانين وتشاريعات ملزماة تضامن  االجتمااعيلالنتقاو إلاى اقتصااد الساوق 
المجااو للمشاارجة فاي وتتايح الحرياات تحماي و  ةاالجتماعيااحنساان الالردياة و  حقاوق احترام 

تشجل هذ  القاوانين والتشاريعات مجتمعاة ومدعوماة بنظاام قضاالي مساتقل ، اتخاذ القرارات
االساااتثمار الخااا ، وضااامان المنافساااة فاااي احنتااا  والتساااويق. وذلاااك عبااار تشاااجيع بيلااة ل

)المحليين وا جانب( من الادخوو ل ساواق بادون عوالاق، وتاوفير  تمجين جميع العارضين
الساالع المرغوبااة للمساات ل ين وفااق التالضاايالت الالرديااة، ونالااس الشاايء ينطبااق علااى أسااواق 

واق دون معوقااات فااي أي وقاات، ويعاااد  العماال، ويقاباال ذلااك حريااة الخاارو  مااان هااذ  ا ساا
 االحت ار بأي شجل جان منافياج ل ذا المبدأ ومشو هاج له.

، ولماا جاان )حقوق المل ية( ويدعم ذلك الحق في حياز  ا شياء والقدر  على التصرف ب ا
رجياااااز  أساساااااية فاااااي اقتصااااااد الساااااوق  االجتمااااااعيرااااااط المباااااادر  الالردياااااة الحااااار  بالتقااااادم 

الضااروري التأ ياااد علااى حريااة تملاااك ا ر  والعقااارات واقتناااء وساااالل ، فماان االجتماااعي
احنتااا ، وحريااة التصاارف ب ااا واسااتغالل ا، بمااا ياانعجس باادور  علااى االقتصاااد إذ "ال تاليااد 
نما المجتمع بشجل عام،  ن ا تجعال اقتصااد  المل ية الخاصة المتطور  جداج المالك فقط وا 

يااار  مساااتقلة عااان بعضااا ا الااابع  حاااوو عااار  الساااوق ممجنااااج، وتضااامن اتخااااذ قااارارات جث
السااالع والخااادمات، وجاااذلك االساااتثمار لتأسااايس إنتاااا  أو خااادمات جدياااد  أو توسااايع القاااالم 
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وهاااذا يرساااي باااادور  بيلاااة مناسااابة للمنافساااة بااااين القااارارات المتخاااذ ،  ن المل يااااة  29من اااا"،
ااز المالااك التخاااذ قاارارات جيااد  وتناليااذها ماادفوعاج برغبتااه فااي ز  ياااد  االساات الك الخاصااة تحال 

واالستثمار، خاصة عندما يحقق أرااحاج أو يجني مجاسباج بالضل قرارات صحيحة اتخاذها، 
اال مسااسولية قراراتااه الخاطلااة، ويااتعلم من ااا فااي حاااو تعرضااه لخسااالر  وااانالس الوقاات يتحم 

 بالمل ية.
لااى جانااب حريااة التمل ااك ينبغااي تااوفير الحريااة فااي إباارام العقااود التااي تااتالءم مااع ظااروف  وا 
الناس الخاصة وفق قواعد يحددها القانون، ويتيح إمجانياة االحت اام إلياه لحال المنازعاات. 
ويحظااى هااذا الشاارط بأهميااة جبياار ، حيااث ورد فااي "البيااان العااام لحقااوق احنسااان" الصااادر 

أن  "ل ل إنساان الحاق فاي العمال وفاي حرياة اختياار م نتاه  1948من ا مم المتحد  عام 
اايم ويعااد هااذا المباادأ مط  30".ومقبولااة وفاي شااروط عماال مناساابة راج انطالقاااج ماان افتاارا  وجااود س 

مين )الراغبين فاي اساتقدام عمااو وماوظالين( فاي مجااالت متعادد ،  عدد جبير من المستخد 
 مااان الاااراغبين فاااي العمااال الاااذين يتمتعاااون بم اااارات وخبااارات مختلالاااة. ويقاااابل م عااادد جبيااار

لمااا اتسااع نطاااق وتصااميم العالقااة بين مااا، وجوبالتااالي يجااون لطرفااي العقااد الحريااة بتحديااد 
مين فاي الحصااوو علاى عمااو حسااب احتياجاات م وبالشااروط  البادالل تازداد فاار  المساتخد 

التي يجدون ا مناسبة، وتزداد مع ا فر  الراغبين بالعمل بالحصوو على وظالف تاتالءم 
ه االحت اريااة مااع تالضاايالت م وا جااور التااي يرياادون ا. ويعيااق هااذ  الحريااة االتالاقيااات شااب

حااوو ا جااور أو أي شااروط أخاارب تقلاال عاادد الباادالل المتااوفر  لاادب ا فااراد،  ن ااا تساابب 
 .البطالة بصور  حتمية

فاارذا تااوفرت "الحريااة الشخصااية والمسااسولية الذاتيااة والمبااادر  الالرديااة فااي اختيااار ا عماااو 
أمجااان توساااع  تشاااجل قاااوب دافعاااة فاااي اقتصااااد الساااوق التاااي والم ااان واالسااات الك واالنتاااا ، 

  31.الالر  االقتصادية وتحقيق نسب عالية في زياد  االنتا  وفي مستوب المعيشة معاج"
  

                                                           
29Hofer. H. (2008). Property. In Encyclopedia Social Market Economy: History, Principles 

and Implementation – From A to Z .(P. 354-356). Germany. Paderborn. Ferdinand Schoningh 
 ر23البيان العام لميثاق حقوق اإلنسان، المادة  30
 بتصرف 27-26اقتصاد السوق االجتماعي مقدمات نظرية. مرجع سابق. ص  31



29 
 

 المطلب الثاني: تن يم المنافسة
ا سااالوب ا هااام حرسااااء ال الااااء   االجتمااااعيعتبااار المنافساااة الحااار   فاااي اقتصااااد الساااوق ت

االقتصادية وتحقيق النمو وضمان استدامته، والمقصود بالمنافساة الحار   تناافس المنتجاين 
والعارضين على إشاباع حاجاات المسات ل ين مان السالع والخادمات التاي يطلبون اا، بشاجل 

ا ساعار تنتالي معه إمجانية سايطر  أحاد العارضاين أو الطاالبين علاى الساوق، جماا تتحادد 
وفقاااج للقاارارات اليوميااة التااي تتخااذ بتالقااي قااوب العاار  والطلااب فااي السااوق، ويعتباار نظااام 

)أي نظااام ا سااعار( وجااود  ا سااعار ساار ديناميجيااة السااوق، ويساااعد علااى تحقيااق فعاليتااه
آليااااة فعالااااة لخلااااق وتطااااوير الطلااااب، وذلااااك عباااار ضاااامان حااااد أدنااااى ماااان القااااو  الشاااارالية 

ن م من ال  حالاظ على مستوب معين من االست الك.للمواطنين تمج 

وينبغااي أن يحقااق نظااام ا سااعار اسااتقراراج فااي مسااتوب ا سااعار، ولاايس المقصااود فااي ذلااك 
نمااا تجنااب  الحالاااظ علااى أسااعار الساالع والخاادمات ثابتااة )انعاادام مرونااة ا سااعار الالرديااة( وا 

سالة السالع أو ارتالاعات مستوب ا سعار بشجل واساع، والحالااظ علاى ثباات القيماة ال لياة ل
اللعااب الحاار لقااوب السااوق( "ارتالاااع )يعنيااه مصااطلح آليااة السااوق الحر  ماااالخاادمات، وهااذا 

 32بع  ا سعار مع مرور الزمن وانخالا  أسعار أخرب وبقاء أسعار ثالثة ثابتة".

ا تولااد  ن اا ورغاام فعاليااة نظااام ا سااعار إال أن ااه ال يجااوز تاارك ا سااواق للت نظاايم التلقااالي،
المنتجاون  يتناافس التمرجاز، فعنادما إلاى المنافساة "تاريخي اج أدتباساتمرار، فاا االحت اارات

 معين، طلب على مشو هاج للحصوو في ا العر  يجون  مصطنعة سوق  إقامة على يتالقون 
 آلياة نتيجاة الساعر يعاود ال باالعر ، وبالتاالي الاتحجم خاالو مان الاتحجم بالطلاب أي

جراءات حجومياة جااد   تشارف  33.والطلب" العر  مواج ة لذا يلزم ا سواق آليات عمل وا 
"تنظيم المنافسة"، وال ينشأ تنظيم المنافسة مان  وتراقب وتتدخ ل عند الضرور ، ما يسمى با

تقاااوم الدولاااة بضااابط النشااااطات االقتصاااادية  ول اااذا 34.ذاتاااه، بااال يجاااب إيجااااد  وحمايتاااه
وتضاامن لتوجي  ااا ومعالجااة انحرافااات آليااة السااوق في ااا، جااالغ  أو االحت ااار أو احغااراق 

  .والحالاظ على حقوق العماو شروط العمل العادلة
                                                           

32Dieter Smeeets. H. (2008). Price Level Stability. In Encyclopedia Social Market Economy: 

History, Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 343-346). Germany. Paderborn. 

Ferdinand Schoningh. 
ر قدم إلى جتماعي بين محددات العولمة والتحديات الوطنيةاقتصاد السوق االتشرين الثاني(ر  22، 2005الزعيم، عصامر   33

 ر7ندوة الثال اق االقتصادي التاسعة عشر حول اقتصاد السوق االجتماعي، دمشق: جمعية العلوم االقتصادية السوريةر ص 
34Abmus. D. (2008). Supervisory offices. In Encyclopedia Social Market Economy: History, 

Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 443-445). Germany. Paderborn. Ferdinand 

Schoningh 
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 المطلب الثالث: التن يم النقدي
حرجاااة النقاااود علاااى يلااازم لتحقياااق مبااادأ االساااتقرار النقااادي تنظااايم القطااااع النقااادي ومراقباااة 

وظالف النقود بشجل جامل ببقاء قيمت ا مستقر ، ولعل التضخم  ترتبط إذ المستوب القومي،
أو االنجما  هاو أهام ماا ي ادد ذلاك، فبقااء القيماة الشارالية للنقاود ثابتاة يادعم أداء اقتصااد 

 المنافسة لوظالاله بجالاء  أ ثر.
دياة  للمصارف المرجازي، الاذي ت اون تالاو  القارارات النق االجتماعياقتصاد السوق في و 

ضاااامان اسااااتقرار العملااااة عباااار أدوات السااااوق النقديااااة المعروفااااة )أسااااعار  الرليساااايةم متااااه 
يسجد معظام مالجاري اقتصااد الساوق و  الالالد ، معدالت الخصم، إيداعات البنوك الخاصة(،

على استقاللية البنك المرجزي عن أج ز  ومسسسات الدولاة فاي صاالحياته أو  االجتماعي
نمااا تثبيت ااا ماان خااالو  تناليااذ م امااه، وينصااحون بعاادم تاارك اسااتقرار قيمااة النقااد للسياسااة وا 
قواعاد التنظايم النقادي، الاذي يحقاق أساعار صارف مرناة، "والسابب فاي هاذا هاو أن  أسااعار 

اج يريااد االسااتقرار النقاادي فااي عااالم تضااخمي، ماان الصارف المرنااة هااي فقااط التااي تمجاان بلااد
 35توجيه سياسته النقدية وسياسة الدور  االقتصادية نحاو هادف اساتقرار مساتوب ا ساعار."

وا مر اآلن أس ل مناه فاي الماضاي ماع وجاود العملاة الورقياة، ل ان قاد يجاون لاه محااذير  
صادار النقادي. وهناا تجادر فاي حااو تاأثر البناك المرجازي باالقرارات السياساية واساتخدام اح

احشار  إلى تجراة مر ت ب ا ألمانيا في المجاو النقدي، فقد تعر ضت لنجسة يمجان وصاال ا 
خساارت ماارتين فااي جياال واحااد وبشااجل شاابه جاماال جاال ثروت ااا النقديااة، ممااا  إذبالااا"مرير "، 

دفع اااا لتشاااجيل تنظااايم نقااادي يقاااوم علاااى شاااروط جوهرياااة، جااااء فاااي مقااادمت ا "إلااازام البناااك 
 36:المرجزي قانونياج بما يلي

 .توجيه سياسته النقدية بشجل أساسي نحو هدف استقرار مستوب ا سعار 

  وضع قيود صارمة على تمويل العجز في الموازنة العامة من قبل البنك ا لماني
 االتحادي.

 .عدم التبعية لتعليمات الحجومة أو أي مسسسة أخرب 

                                                           
35Bachmann. V. (2008). Lutz, Friedrich August. In Encyclopedia Social Market Economy: 

History, Principles and Implementation – From A to Z .(P. 47-49). Germany. Paderborn. 

Ferdinand Schoningh 
36Kosters. W. (2008). Monetary order. In Encyclopedia Social Market Economy: History, 

Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 318-320). Germany. Paderborn. Ferdinand 

Schoningh 
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 لعليااا للسياسااة النقديااة ومجلااس البنااك عاادم إمجانيااة عاازو أعضاااء لجنااة القاارارات ا
 المرجزي أثناء مد  خدمت م.

فااالتنظيم النقاادي يلزمااه بريجاااز تبنااي سياسااات تعماال علااى مراقبااة جتلااة النقااود المطروحااة 
وياادعم للتااداوو فااي االقتصاااد القااومي وتوجي  ااا بشااجل يضاامن اسااتقرار مسااتوب ا سااعار، 

 وجذلك استقاللية الموظالين.  استقرار أج ز  القرار، ذلك

 المطلب الرابع: الشرا ة بين الجهات الفاعلة
، جساامة رليسااية رافقتااه االجتماااعية" باقتصاااد السااوق االجتماعيااارتاابط مصااطلح "الشاارا ة 

ة تالاعل جميع الج ات المتواجد  في هذا االجتماعيخالو مراحل تطور ، ويقصد بالشرا ة 
للمشااارجة فاي تطاوير ، والعمال علااى حال جافاة الخالفااات المجتماع واالقتصااد، واساتعدادها 

 ة،االجتماعياااالتاااي قاااد تطااارأ فيماااا بين اااا، بغياااة الوصاااوو إلاااى تحقياااق التنمياااة االقتصاااادية و 
وفيمااا يلااي نسااتعر  بريجاااز وينبغااي أن تتحاادد ا دوار بشااجل واضااح ومقبااوو اجتماعياااج، 

 37ودور جل من ا: االجتماعيفي اقتصاد السوق  الج ات الالاعلة
 األفراد -1

يتمثاال دور ا فااراد بالمسااسولية الذاتيااة، فلمااا جاناات حريااة التملااك مباادءاج أساسااي اج ماان مبااادئ 
المت املاااااة عااااان  ، جاااااان علاااااى الماااااال ين االلتااااازام بالمساااااسوليةاالجتمااااااعياقتصااااااد الساااااوق 
بمصاالح االحت اار بماا فياه إضارار  يجون االمتالك لمجارد االماتالك أومل يات م، بحيث ال

أخااذ الصااالح العااام  الناااس، وينسااحب ذلااك علااى جافااة المجاااالت، حيااث يتوقااع ماان ا فااراد
لاااى جاناااب المساااسولية  عناااد اتخااااذ قااارارات م بعاااين االعتباااار ومزاولاااة حقاااوق م وأنشاااطت م، وا 

 عبر"المساعد  الذاتية". االجتماعيالذ اتية يساهم ا فراد في اقتصاد السوق 
 قطاع األعما  -2

ولاااة مااان جااازء جبيااار مااان  االجتمااااعينظاااراج ل اااون اقتصااااد الساااوق  قالمااااج علاااى انساااحاب الد 
النشاااط االقتصااادي، وفسااح المجاااو للقطاااع الخااا . ومااا يترتااب عليااه ماان حرمان ااا ماان 

يتوجاب علاى القطااع  ؛االجتمااعيويقلال قادرت ا علاى احنالااق  أرااح القطاعات احنتاجية،
تالءم ماع ا راااح الجدياد  التاي تام ا تسااب ا بماا يحقاق الخا  دفع المزيد من الضرالب ت

                                                           
   سرنوات علرى األقرل(،  5يتم ضمان  لرب مرن خرالل الخدمرة الطويلرة للمردراق   مراني سرنوات( ورنسراق البنرو  المر،زيرة

 باإلضافة إلى عدم إعادة انتخاب المدراقر
37The social and Ecological Market Economy – Amodel for Asian Development. Gtz (2008) 
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جمااا يجااب أن يضااطلع هااذا  ة.االجتماعيااعدالااة التوزيااع والمساااهمة فااي تموياال الخاادمات 
ة وفاااي مقااادمت ا مراعاااا  حقاااوق احنساااان، وشاااروط التوظياااف االجتماعياااا خيااار بواجباتاااه 

لقااوانين والعماال الاادالم علااى العادلااة، والحالاااظ علااى البيلااة، إلااى جانااب التزامااه با نظمااة وا
 تحسين احنتاجية وتعزيز القدر  التنافسية.

 الدولة -3

 :دوراج مزدوجاج  االجتماعيتلعب الدولة في اقتصاد السوق 

نااااة القتصاااااد دور تيسااايري تعماااال الدولاااة ماااان خاللااااه علاااى  (1 إصاااادار التشاااريعات الممج 
والعماال علااى تطبيق ااا بالشااجل ا مثاال والتأ ااد ماان التاازام مختلااف  االجتماااعيالسااوق 

 .الج ات ب ا
دور اجتماعي لتوفير الخادمات العاماة والتاي ال يمجان التعويال علاى القطااع الخاا   (2

في ا لت اليال اا المرتالعاة أحيانااج، وعادم ظ اور عوالادها علاى المادب القصاير والمتوساط 
هااذ  المجاااالت وبقااو ، وعمل ااا يساامى آنااذاك أحياناااج أخرب،فللدولااة أن تتاادخل فااي جاال 

 "تنظيمياج".
 م سسات المجتمع المدني -4

وهااي مسسسااات طوعيااة، منظمااة، تماا  المجاااو العااام بااين ا ساار  والدولااة لتحقيااق مصااالح 
أفرادهااا أو مناااافع جماعياااة، ملتزماااة فاااي ذلااك بقااايم ومعاااايير االحتااارام والتراضاااي والتساااامح 

 38.واالختالفواحدار  السليمة للتنوع 

وتشمل مسسسات المجتمع المدني جل جيان مجتمعي منظم جالجمعيات ا هلية والتعاونية 
والغااارف التجارياااة  ة والثقافياااة والترفي ياااة،االجتماعياااوالنقاباااات الم نياااة والعمالياااة والناااوادي 

 والصناعية، ومرا ز البحوث والدراسات، إضافة  ج ز  احعالم والصحافة.

المسسسات دوراج هاماج في مختلف ميادين الحيا  العامة، ف ي في المقاام ا وو وتلعب هذ  
تساهم في تجمياع المصاالح والورت اا فاي مواقاف اجتماعياة تجاا  القضاايا والتحاديات التاي 
تواجاه الجماعاة، وتعماال علاى حاال النزاعاات وصاراع المصااالح باأدوات ساالمية تحجم اا قاايم 

فاي المجتمعاات  ةاالجتماعياير ا وضااع االقتصاادية و تطاو  االحترام والتسامح،وتساهم في

                                                           
حسب تعريف البنب الدولي واإلسكوا : دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية ،  38

 ر 1997أ ، أيار 26مسودة مناقشة ، المر،ز الدولي لقوانين الهيئات التي ال تستهد  الربح ، بحث رقم 
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المحليااة، عااالو  علااى دورهااا الم اام فااي نشاار الثقافااة المدنيااة القالمااة علااى العماال الطااوعي 
 والتعاوني، وقبوو التنوع وتعزيز الشعور باالنتماء للمجتمع والالاعلية فيه.

 المطلب الخامس: شبكات حماية اجتماعية قوية
عالجة اآلثار السلبية التاي قاد تطارأ علاى المجتماع فاي مرحلاة االنتقااو تأتي هذ  الخطو  لم

من نظام اقتصاد التخطيط المرجازي إلاى نظاام اقتصااد الساوق، فغالبااج ماا يترافاق ذلاك ماع 
ة، تتطلب إجراءات ت دف لحماية جميع أعضااء المجتماع االجتماعياختالالت في العدالة 

 م.من الالقر والعوز، وضمان حيا  جريمة ل 

بوصاال ا  االجتمااعية رجيز  أساسية في اقتصاد السوق االجتماعيوتعتبر شبجات الحماية 
مان خاالو ساعي ا لتحقياق  والن او  بارأس المااو البشاري، االجتمااعيأدا  لتحقيق ا مان 

 تتمثل با:هام ة  أهداف

تعزيااز االسااتثمار فااي رأس الماااو البشااري عباار تنميااة قاادرات ا فااراد وتوساايع خيااارات م  -
وتشااجيع م وتمجياان م ماان العماال واالعتماااد علااى الااذات فااي تااوفير مسااتلزمات العااي  

 ال ريم.
رفاااع مساااتوب معيشاااة الاللاااات الضاااعيالة ورفاااع الضااارر النااااتب عااان تعرضااا ا للمخااااطر  -

 ة المتمثلة بالالقر والبطالة والمر  والعجز وعمالة ا طالاو.االجتماعي
ماان دخااوو فلااات معينااة وا عاااد   االقتطاعااات المساااهمة فااي إعاااد  توزيااع الاادخل عباار -

ضااخ ا بصااور  مساااعدات نقديااة أو خدميااة للاللااات الضااعيالة مااا ماان شااأنه أن يحاااف  
 على القدر  الشرالية ل ا، وبالتالي يدعم الطلب الالزم لتحريك االقتصاد.

بشاااجل يعطاااي أهمياااة  االجتمااااعيوتصااااغ الخطاااط والسياساااات فاااي ظااال اقتصااااد الساااوق 
باارامب تااأمين البطالاااة  مثاالخاصااة للطبقااات المحرومااة اجتماعياااج أو الضاااعيالة اقتصااادي اج، 

وغيرهااا ماان الباارامب التااي ماان شااأن ا تحسااين والتقاعااد والتااأمين الصااحي الشااامل والجزلااي 
 أوضاع الاللات ال شة.

تتااااوزع مسااااسولية إقامااااة هااااذ  الشاااابجات مااااا بااااين الحجومااااة ومسسسااااات المجتمااااع الماااادني، و 
وتنطلااق ماان أولويااات أو رجااالز اجتماعيااة أساسااية يمجاان توفيرهااا عباار سياسااات متعااادد  

 من هذا الالصل. التاليوشاملة، وهذا ما سيتطرق إليه المبحث 
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 ةاالجتماعيالمبحث الثالث: األولويات والسياسات 
ة بشاااجل أ بااار ومتزاياااد ماااع تطاااور اقتصااااد الساااوق االجتماعياااجاااة للسياساااات ظ ااارت الحا
 لعد  أسباب وهي: االجتماعي

يساااعى لتاااوفير فااار  مت افلاااة للجمياااع، إال أن  االجتمااااعيرغااام أن  اقتصااااد الساااوق  -
اخااتالف القاادرات الالرديااة والم ااارات والخباارات يااسدي بشااجل طبيعااي إلااى تالاااوت فااي 

لاى فروقاات فاي الادخل والوضاع المعاشاي، ويقتضاي فر  العمال وهاذا ياسدي بادور  إ
بالتاااااالي إجاااااراءات ماللماااااة حرسااااااء العدالاااااة والمسااااااوا  التاااااي يناااااادي ب اااااا هاااااذا الااااان ب 

 االقتصادي.
توجب آلية السوق الحر ، االنتقااو مان قاعاد  )جال حساب اساتحقاقه( إلاى قاعاد  )جال   -

 الااء  االقتصااادية حساب جدارتااه(، وبالتاالي ماان المحتمال أن يااسدي الساعي لتحقيااق ال
إلى إلحااق الضارر بالعااملين، نظاراج  ن متطلباات )المنافساة( ال الااء  االقتصاادية قاد 
تاادفع أرااااب العماال إلااى الضااغط علااى العماااو ماان حيااث ا جااور أو الج ااد أو أوقااات 

 العمل.
ضرور  تلبية احتياجات الاللات غير القاادر  علاى المسااعد  الذاتياة مان غيار القاادرين  -

العمل، جالعجز  والمعاقين وا طالاو، باحضافة لاللة العاطلين على العمال. فعادا على 
ااة يمجاان  عان أن  دعم اام يااسدي لتنشاايط الطلااب، يحماال إهمااال م مخاااطر اجتماعيااة جم 

 تالفي ا بتلبية احتياجات هذ  الاللات.

 االجتماعية في اقتصاد السو  االجتماعيالمطلب األو : أولويات السياسة 
أولوياات أساساية جانات رجاالز  االجتمااعيلبلدان التي انت جت اقتصاد السوق سادت في ا

حقيقيااة اسااتند علي ااا ازدهااار االقتصاااد والمجتمااع علااى حااد سااواء. اقتضااى ذلااك أن تااولى 
ة أهميااة جبياار ، وأن يجااون لاادب واضااعي الخطااط أولويااات اجتماعيااة االجتماعيااالسياسااات 

 با: االجتماعيالسوق  تجلت في تجارب البلدان التي طبقت اقتصاد

 ت اف  الفرص -1

ة بتحقياق ت اافس الالار ، عان طرياق إتاحاة احمجاناات للجمياع االجتماعياتعنى السياساات 
دون استثناء، وتوسيع خيارات م وتيسير وصاول م إلي اا، وبالتاالي إزالاة جال المعوقاات التاي 
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تمي ز بين المواطنين وتمناع تماتع م بانالس الحقاوق والواجباات، ويعاد  ت اافس الالار  مادخالج 
 ة.االجتماعيرليساج لتحقيق لعدالة 

 الحقو  والحريات وسيادة القانون احترام  -2

ة رجيااز  االجتماعياايعااد احتاارام الحقااوق ا ساسااية لإلنسااان والتمسااك بالمبااادئ الديمقراطيااة و 
، ويدعم ذلك االجتماعيأساسية تقوم علي ا ديمقراطيات البلدان التي تبنت اقتصاد السوق 

طة قضاالية تراقاب بالدرجة ا ولى بتشاريعات دقيقاة وقوياة تحالا  الحقاوق والحرياات، وبسال
 تناليذها وااللتزام ب ا وتتخذ احجراءات الالزمة في حاو احخالو ب ا.

 ةاالجتماعيالشرا ة  -3

ة أن يجاااون للقااو  العاملاااة وللمجتمااع المااادني رأي فااي صاااياغة االجتماعيااتقتضااي الشااارا ة 
السياساااات االقتصاااادية، ماااثل م مثااال أصاااحاب المصاااالح االقتصاااادية. فاااالحق فاااي حرياااة 

وحرية التنظيم والنقابات ضروري لتحقيق التوازن بين المصالح المتضاراة ويلعاب التعبير 
 .االجتماعيدوراج هاماج في الحالاظ على الولام 

 شروط العمل العادلة -4

لضاامان حااق العاااملين فااي شااروط عماال عادلااة تشاامل  االجتماااعييسااعى اقتصاااد السااوق 
شاااروط التعاقاااد، وا جاااور المقبولاااة اقتصاااادياج واجتماعي ااااج التاااي تحجم اااا سياساااات ا جاااور 
الخاضاااعة للتالااااو ، والحماياااة مااان الالصااال التعساااالي مااان العمااال المعااازز  بنظاااام إناااذارات 

لاااة فيماااا يتعلاااق عااادو ماااروراج بااارجراءات الحماياااة ماان حاااوادث العمااال، ووضاااع معااايير مقبو 
 39بساعات الدوام واحجازات، باحضافة لمنح تعويضات ن اية الخدمة.

فيدعم القانون يتم تنظيم العمل على مبدأ المشارجة والمشاور  بين العماو وأرااب العمل، و 
ح للعمااو يتاياحنتاجية من تدخالت الحجومة إال بماا هاو ضاروري، و  اتاستقاللية المسسس

فاااي اتخااااذ القااارارات المتعلقاااة بتنظااايم العمااال عااان طرياااق التمثياااال  مشاااارجة أراااااب العمااال
 .النقابي

  

                                                           
39 Jurgen Rosner. H. (2008). EU: Social policy. In Encyclopedia Social Market Economy: 

History, Principles and Implementation – From A to Z .(PP. 220-222). Germany. Paderborn. 

Ferdinand Schoningh. 
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ــــاني: السياســــات  ــــالمطلــــب الث  ة المطبقــــة فــــي اقتصــــاد الســــو  االجتماعي
 االجتماعي

ة أدا  تساااتخدم ا الدولاااة لتتااادخل فاااي المجتماااع وتحقاااق أهااادافاج االجتماعياااتعتبااار السياساااات 
ة التااي وردت فااي أدبيااات االجتماعياااجتماعيااة أو اقتصااادية، فيمااا يلااي بعاا  السياسااات 

 في البلدان المختلالة: االجتماعيوتجارب اقتصاد السوق 

 الرواتب التقاعدية -1

لح العااملين الاذين بلغاوا وهي المبالغ المالياة المساتحقة علاى الشارجات وأراااب العمال لصاا
سن التقاعد وتوقالوا عن الخدمة، وتعتبر الرواتب التقاعدية رجيز  أساسية في ن ب اقتصااد 

، خاصااة وأن ااا ال تحتااا  موازنااات أو نالقااات إضااافية، ف ااي اقتطاعااات االجتماااعيالسااوق 
، ماان أجااور العاااملين طااواو فتاار  عمل اام، يااتم تجميع ااا وتاارد ل اام عنااد تااوقال م عاان الخدمااة

لتضااامن ل ااام تلبياااة حاجاااات م ا ساساااية، "والتاااأمين التقاعااادي تاااأمين أساساااي، وهاااو يجالاااي 
 40بالحالة الطبيعية لحال  مستوب الحيا  والمعيشة للمتقدمين في العمر".

ياتم فياه صارف  التخصـيص،وهناك أسلوبان لصارف هاذ  الرواتاب، "ا وو يادعى أسالوب 
، تساتثمر فياه هاذ  تغطيـة رأس المـا رواتب التقاعد بشجل مباشر، والثاني يادعى أسالوب 

االقتطاعااات، وبالتاااالي تولااد فالاااد  وتااوفر ثااارو  ل اال متقاعاااد، بحيااث ياااتم صاارف الرواتاااب 
 41التقاعدية من الالوالد المتحققة من االستثمارات ومن الثرو  المتزايد ".

و المتقاعادين نسابة إلاى العااملين آخاذ فاي التصااعد بسابب ال ارم وقد تبين مسخراج أن  " معد 
وهااذا يساابب عجااوزات مطاارد  فااي موازنااات  42الااذي يصاايب معظاام المجتمعااات ا ورايااة"،

صندوق المعاشاات التقاعدياة، مماا يادفع بالحجوماات إلاى تاأخير عمار التقاعاد لتقليال هاذ  
 العجوزات.

 التأمين ضد البطالة -2

يرها من ا سواق للعر  والطلب، متأثر  بدور  الساوق الرأسامالية، تخضع سوق العمل جغ
التااي تااوفر فاار  عماال جديااد  عنااد مرورهااا بطااور االزدهااار، وبالمقاباال جلمااا ماارت هااذ  

                                                           
 ر105ر مرجع سابقر ص اقتصاد السقوق االجتماعي واتجاهات تطوري المستقبلية40

41Apolte. T. (2008). Old-age pensions. In Encyclopedia Social Market Economy: History, 

Principles and Implementation – From A to Z .(P. 325-327). Germany. Paderborn. Ferdinand 

Schoningh 
 18ر مرجع سابقر صدراسة مقارنة: النمو ل الدولوي الفرنسي والنمو ل التعاوني األلماني -النمو ل التعاوني42
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ا خياار  بطااور االنجمااا  )زياااد  العاار  ونقاا  الطلااب(، جلمااا هااددت مع ااا العديااد ماان 
باحتماااو أن تاادفع ديناميجيااة  ياالجتماااعالوظااالف القالمااة، ويقاار منظاارو اقتصاااد السااوق 

المنافساااة بعااا  ا فاااراد إلاااى البطالاااة احجبارياااة، وهناااا يجاااون المجتماااع مساااسوالج مااان هاااسالء 
ا فراد بتوفير مقتضيات الحيا  ال ريماة وساد العاوز، وعلياه ياتم تاأمين مباالغ مالياة ل فاراد 

فيااه ماان تعزيااز العاااطلين علااى العماال، مااع إيااالء أهميااة جبياار  لموضااوع تنظاايم المعلومااات 
قادرات ا فااراد، ومحاولااة راط اام بساوق العماال، وخلااق فاار  تشاغيلية بأساارع وقاات ممجاان. 

شااا دت ألمانياااا _اساااتجابة لمشاااجلة ارتالااااع معااادالت البطالاااة  2003وياااذجر أن اااه فاااي عاااام 
تحااات اسااام قاااانون ندوق البطالاااة_ إصاااالحا  جاااذري اج "والعجاااز الحاصااال علاااى ميزانياااات صااا

  عاان البطالاة نسابة إلاى مسااتوب الادخل الساابق بعاام واحااد، هاارتز، الاذي حصار التعاوي
حيث يصل التعوي  في ا عوام الالحقة إلى مستوب الحاد ا دناى مان الاد خل ماع فار  

 43شروط قاسية على العاطل عن العمل لحثه على البحث عن عمل بديل".
 التربية والتعليم -3

تعد التراية والتعليم من أهم ا هداف التنموية التي من المالتار  أن يساعى إلي اا أي بلاد، 
وتأخذ السياسات الخاصة ب ما أهمية جبير  على مستوب ا فراد وعلاى مساتوب البلاد ججال، 

ة ا ساساية للالارد، االجتماعيافعلى المستوب الالردي تندر  التراية والتعليم ضمن الحاجاات 
اء شخصاايته ووصااوله لمجانااة اجتماعيااة جي ااد ، وياانعجس ذلااك باادور  علااى وتساااهم فااي بناا

ااااي )إنتاجيااااة عاليااااة(،  مساااااهمته فااااي العمليااااة التنمويااااة واالقتصاااااد الااااوطني بااااالمعنى ال م 
 وبالمعنى الن وعي )مواطنة فعالة( تس م في توفير جوادر فنية مسهلة.

 اإلنفا  الصحي -4
الصااااحي إلااااى تحقيااااق هاااادف مباشاااار  ة ماااان خااااالو احنالاااااقاالجتماعيااااتسااااعى السياسااااات 

)اجتمااااااعي( يتجلاااااى بتخالياااااف المعاناااااا  ماااااان ا مااااارا  وبالتاااااالي شاااااعور الالااااارد بالراحااااااة 
)اقتصاادي( عبار أثار  واالطملنان تجا  مساتقبله، يسااهم بادور  بتحقياق هادف غيار مباشار
 الراحة واالستقرار في إنتاجية الالرد ومساهمته في العملية التنموية.

لبطالااااة ومعاشااااات التقاعااااد، ال ياااارتبط احنالاااااق الصااااحي بمسااااتوب وعلااااى خااااالف تااااأمين ا
نمااا "بمقاادار الحاجااة إلااى المعالجااة الطبيااة واالستشااالالي ة"، وبمااا أن الحاجااات  44المعيشااة، وا 

                                                           
 ر218 مرجع سابقر صرفاهية االجتماعيةر دولة ال 43
 ر215 ر صسابقالمرجع ال 44
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الصااااحية والعالجيااااة تتزايااااد باسااااتمرار مااااع ازدياااااد نساااابة المساااانين، ونظااااراج ل ااااون معالجااااة 
اج، ظ ااارت عجاااوزات فاااي صاااندوق  ا مااارا  المميتاااة تحتاااا  لت نولوجياااة طبياااة مجلالاااة جاااد 

ة دون أن يقابل ااااا زياااااد  موازيااااة فااااي االجتماعياااالضااامان الصااااحي نتيجااااة ازدياااااد النالقااااات 
 الواردات.

 ة الحكوميةاالجتماعينة المعو  -5

توجد في معظم المجتمعات شريحة من الناس ممن هم تحت طاللاة العاوز وال يساتطيعون 
جسااب قااوت م لوحاادهم )الاللااات ا شااد ضااعالاج ماان مساانين وأيتااام وذوي احتياجااات خاصااة(، 

م ل سالء المعونة  ة الحجومية لتغطي ل ام االحتياجاات ا ساساية ولاو بالحادود االجتماعيتطقد 
ااة والتمتااع بحيااا  جريمااة،  اان م ماان االنخااراط فااي الحيااا  العام  ليجونااوا مااواطنين الاادنيا، وتمج 

وتختلااف المعونااات الحجوميااة ، ة(االجتماعياابااالمعنى الحقيقااي للمواطنااة )التمتااع بااالحقوق 
بااااختالف درجاااة تطاااور ورغباااة الدولاااة، ومسااااتوب النماااو في اااا، إضاااافة إلاااى مااادب الااااوعي 

 السالد في المجتمع. االجتماعي
 سياسة اإلسكان -6

، ويقصد ب ا االجتماعية القتصاد السوق االجتماعيتعتبر سياسة احسجان من ا ولويات 
تساا يل حصااوو جميااع المااواطنين علااى سااجن اللااق بحيااا  جريمااة، ويااتم ذلااك عباار جعاال 
عاااابء احيجااااار مطحااااتمالج ل ساااار ذات الااااد خل المتاااادني، حيااااث تطعطااااى عااااالوات احسااااجان 
"للمساتأجرين المحتاااجين أو ا سار المال ااة ل اي تااتمجن مان اسااتلجار أو الساجن فااي مناازو 

عم الحجااومي للمسااتثمرين فااي  45يتناسااب مااع ظااروف العاللااة بأسااعار السااوق"، أو عباار الااد 
احسجان لتشجيع زياد  عر  المسا ن، مقابال التازام المساتثمرين بريجاارات منخالضاة، أو 
عبار تحاليااز المسااجن الااذاتي جشاجل ماان أشااجاو الثاارو ، ويارتبط هااذا ا خياار ماان دون شااك 

 بسياسة بناء مدن فعالة أو بدعم شراء المسا ن المستعملة.

 

 

 

                                                           
45Michels. W. (2008). Housing policy: Old federal states. In Encyclopedia Social Market 

Economy: History, Principles and Implementation – From A to Z .(P. 251-252). Germany. 

Paderborn. Ferdinand Schoningh 
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 في رأس الما  البشري االستثمار  -7

ة التي تطعنى ب ا الادوو ساواء االجتماعييعد االستثمار في رأس الماو البشري من القضايا 
النظر إلاى احنساان أم غير  مان الان ظم، وذلاك با االجتماعيمن ا التي تتبع اقتصاد السوق 

الااذي  قـافيالثّ عملياة الت نمياة، ويشامل هااذا االساتثمار أبعااداج مختلالاة من اا  علاى أن اه جاوهر
ااز علااى زياااد  وعااي ا فااراد ومعااارف م وسااوي ات م الالجريااة والعلميااة، ومن ااا   االقتصــادييرج 

الذي يرج ز على جالاء  ومسهالت ا فراد والقيمة المضافة الناتجة عن ذلك جأحد مادخالت 
الذي يطعنى با نماط والقيم السالوجية المتوازناة التاي  االجتماعيالت نمية االقتصادية، ومن ا 

ترتقي باحنسان وتس م في بناء الحضار  احنسانية في أي مجتمع جان، ومما ال شاك فياه 
أن  االساتثمار فاي رأس المااو البشااري يادعم الشاعور بالمواطناة وبالتااالي يسااهم إيجابااج فااي 

 .االجتماعيا من 
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ميــة لــدو  تبنــت نهــج مشــاب  القتصــاد : تجــارب عالرابــعال المبحــث
 االجتماعيالسو  

بعااد أن تناااوو البحااث بشاايء ماان التالصاايل النمااوذ  ا لماااني علااى اعتبااار  النمااوذ  ا م 
، يجااادر بالاااذجر أن  عاااد  دوو تب نااات نمااااذ  مقارااااة القتصااااد االجتمااااعيالقتصااااد الساااوق 

، ل ن ااااااا اختلالاااااات فااااااي بعاااااا  المبااااااادئ بساااااابب اخااااااتالف أنظمت ااااااا االجتماااااااعيالسااااااوق 
االقتصادية، سيعر  البحث بشجل موجز على تجاراتين مختلالتاين ا ولاى لبريطانياا جمثااو 
علااى دوو اقتصاااد السااوق التااي انت جاات مااا يساامى "الطريااق الثالااث" والتااي جاااء حصااالح 

ة التي خلقت ا قاوب الساوق اعياالجتمة، ولتخاليف التشوهات االجتماعيوتجديد الديمقراطية 
الحر، والثانية للصين جدولة اشترا ية _حيث ال يمناة ا قاوب للدولاة_ انتقلات تادريجي اج مان 

 االقتصاد االشترا ي إلى اقتصاد السوق وفق ترجيبة سميت با "اشترا ية السوق".

 التجربة البريطانيةالمطلب األو : 
ة االجتماعيااااازتاااااان، ا ولاااااى "الديمقراطياااااة بااااارزت فاااااي بريطانياااااا فلساااااالتان سياسااااايتان متماي

 ، والثانياااة "الليبرالياااة الجديااااد "ال السااايجية" وأبااارز أحزاب ااااا حااازب العمااااو البريطاااااني
. تنااازع ا ولاااى نحاااو المسااااوا  واالقتصااااد المخاااتلط، فتااارب ويمثل اااا حااازب المحاااافظين

ة واالقتصادية، وهيمنت ا على المجتمع االجتماعيضرور  الت دخل الشامل للدولة في الحيا  
المدني، والدور المحدود ل سواق وت ادف للوصاوو لدولاة رفاهياة شااملة تحماي الماواطنين 
برشراف الدولة. بينما تميل الثانياة القتصااد الساوق الحار وتارف  فجار  المسااوا  باعتبارهاا 

دني، ماع نزعاة ساوقية طوباوية وترب ضرور  تقلي  حجم الدولة، واستقاللية المجتمع الما

                                                           
The labor party حرين تكونرت  1900حسب على يسار الوسرط فري بريطانيرار يرجرع تاريخره إلرى عرام  حزب سياسيهو

وقام فكر هاا الحزب على العمل من أجل تحسين ظرو  العمال ويهتم بإعادة توزيرع الثرروة  .لجنة لتمثيل العمال في البرلمان

ويهررتم الحررزب بالحريررات المدنيررة وحقرروق األقليررات, ويلتررزم بمسررتوى عررال مررن  .مررن خررالل نظررام متطررور للضرررائب المباشرررة

 ية واإلسكانيةراإلنفاق العام وخاصة في مجاالت الرفاهية االجتماعية والتعليم والخدمات الصح
  أصل المصطلح "اليمين الجديد"، إ  يوجد في بريطانيا نمط آخر يررتبط بفلسرفات السروق التري تتبنرى علرى خرال  التوجره

س فيما يتعلق بالقضايا األخالقية واالقتصادية في نفم الوقتر فعلرى العكرم مرن المحرافظين يميرل أنصرار  س تحرريا المحافظ موقفا

 رية الجنسية أو عدم تجريم المخدراترالتحرر إلى دعم الح
Party  Conservative and Unionist  س بعرد سرنق قرانون هو حرزب سياسري ينتمري ليمرين الوسرطر نشرأ الحرزب رسرميا

س مؤيرداس للملربر ليحل محل الحزب الثروري الراي ،ران منرا   1832اإلصالا السياسي عام إنشرائه فري القررن السرابع عشرر حزبرا

حافظة تعمل على تقليص دور الدولة في النشاط االقتصادي، وتصفية القطاع العام، مرع التشرديد  ينتهج الحزب سياسة تقليدية مي

 .إلى بريطانيا الهجرةعلى مكافحة الجريمة ووضع ضوابط وقيود على 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1832
http://ar.wikipedia.org/wiki/1832
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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متطرفااة. ويشااترك التوج ااان فااي إهمال مااا الجانااب البيلااي، وتسااعى لتقلااي  دولااة الرفاهيااة 
 46ة.االجتماعيعلى عجس الديمقراطية 

، واعتمااد سياسااات 1945الساالطة عااام  Clement Attlee""اسااتلم حاازب العماااو بقياااد  
بناااك انجلتااارا، والبناااك المرجااازي، التاااأميم، فاااتم تاااأميم العدياااد مااان "الصاااروح الشاااامخة" مثااال 

والمرافااق العامااة ال  رااااء وال اااتف والغاااز الطبيعااي، والسااجك الحديديااة، وشاارجة الخطااوط 
الجويااة البريطانيااة، وشاارجات الصاالب والطيااران واناااء السااالن، ثاام دخلاات الحجومااة جصااانع 

 للسيارات.

السابعينيات إال وتعاقب حزاا المحاافظين والعمااو علاى السالطة خاالو الخمساينيات وحتاى 
ة، و"اعتماااادت جلتااااا االجتماعيااااأن النظاااام االقتصااااادي السااااالد جاااان أقاااارب لدولااااة الرفاهياااة 

الحجومتااان بشاااجل رليساااي علااى احنالااااق العاااام ومساااتويات الضاارالب فاااي السياساااة المالياااة 
جوساايلة للتعاماال مااع المتغياارات فااي الطلااب ال لااي ومواج ااة ا زمااات المت اارر  فااي مياازان 

عم  47المااادفوعات"، اااد مااان ب التخطااايط التاااوجي ي، وجاااان التااادخل الحجاااومي والاااد  جماااا اعتطم 
االقتصاااادي واضاااحاج، تجل اااى برعالااااءات لالساااتثمارات مااان الضااارالب، ومااانح االساااتثمارات 
المباشاار  للقطاااع الخااا ، والمجافاالت الحجوميااة لاادعم ا جااور فااي القطاعااات االقتصااادية 

بنااااك انجلتاااارا لتشااااجيع القاااارو  المقدمااااة إضااااافة حجااااراءات التمااااان قاااادم ا  المتخلالااااة،
عم  للتصاادير ولبناااء السااالن ولغاار  تقييااد االقتاارا  االساات ال ي، وتسااارعت خطااوات الااد 
الحجاااومي فاااي محاولاااة لتحاااديث الصاااناعة البريطانياااة وتحقياااق معااادالت أعلاااى مااان النماااو 
 االقتصاادي، إلاى جانااب وجاود نقابااات عمااو قويااة تساعى دالماااج لادعم حقااوق العمااو. وقااد

مااان % 40، فقاااد شاااجل احنالااااق الحجاااومي أ ثااار مااان االجتمااااعيعطنيااات بريطانياااا بالجاناااب 
النااااتب المحلاااي احجماااالي، وجانااات الضااارالب عالياااة وتصااااعدية، حياااث بلاااغ أعلاااى معااادو 

                                                           
ر  أحمررد زايررد، محمررد محرري الرردين، مترررجم( الطريررق الثالررث: تجديررد الديمقراطيررة االجتماعيررة(ر 2010جيرردينز، أنتررونير   46

 (44-43القاهرةر الهيئة العامة المصرية للكتابر  ص ص 
Clement Attlee  1883-1967 27 مرن بريطانيرا حزب العمال، تولى رئاسة الوزارة في( سياسي بريطاني ينتمي إلى 

ئلرة ولرد مرن عا .الحررب العالميرة الثانيرة في مرؤتمر بوتسردام فري نهايرة ر مثل بالدي1951تشرين األول  26إلى 1945حزيران

خسرر االنتخابرات  1951 رية لكن اهتمامه انصب علرى قضرايا الفقرراقر تعراطف مرع قضرية الهنرد وأعطاهرا حريتهرا، فري عرام 

 ، ونال مرتبة النبالق وأصبح عضواس في مجلم اللورداتر1955وبقي قائداس للمعارضة حتى 
سياسررات الخيررار االجتمرراعي فرري أمريكررا  -نررةالسياسررات العامررة المقار(ر 1999هايرردنهايمر، آ، هيكلررو، هررـ، وآدامررز،  ر  47

 ر231(ر  أمل الشرقي، مترجم(ر عمان: األهلية للنشر والتوزيعر ص 3 طر  وأوربا واليابان
  انت الحكومات المحافظة تميل إلرى اإلعفراقات الضرريبية لمسراعدة قطراع األعمرال، أمرا الحكومرات العماليرة فقرد اسرتبدلت،

 تلب اإلعفاقات بالمنح النقدية المباشرة والمعونات الخاصة باالستخدامر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


42 
 

واااذلك ساااعدت دولااة الرفااا  البريطانيااة فااي إعاااد  توزيااع الاادخل ماان  48،%83ضااريبة دخاال 
 ا غنياء إلى الالقراء.

ل بير ارتالعت معدالت البطالة، فاستمرت الحجومة في توسيع إنالاق ا وجان وعقب ال ساد ا
بقية الادوو بمعادالت  1973االست الك يرتالع باضطراد فتخطى التضخم في بريطانيا عام 

سريعة، بالتزامن مع مواج ة مرير  بين حجومة المحاافظين وحرجاة العمااو لزيااد  ا جاور، 
الحجام، وجاان علاى حجوماة العمااو مواج اة ا زماة أطبعاد المحاافظون عان  1974وفي عام 

عت جمية النقد المتاداوو  االقتصادية الحاد ، فاستمرت بدورها في زياد  احنالاق العام، ووس 
ماااع تحدياااد معااادالت الالالاااد  بمساااتويات أقااال مااان مساااتويات التضاااخم المتصااااعد  بسااارعة، 

عن اااا وضاااع قياااود وألغااات التقيياااد احلزاماااي الاااذي فااار  علاااى ا جاااور، وطرحااات عوضااااج 
" بين الحجومة والنقابات، إال أن  الحجومة لم االجتماعياختيارية من خالو نوع من "العقد 

تتخاااذ أي إجاااراءات مباشااار  لااادعم التشاااغيل أو جااابح زيااااد  ا ساااعار بالعااال ارتالااااع ال لاااف، 
ووصل التضخم لحدود  49،جسراج ال يسدي إلى أي مجان" 1974وهجذا جانت سياسات عام 

، فتحولت الحجومة إلى تقييد احنالاق العام، وزيااد  جمياة النقاد المتاداوو، 1975عام % 25
وأفضااات التساااويات ماااع العمااااو الرتالاعاااات عالياااة فاااي ا جاااور أدت بااادورها لزيااااد  حاااد  

، فاتخااذت بريطانيااا إجااراءات أ ثاار شااد  لمواج ااة التضااخم 1976 و 1975البطالااة عااامي 
 دوق النقد الدولي.جشرط للحصوو على قرو  من صن 1976عام 

، والااغ معاادو Margaret Thatcher""انتطخااب حاازب المحااافظين بقياااد   1979وفااي عااام 
مليااون شااخ  بساابب الرجااود  1.5، وارتالعاات معاادالت البطالااة إلااى %21الت ضااخم حين ااا 

مخالالاااة حااازب العمااااو  Thatcherاالقتصاااادي وا عااااد  هيجلاااة القطااااع الصاااناعي، وقامااات 
بسياساااات الخصخصاااة ورفضااات إعااااد  دعااام القطاعاااات االقتصاااادية. مماااا أدب الرتالااااع 

علااااى تخالااااي   Thatcher. وأصاااارت 1982مليااااون نساااامة عااااام  3معاااادالت البطالااااة إلااااى 
ل ن ااا لاام تتخلااى عن ااا، إذ انخالضاات نساابة احنالاااق علااى التعلاايم مااان  -ميزانيااة الرفاهيااة 

، وماع ذلاك ازدادت 1995عاام  %5.2إلاى  1975عام % 6.7ن الناتب المحلي احجمالي م
 1975عاام % 3.8نسبة احنالاق على الخدمات الصحية من الناتب المحلاي احجماالي مان 

                                                           
48Loren, L(2008) ر. Comparative Economic Systems. California: Palomar College. Chapter 5: 

The Economy of the United Kingdom p 1 
 ر218ر مرجع سابقر ص السياسات العامة المقارنة49

Margaret Thatcher  1925-2013 ر سياسية بريطانية تنتمي لحزب المحرافظين، وهري المررأة الوحيردة التري اسرتلمت)

ورئاسررة حررزب  1990-1975خررالل الفترررة  منصررب رئاسررة الحكومررة فرري ترراريو بريطانيررار تولررت رئاسررة حررزب المحررافظين

 .لتصبح عضوا بمجلم اللوردات 1992ر منحت تاتشر لقب البارونة في عام 1990-1979الوزراق 
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مان % 4.2وانخالضت نسبة احنالاق على احسجان الحجاومي مان . 1995عام % 5.7إلى 
. أمااا احنالاااق علااى الضاامان 1995عااام % 2.1إلااى  1975الناااتب المحلااي احجمااالي عااام 

إلااااى  1974-1973ماااان الناااااتب المحلااااي احجمااااالي عااااام % 8.2فااااارتالع ماااان  االجتماااااعي
واقعياج باأ ثر مان  االجتماعي. وقد ازداد احنالاق على الضمان 1996-1995عام % 11.4
خاااالو هاااذ  الالتااار . وترجاااع هاااذ  الزيااااد  إلاااى معااادو البطالاااة العاااالي، ونماااو أعاااداد % 100

الالقراء، والتغير في بع  ا نماط الديموغرافية واخاصة زياد  أعداد ا سر ذات العاملين 
 50الواحد وجبار السن. المعيل

، عااااد بعااادها 1997وبقاااي المحاااافظون فاااي السااالطة حتاااى  1990عاااام  Thatcherاسااتقالت 
فااادعا لاااا "طرياااق ثالاااث جدياااد" يقاااف فاااي  Tony Blair""حااازب العمااااو للسااالطة برلاساااة 

ة ال السايجية، وتاأثرت االجتماعياالمنتصف بين الليبرالية الجديد  )التاتشرية( والديمقراطية 
اار " ، فرجاازت علااى ضاارور  إصااالح الدولااة Anthony Giddens "أفجااار  باللسااالة المالج 

للتعجيااال بتجدياااد والحجوماااة لتعمياااق الديمقراطياااة بالتعااااون ماااع منظماااات المجتماااع المااادني 
والتاااازام  51المجتماااع المحلااااي وتنميتااااه وسااااميت هااااذ  القاعااااد  "االقتصاااااد المخااااتلط الجديااااد "

الحجومااات بجالالااة ت ااافس الالااار  وعاادم السااماح المتيااازات خاصاااة، ورفاا  سياسااة النباااذ 
والتمييز واالستبعاد، وتحديث مسسسات دولة الرفاهية على نحاو شاامل حياث طارح شاعار 
"ال حقاااوق دون مساااسوليات" إذ يجاااب أن يصااااحب التااازام الدولاااة بااادفع تعويضاااات البطالاااة 

وب عااان عمااال ال الت اسااال جماااا يحصااال فاااي دولاااة الرفاهياااة التااازام صااااحب ا بالبحاااث الااادس 
ة، جمااا تتحماال الدولااة مسااسولية ضاامان حصااوو الناااس علااى الساالع والخاادمات االجتماعياا

وعادت سياساة الطرياق الثالاث سياساة  52عبر ا نظمة والقاوانين ال عبار إنتاج اا المباشار،
التجديااااد العلمااااي  مااااة واحااااد  ذات طااااابع جااااوني، وأعطاااات أهميااااة جبياااار  للجانااااب البيلااااي و 

 والت نولوجي. 

                                                           
 155ر مرجع سابق صر الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية االجتماعية50
 Tony Blair  1953- وترأس حزب العمرال البريطراني 2007إلى عام  1997( رئيم وزراق المملكة المتحدة من عام ،

ر وهو أصغر رئيم وزراق في المملكة المتحردةر فراز برثالث واليرات متتاليرة، ممرا اعتبرر أ،ثرر 2004إلى عام  1994من عام 

 الزعامات العمالية بقاق في منصب رئاسة الوزراقر
GiddensAnthony   1938- ر أستا  بريطاني بارز في علرم االجتمراعر تقلرد عردداس مرن وظرائف تردريم علرم االجتمراع)

س ،ران أبرزهرا: البنراق الطبقري للمجتمعرات المتقدمرة  ، 1973في عدد من الجامعات أبرزها ،مبردلر ألف أ،ثرر مرن  ال رين ،تابرا

، 1994، مرا وراق اليسرار واليمرين، 1979في النظرية االجتماعية ، مشكالت أساسية 1978دراسات في النظرية االجتماعية 

 ر1998الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية االجتماعية 
 103ر مرجع سابق ص الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية االجتماعية51
 ر القاهرة : مريت للنشر والمعلوماتر العولمة والطريق الثالث(ر 1999يم، السيدر   52
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ة االجتماعياعلاى أهمياة العدالاة  2007-1997ورجز الحزب خالو فتر  توليه زمام السالطة 
وأعطاها ا فضالية علاى المسااوا ، وذلاك عبار ت اافس الالار ، وأ اد فاي برامجاه االنتخابياة 

قاوب الساوق على أن للدولة الدور الرليسي في تحقيق ذلك، ودعا في الوقت نالساه لتالعيال 
 لزياد  ال الاء  االقتصادية.
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 التجربة الّصينية المطلب الثاني:
إلاى تأسايس قاعاد  اقتصاادية قوياة، والبادء  1949هدفت الصين منذ إعاالن تأسيسا ا عاام 
، واعتماادت لتحقيااق ذلااك علااى الت خطاايط االجتماااعيفااي برنااامب مجثااف للنمااو الصااناعي و 

المرجاااازي عباااار خطااااط متوسااااطة الماااادب متااااأثر  إلااااى درجااااة جبياااار  بااااالنموذ  االقتصااااادي 
 السوفييتي جأساس لالنطالق. 

علاى  Deng Xiaoping""وقد بدأت مالمح اقتصاد السوق االشاترا ي باالظ ور فاي ع اد 
إصاالحات اقتصاادية عبار نماوذ  تام علاى تنالياذ  1979وجه التحديد، فقد  عمل منذ عام 

تداولااه بعااد  تسااميات من ااا "نظااام السااوق االشااترا ي"، و"اشااترا ية السااوق"، و"االشااترا ية 
ااانح هاااذا النماااوذ  االقتصااااد الصااايني مروناااة جبيااار  خاااالو  ذات المالماااح الصاااينية"، وقاااد مم

ها ا زمااة الماليااة العالميااة وأزمااة الااديون  الساايادية التااي  ا زمااات العالميااة، التااي جااان أشااد 
 ضرات أوروبا.

هدفت احصالحات االقتصادية بشجل أولي لمضاعالة احنتا  الزراعاي والصاناعي بحلاوو 
عباار االسااتيراد الواسااع للصااناعة والت نولوجيااا ماان ج ااة، وتقلياال ساايطر  الدولااة  2000عااام 

ياج علاااى احنتاااا  واالساااتثمار، و"اساااتبداو ذلاااك بتاااأثير قاااوب الساااوق لجعااال االقتصااااد تنافسااا
مااع توساايع الاادخل والحااوافز فااي الريااف، ثاام انتقلاات احصااالحات إلااى الماادن،  53،بمجملااه"

فجرب إصالح العديد من المسسسات العامة، مع العمل على الحاد مان التخطايط المرجازي 
قاماة االساتثمارات ا جنبياة، وتشاجيع البحاوث والتطاوير  وتشجيع منااطق الحجام الاذاتي، وا 

مااان تحويااال نتاااالب البحاااوث العلمياااة إلاااى سااالع وتوسااايع ساااوق التاااي مجنااات الصاااين الحقااااج 
 الت نولوجيا.

مااار  االقتصاااااد الصااايني بمرحلااااة مااان الجمااااود فرضااا ا ارتالاااااع معاااادالت  1988وفاااي عااااام 
التضااخم، فالرضاات الحجومااة الرقابااة علااى ا سااعار، وتوقالاات احصااالحات، وعاااودت فااي 

مااع التأ يااد علااى مباادأ "االشااترا ية ذات المالمااح الصااينية"، فااتم الت رجيااز علااى  1992عااام 
د مااستمر الحاازب  العناصاار االقتصااادية الرأساامالية فااي برنااامب احصااالح االقتصااادي، وحااد 

                                                           
Xiaoping Deng  1904-1997 1978( سياسي ومنظر وقائد صيني، تولى قيادة جمهورية الصين الشعبية بين عرامي 

، بدأ في فترة حكمه بإرسال البعثات إلى أفضل ،ليات العالم في بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية لرتعلم االقتصراد 1992و

 ي حل مشكالت الصين والتطوير االقتصادي واالجتماعي لهاروطرق اإلدارة الحديثة بهد  االستفادة من خبرتهم ف
ررررن ،ررررانون األول(ر  20، 2010هررررور،  ر   53 مررررن:  2014،ررررانون الثرررراني  30اسررررترجعت فرررري ترررراريو  الصررررين  ررررورة م 

-d8abd988d8b1d8a9-http://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8a7d984d8b5d98ad986

pdf.pdf-d985d986d89f 

http://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8a7d984d8b5d98ad986-d8abd988d8b1d8a9-d985d986d89f-pdf.pdf
http://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8a7d984d8b5d98ad986-d8abd988d8b1d8a9-d985d986d89f-pdf.pdf
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الشيوعي الرابع عشر هدفاج جديداج هو اقتصااد الساوق االشاترا ي فتساارع تحريار ا ساعار، 
ماان تجااار  الجملااة والمالاارق(، % 80طالاات  1992يااة عااام وسااادت ا سااعار الحاار   )فااي ن ا

واسااتسنف إصااالح منشاالت القطاااع العااام، والعماال علااى تنويااع أشااجاو مل يت ااا مااع التأ يااد 
ووطضعت ا نظمة الداخلية للشرجات محدود  المساسولية  54على دور رليسي للقطاع العام،

اامح ببقاااء رأسااماو الشاارجات مالتوحاااج، لااة، وسط وأطنشاان نظااام ضااريبي ونظااام  والشاارجات المطغالم
دخلاات الصااين منظمااة التجااار   2001مصاارفي حقيقااي، ونظااام صاارف العملااة، وفااي عااام 
 العالمية ما يعني انالتاحاج أوسع على السوق العالمية.

أوو خطااة متوسااطة وطويلااة ا جاال فااي  2000-1996واعتباارت الخطااة الخمسااي ة التاسااعة 
 2010ق زياد  الناتب المحلاي احجماالي عاام ظل اقتصاد السوق االشترا ي، وهدفت لتحقي

، وزياااد  متوسااط نصاايب الالاارد ماان الناااتب القااومي أراعااة أضااعاف عمااا 2000ضااعالاج عاان 
، والقضاء على الالقر وتاأمين مساتوب حياا  مرتالاع للشاعب، واحساراع 1980جان عليه عام 

ققاااات احصااااالحات المنشااااود  للمسسسااااات وال  يلااااات ببناااااء نظااااام المسسسااااات الحديثااااة، وحط
الحجومية ونظام احسجان باحضافة للمجاالت المالية والت نولوجية والطبية والتعليمية، جما 
جاارب التعااديل ال يجلااي للصااناعة واالقتصاااد الزراعااي، ونجحاات الصااين فااي حاال مشااجالت 

معتماااد  علاااى  ،ة وتبدياااد اقتصااااد النااادر  تااادريجياج الغاااذاء وال سااااء، وتاااوفير السااالع المتنوعااا
التقنية العالية، حياث تظ ار بياناات البناك الادولي أن  الصاادرات الصاينية  الصناعات ذات

وارتالعات  2001-1992سانوياج خاالو الالتار  % 22التقنية عالية المستوب قد ارتالعت بمعادو 
ملياااار دوالر)حاااوالي سااابعة أضاااعاف(، بينماااا ارتالعااات  64ملياااار دوالر إلاااى  9قيمت اااا مااان 

 مليار دوالر خالو الالتر  نالس ا. 70مليار دوالر إلى  12واردات ا عالية التقنية من 

، إلاااى 1984دوالر عاااام  72جماااا حققااات زيااااد  ملحوظاااة فاااي مساااتوب الااادخل الالاااردي مااان 
دوالر )أي  302دوالر إلاى  16.3،  حيث ارتالاع فاي ا ريااف مان 2003دوالر عام  1090

والر )أي بمعاادو د 939.4دوالر إلااى  41.8ساانوياج(، وفااي الماادن ماان % 7.2بمعاادو زياااد  
 .55سنوياج( %6.7زياد  قدرها 

                                                           
     (ر  صباا ،عدان، مترجم(ر دمشق: الهيئة العامة السورية للكتابر1 طر  لصينياالقتصاد ا(ر 2010فرانسواز، لـر   54

 ر13ص 
لواليات المتحدة والعولمة :معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين، مر،ز دراسات الوحدة (ر ا2003سالم، بول  55

 ر242، الطبعة الثالثة، بيروت، ص العربية
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 االجتماااااعيوظاااال التااااوازن قالماااااج مااااا بااااين أهااااداف وآليااااات السااااوق ماااان ناحيااااة، والجانااااب 
 إذ هاااادفت وأنجاااازت الخطااااة الحاديااااة عشاااار  56للسياسااااات االقتصااااادية ماااان ناحيااااة أخاااارب،

، 2005فااي الناااتب المحلااي احجمااالي عمااا جااان عليااه عااام % 69.9زياااد   (2006-2010)
وانخالضت  57،وأصبحت بذلك ثاني أ بر اقتصاد في العالم بعد الواليات المتحد  ا مريجية

عاااااام % 10 )مقارناااااة باااااا 2007عاااااام % 4.3معااااادالت البطالاااااة لمساااااتويات متدنياااااة بلغااااات 
وارتالعت مستويات المعيشة خاصة في ا رياف والقرب، وقلصت الالاروق بين اا  58،(2001

واااااين المناااااطق الحضاااارية فااااي التوظيااااف والعلااااوم المصاااارفية والبنااااى التحتيااااة ومسااااتويات 
الادخوو، ويطااذجر أن  معاادو نصاايب الالاارد ماان الاادخل فااي الماادن والقاارب الصااينية ازداد عااام 

علااى غاارار  ازداد معاادو نصاايب الالااالح ماان ، و 2005عنااه فااي العااام % 82.1بنسابة  2010
 59.%81.1الدخل في ا رياف الصينية بمعدو 

لترسا توازناج جديداج بين النمو االقتصادي وتوزيع  2015-2011وأتت الخطة الثانية عشر  
الاادخل، ف اادفت لالسااتمرار بااالنمو االقتصااادي المسااتقر وتحقيااق تنميااة رليسااية فااي إعاااد  

لالقتصااااد، وتوسااايع الطلاااب المحلاااي وخاصاااة االسااات الك بشاااجل يشاااير ال يجلاااة الخمساااي ة 
لتوجااه الصااين نحااو المجتمااع االساات ال ي بعااد أن ضااحت بااذلك فتاارات طويلااة ماان الاازمن 

 التزمت فيه بنموذ  المنتب.

وبعااد هااذا الساارد التاااريخي المااوجز لتجراااة الصااين، تجاادر احشااار  إلااى أن ااه رغاام تعر ضاا ا 
سياسات التي اتبعت خالو الخطاة الخمساي ة الثانياة "خطاة القالاز  النت اسات عديد  جراء ال

، وفيضااان الن اار ا صااالر الااذي أغاارق وجااو ع ال ثياار ماان الصااينيين، "ال باارب إلااى ا مااام
التي ألحقت بالمجتمع الصيني خسالر جبيار ، اساتطاعت  1966إضافة للثور  الثقافية عام 

في غضون خمسين عاماج من دولاة تعااني مان  الصين أن تقدم نموذجاج فريداج لدولة انتقلت
ل ثااني اقتصااد فاي العاالم، "بمجتماع متنااغم  ثالوث الالقر والج ل والمر ، إلى دولة تشج 

ن  56الثقافي والعقالدي بين  واالختالفومنسجم على الرغم من التنوع  قومياة وعرقياة تط او 

                                                           
ر رسررالة ماجسررتير، جامعررة األزهرررر التجربررة االقتصررادية الصررينية وتحرردياتها المسررتقبليةر (2012ريحرران، محمررد عطيررةر   56

 ر80ص
 5، 2011ر  الصررين تحقررق منجررزات جديرردة فرري التنميررة االقتصررادية واالجتماعيررة فررى فترررة الخطررة الخمسررية الحاديررة عشرررة57

 من: 2014،انون الثاني  30آ ار(ر استرجعت في تاريو 

03/05/c_13762614.htm-http://arabic.news.cn/economy/2011 
اقتصراد السروق االجتمراعي وآفراق تطبيقره فري (، أطروحة لنيرل درجرة الرد،توراي فري السركان بعنروان: 2012ديوب، منالر  58

 ر48رص سورية
 ر79ص ر مرجع سابقر التجربة الصينية59

http://arabic.news.cn/economy/2011-03/05/c_13762614.htm
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أنظماااة التعلااايم فاااي  وارتقااات بنظام اااا التعليماااي ليجاااون باااين أفضااال 60،المجتماااع الصااايني"
العاااالم، وارتالاااع معااادو الااادخل الالاااردي، وانخالضااات بالتاااالي نسااابة الالقااار، وحق اااق االقتصااااد 
اد باذلك تجرااة تحاوو تادريجي  الصيني اندماجاج جبيراج في منظومة االقتصااد العاالمي، وجس 

 لنظام اشترا ي وشديد المرجزية نحو اقتصاد السوق.

                                                           
 ر المملكة العربية السعوديةر دار العبيكانرالصين: القصة الكاملة للقوة العالمية الصاعدة(ر 2015المنصوب، محمدر   60
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في ألمانيا،  االجتماعيار العملي القتصاد السوق وعلى أية حاو يمجن للمطلع على المس
وفااي التجااارب المقاراااة لااه فااي جاال ماان بريطانيااا والصااين أنااه دالماااج جااان هناااك تالاااوت فااي 
دور الدولااة فتااار  نراهااا فاعلااة بشااجل قااوي، وتااار  انسااحبت لصااالح آليااة السااوق، إال أنااه مااا 
يمجاان االتالاااق عليااه أنااه جااان فااي جميااع هااذ  المراحاال اقتصاااد سااوق )مبنااي علااى التالاعاال 

ين العااار  والطلب/المنافساااة واسااات داف الاااراح( مترافقااااج ماااع تااادخالت حجومياااة المتجااادد بااا
ة(، "فالتعااي  الطبيعاي فاي اقتصااد الساوق هاو حرياة المل ياة، االجتماعيا)لتحقيق التنمياة 

فاي اقتصااد  االجتماعيفيه يقوم على ا ساس التاريخي، ا مر الذي يجعل " االجتماعيو 
 61منتظراج".السوق، معطاج تاريخي اج جامناج و 

لام يحاددوا مال ومااج ن اليااج لاه،  االجتمااعيومن الجدير بالذ جر أن  مسسسي اقتصااد الساوق 
ليجعلو  أ ثر محا اا  لتطاورات ا حاواو، وسااهم هاذا برمجانياة تعديلاه وقباوو أفجاار العدياد 

واالقتصاااادي  وطاااان م أولاااى  االجتمااااعيمااان جباااار االقتصااااديين الاااذين جاااان الن اااو  
 .أولويات م

ويسجد  هذ  الالجر  ما ورد في جتابات البروفيسور ديتالف رادجه "لقد جان اآلباء المسسسون 
القتصااااد الساااوق بعيااادي الرسياااة لدرجاااة عااادم تحديااادهم الن اااالي لمال اااوم "الطرياااق الثالاااث". 

مياااة لرسيااة أو تصاااو ر طماااوح االجتماااعيفاقتصاااد الساااوق  ، يعب ااار عاان أفجاااار متناسااقة تقد 
اج"، واقتصااااد ا ال يمثااال مشاااروعاج لالجااار منجاااز ن اااالي، إنماااا مالتاااوح  االجتمااااعيلساااوق جاااد 

 62ومتطور".

وأدوار الالعبااين  االجتماااعيل ان فااي ن اياة المطاااف وم مااا اختلاف شااجل اقتصاااد الساوق 
فيه التي قد تتباين وفقاج لظاروف معيناة، فرناه اقتصااد ساوق حار تحجماه المنافساة والحرياة 

المل ياااة واالساااتثمار واالسااات الك والعمااال والتعاقاااد وال الااااء  االقتصاااادية مااان حياااث حقاااوق 
 وغيرهااا ماان عمليااات اقتصااادية تخاا  المجتمااع أفااراداج ومسسسااات، ل نااه فااي الوقاات ذاتااه

لااروابط وعالقااات سياسااية واقتصااادية واجتماعيااة، تضاامن فيااه الدولااة الحقااوق  اج إطااار  يمث اال
م لتصااحيح االخااتالالت والحريااات ا ساسااية والتوزيااع العااادو للالاار ، وتتاادخل عنااد اللاازو 

 التي قد تنجم عن آلية السوق.
  

                                                           
 ر18مرجع سابقر ص اقتصاد السقوق االجتماعي واتجاهات تطوري المستقبليةر 61
 ر39مرجع سابقر ص  اقتصاد السوق االجتماعي بين المفهوم والتطبيقر62
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 في سورية االجتماعيتجربة اقتصاد السو  الفصل الثاني: 
اقتصاد السوق االجتماعي في ظل  والسياسات المطبقة المبحث ا وو: ا هداف المعلنة

  في سورية

على الواقع االقتصادي  المبحث الثاني: النتالب التطبيقية القتصاد السوق االجتماعي
 واالجتماعي في سورية
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فـــي  ـــل  والسياســـات المطبقـــة المبحـــث األو : األهـــداف المعلنـــة
  في سورية االجتماعياقتصاد السو  

ظ اور "القطااع العاام"  وو مار  فاي  1958ش دت مرحلة الوحد  باين ساورية ومصار عاام 
الحديدياااة، ومصاااادر  ثلاااث ا راضاااي ساااورية، وتاااأميم قطاعاااات جبااارب جال  راااااء والساااجك 
رسااء نظاام رقاباة علاى القطا 63،الزراعية مان المال  اين ال باار وتوزيع اا علاى الالالحاين ع وا 

أمام حازب البعاث  1963وبعد ثور  الثامن مان آذار  64.ا جنبي وتأميم المصارف الخاصة
وثالثاة أراااع االساتثمار  احنتاا العراي االشترا ي مسسسات صناعية جانت تسااهم بثلثاي 

باتات الدولاة تاتحجم بمحرجاات النشااط االقتصاادي مان خاالو  1965الصناعي. وفاي عاام 
واساتحواذ  علاى الادور الرليساي  65احت ار القطاع العام لغالبياة تجاار  االساتيراد والتصادير،
  ية. وا سعار االست ال احنتا للقطاع احنتاجي؛ والرقابة ال املة على أسعار مدخالت 

وفااي السااتينات أصاايبت الدولااة برجااود اقتصااادي، متااأثر  بانخالااا  الالااوال  التااي حققت ااا 
المسسساااااات الصاااااناعية العاماااااة، والظاااااروف المناخياااااة الصاااااعبة التاااااي شااااا دت ا المنطقاااااة، 
وانخالااااا  مسااااتوب االسااااتثمار وهااااروب رسوس ا مااااواو الخاصااااة. أمااااا التاااادفقات الماليااااة 

ولمواج اة  66.حين ا غيار عالادات ترانزيات الانالط العراقاي الخارجية، فلم يجن متاحاج لسورية
 1973ودساااتور عاااام  1968وعلاااى الااارغم مااان تبناااي الدساااتور المسقااات عاااام  –هاااذا الرجاااود 

جارب ا خاذ بمجموعاة إجاراءات - الن ب االشترا ي و وو مر  في تاريا سورية الحاديث
يمجن اعتبارها أوو تجراة "انالتاح" لالقتصاد السوري حياث تام التوقاف عان سياساة التاأميم 
التااي جاناات سااالد  فااي الالتاار  السااابقة، وساامح للقطاااع الخااا  باسااتيراد ساالع جااان محظااوراج 

 67لدولااة.عليااه اسااتيرادها، جااذلك ساامح لااه االسااتثمار فااي القطاااع السااياحي بالمشااارجة مااع ا

وتام تخالااي  سااعر صاارف اللياار  السااورية لتشااجيع التصاادير، وغيرهااا ماان احجااراءات التااي 

                                                           
63  Bichara Khader ،Structures et reformes agraires en Syrie ،Magreb/Machrek ،sep.-oct.، 

1974. 
الراي أمرم جميرع المصرار  العاملرة فري سرورية وقرد شرمل سربع شرر،ات  1963عرام  27صردر المرسروم التشرريعي رقرم   64

مساهمة مصرفية سورية و ماني فروع لمصار  عربية وخمسة فروع لمصار  أجنبيةر مرن  رم ترم دمرج المصرار  القائمرة 

تررم دمررج المصررار   1966، وفرري عررام بخمررم مجموعررات باإلضررافة للمصررر  الصررناعي والمصررر  الزراعرري التعرراوني

 التجارية الخمسة تحت اسم المصر  التجاري السورير وبهاا أصبحت جميع المصار  مملو،ة بشكل ،امل للحكومةر
فاستيراد السلع األساسية بات من اختصاص مؤسسات تجارية حكوميةر ،ما أن تصدير السلع  البتررول والفوسرفات ابترداق   65

 ت األساسية  حبوب وقطن( باتت تتوالي مكاتب حكومية( والحاصال1968من عام 
 (؛71،  ص  1998دراسات عربية، ”“ االنفتاا االقتصادي في سورية لما ا  رر والى أين ““أنظر، عبد القادر النيال،   66
  إن االقتصرراد فرري الدولررة  1973والمررادة الثالثررة عشررر مررن دسررتور عررام  1958إ  نصررت المررادة الثانيررة عشررر مررن دسررتور"

 اقتصاد اشترا،ي مخطط يهد  إلى القضاق على جميع أنواع االستغالل"ر
 1978( لعام 41، والقانون رقم  1977( لعام 56و لب بموجب القانون رقم    67
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هدفت حفساح مجاو أ بر أمام القطاع الخا  للمشارجة في االستثمار واالستيراد، وتأث ر 
االقتصاااد السااوري خااالو هااذ  الحقبااة إيجاباااج بااالمتغيرات الدوليااة واحقليميااة جارتالاااع أسااعار 

العاااام وحصاااوو نماااو جبيااار فاااي  احنالااااقمماااا أمجااان مااان التوساااع فاااي  1973،68 الااانالط عاااام
االساااااات الك واالسااااااتيراد. وازداد فااااااي هااااااذ  الالتاااااار  إساااااا ام القطاااااااع الخااااااا  فااااااي النشاااااااط 

 69.احنتاجي

توقالاااات الاااادوو العرايااااة عاااان تقااااديم المساااااعدات الماليااااة لسااااورية نتيجااااة  1978وفااااي عااااام 
سياساااية ناجماااة عااان موقاااف ساااورية مااان حااارب انخالاااا  أساااعار الااانالط عالميااااج، و ساااباب 

–وتوقاااف مااانح المعوناااات والقااارو  الميسااار  مااان قبااال الااادوو الغراياااة  70،الخلااايب ا ولاااى
، وانخالضاات عوالااد الاانالط السااوري وتراجعاات -وبشااجل خااا  الواليااات المتحااد  ا مريجيااة

ولعااب ذلااك دوراج فااي خلااق أزمااة قطااع أجنبااي، جمااا تراجااع مسااتوب  71تحااويالت المغتااراين.
حنالاق العام، وزادت القيود علاى القطااع الخاا  فاي السانوات ا ولاى مان العقاد. وابتاداءج ا

، عمدت الدولة إلى الحد  مان االساتيراد واعتمااد موازناة تقشاالية. جماا خال اف 1981من عام 
المصرف التجاري السوري التس يالت الممنوحة للمستوردين بالعمالت ا جنبية. وفي عام 

ة العمااالت ا جنبيااة مااا جعاال المصاارف التجاااري السااوري يتوق ااف عاان تعم قاات أزماا 1984
فاااتح اعتماااادات للمساااتوردين، ماااع الساااماح للقطااااع الخاااا  باالحتالااااظ بجااازء مااان إيراداتاااه 

الااذي  (10)وتاام إصاادار القااانون رقاام  72.بااالعمالت ا جنبيااة واسااتخدام ا لشااراء مسااتورداته
-لقطاع العام في القطاع الزراعاي سمح برنشاء مسسسات مشترجة بين القطاع الخا  وا

عام  (24)وصدر القانون رقم  -على شا لة ما تحقق في مجاو السياحة خالو السبعينات
حااوو التااداوو بااالعمالت ا جنبيااة، جاارد علااى تالاااقم المضاااراة ضااد العملااة السااورية  1985

لياار  سااورية مقاباال جاال  10ومااا نااتب عن ااا ماان ضااغوط جعلاات سااعر صاارف ا يتراجااع ماان 
 لير  سورية مقابل جل دوالر.  18ر أمريجي إلى دوال

                                                           
هررا مررؤتمر الربرراط عررام  550الماليررة الخارجيررة مررن مسرراعدات حكوميررة   ارتفررع حجررم الترردفقات  68 س، أقرق مليررون دوالر سررنويا

س في أواخر السبعينات( وعائدات ترانزيت  للرنفط  750( وتحويالت من العاملين في الدول النفطية  1974 مليون دوالر سنويا

 (ر1977درات عام من الصا %58العراقي(، أضيفت إليها عائدات تصدير النفط السوري  
69  Volker Perthes”The syrian private industrial and commercial sectors and the state” 

International Journal of Middle East Studies، Vol. 24، 1992، p. (215) 
نرزاع عسركري فري ، وتعتبرر أطرول 1988وانتهرت فري آب  1980وهي حرب نشبت بين العراق وإيران بردأت فري أيلرول   70

مليرار دوالر أمريكري  150مليرار دوالر أمريكري   250القرن العشرينر خلفت نحو مليون قتيل وخسرائر ماليرة بلغرت حروالي 

دوالر أمريكي خسائر العراق(، وتم تدمير معظم البنرى التحتيرة للرنفط فري البلردينر اتخرات سرورية وليبيرا  100خسائر إيران و

س مسانداس إليران واأل س مسانداس للعراق في هاي الحربرموقفا  ردن واليمن الشمالي موقفا
 ر2025التقرير االستشرافي سورية   71

72  Nabil Succar ،The crisis of and syria's plan for reform in E. Kienle (ed.) ، Contemporary 

Syria (ر32ررر الما،ور سابقا، ص    
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اعت اللحاة  تال ذلك إجراءات لتحرير االستثمار وتشجيعه. وبعد أن جانات الحجوماة قاد وس 
 1988، عاااادت عاااام 1986الصاااناعات التاااي يحاااق للقطااااع الخاااا  االساااتثمار في اااا عاااام 

. إساتراتيجيةصناعة ينبغاي أن تبقاى حجاراج للقطااع العاام، علاى اعتبارهاا سالعاج  30وحددت 
 وترافق ذلك مع ا خذ بمبدأ "التعددية االقتصادية"، واعتماد سياسة تشجيع الصادرات.

، تحسااناج جبيااراج فااي الوضااع االقتصااادي. ويمجاان إرجاااع هااذا 1991-1988وشاا دت الالتاار  
، وفاتح 1988الزور والشروع بتصدير  ابتداءج من عاام التحسن إلى ا تشاف النالط في دير 

أسااواق االتحاااد السااوفييتي وأوروبااا الشاارقية أمااام المنتجااات السااورية، والااذي عززتااه اتالاقيااة 
المادفوعات التاي وقعات باين سااورية واالتحااد الساوفييتي ل ان ذلااك لام يادم طاويالج إذ أقاللاات 

بعاد ان ياار االتحااد  1992بتداء من عام ا 73أسواق أوروبا الشرقية أمام الصادرات السورية
 السوفييتي. 

عاادت المسااعدات الرسامي ة العراي اة جمصادر تمويال لالقتصااد 74وبعد حارب الخلايب الثانياة
وتحسنت ماداخيل قطااع الساياحة، وتحاويالت العااملين فاي الخاار  والصاادرات  75السوري.

وازدادت اسااااتثمارات القطاااااع  76،ماااان الساااالع والخاااادمات. وبشااااجل خااااا  صااااادرات الاااانالط
مترافقااة مااع إقاارار قااانون خالاا  ضااريبة الاادخل علااى الشااريحة العليااا  77الخااا  والمشااترك

الاذي  1991عاام ( 10)إضافة لصدور قانون االستثمار رقم  78.%45إلى % 52.5منه من 
فاااتح المجااااو أماااام االساااتثمارات الخاصاااة للمشاااارجة فاااي جااال  مياااادين االقتصااااد الساااوري. 

لمساااتثمرين المحلياااين وا جاناااب إعالااااءات ضاااريبية وا عالااااءات مااان قااارارات المناااع وأعطاااى ا
سااااهمت العوامااال الساااابقة فاااي حااادوث نماااو  قاااوي  79والحصااار المالروضاااة علاااى االساااتيراد.

النصاف خالو النصاف ا وو مان التساعينات. ل ان % 8.45لالقتصاد السوري وصل إلى 
خااالو الالتاار  % 2.37شاا د تراجعاااج لمعاادو النمااو االقتصااادي حيااث وصاال إلااى  االثاااني من اا

                                                           
مقارنرة برـ  1992% مرن مجمروع الصرادرات السرورية عرام 6بلغرت حصرة الصرادرات السرورية إلرى دول أوربرا الشررقية   73

 ر1990% منها عام 42
( وسرميت "عاصرفة الصرحراق" أو "حررب تحريرر الكويرت" 1991شرباط  28،انون الثاني إلى  17حرب الخليج الثانية    74

دولررة بمررا فيهررا سررورية ومصررر ودول الخلرريج ضررد العررراق بموافقررة األمررم  34وهرري حرررب شررنتها قرروات التحررالف المكونررة مررن 

 ألف جريحر 300ألف قتيل و  100ر  هب ضحيتها 1990المتحدة و لب لتحرير الكويت من االحتالل العراقي لها عام 
العربيررة مليررارات دوالر ،مسرراعدات تنمويررة أمنتهررا صررناديق التنميررة  4علررى  1997و 1992حصررلت سررورية بررين عررامي   75

 المختلفةر وقد أنفقت هاي المساعدات لتحقيق مشاريع تطوير للبنى التحتيقةر
ن هاا القطاع   76  مليار دوالر في العام  اتهر 5ر1، ووفر 1996% من الصادرات عام 60وقد أمق
ات بررين عررامي  3ارتفعررت اسررتثمارات القطرراع الخرراص فرري الصررناعة بمعرردقل   77 منشرر ت ر وارتفررع عرردد ال1995و 1991مرررق

ة من  ر وبرات العراملون فري القطراع الصرناعي 1995و 1990ألرف وحردة برين عرامي  36ألف وحردة إلرى  31الصناعيقة الخاصق

مليون شخص يعملون في القطاع الخراص والمشتر روأصربح يرؤمن  1ر1اليد العاملة الصناعيقة البالغين  4/3الخاص يشكقلون 

 % من الناتج الصناعير72
 ر1991لعام  20قانون تعديل النسب والشرائح الضريبية رقم   78
 (ر جريدة السفير1  مستقبل االقتصاد السوري إلى أين، حزيران(ر 2003، نبيلر  سكر  79
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التراجع إلاى انخالاا  مساتوب االساتثمارات؛ وانخالاا  إنتاا   ذلكوعزي  1997-2003.80
القطاعين العام والخا ؛ وانخالا  حجم الصادرات. والسياساات المالياة والنقدياة المتبعاة 

السااتثماري والقيااود علااى التسااليف والحالاااظ ا احنالاااقجتجميااد الرواتااب وا جااور وتخالااي  
  81على معدالت فالد  مرتالعة.

تبنات سياساة إصاالح شاامل لالقتصااد  2000ونتيجة لذلك تام تشاجيل حجوماة جدياد  عاام 
الساااوري علاااى جمياااع المسااااتويات التشاااريعية والتنظيمياااة واحداريااااة، وجااارب إعاااداد الخطااااة 

إلزامياة، وتام إجاراء تعاديالت فاي قاانون  الخمسية التاساعة واعتبارهاا خطاة تأشايرية وليسات
، إضااافة إلااى تخالااي  الرسااوم الجمرجيااة علااى المااواد الخااام المسااتورد ، 10االسااتثمار رقاام 

للشااارجات % 28إعااااد  النظااار بقاااانون ضاااريبة الااادخل لج اااة خالضااا ا حياااث وصااالت إلاااى 
ل قانون ، وتعدي1960لعام  123المحدود  المسسولية، وتعديل قانون التموين والتسعير رقم 

لغاء قانون القطع 1949التجار  السوري لعام  ، وتوحيد أسعار صرف العمالت ا جنبية، وا 
الاااذي أجااااز حيااااز   2000عاااام  6واساااتبداله بالمرساااوم التشاااريعي رقااام  1986لعاااام  24رقااام 

العمالت ا جنبياة، وجارب أيضااج اعتمااد قاانون خاا  بالسارية المصارفية، وتالعيال مجلاس 
صدار قانون جديد للنقد ا ساسي ومصارف ساورية المرجازي ليحال محال  النقد والتسليف وا 

. جما فتحت مجااالت اساتثمار عدياد  أماام القطااع الخاا  لام 1953لعام  87القانون رقم 
ي السااااابق جالسااااماح برنشاااااء جامعااااات ومصااااارف خاصااااة. تزامناااات هااااذ  ت اااان متاحااااة فاااا

السياسات، مع إجاراءات تام اتخاذهاا علاى طرياق تحريار التجاار  ماع الادوو العراياة ضامن 
 اتالاقية منطقة التجار  الحر  العراية ال برب، وضمن اتالاقيات تجارية ثنالية. 

حلاة رجاود اقتصاادي رورها بمر موبعد  سورية من النالط إنتا ومع تراجع  2005وفي عام 
، جاااااء تبنااااي الحجومااااة لنظااااام اقتصاااااد السااااوق 2003لعااااام  1997ماااان عااااام عميااااق امتااااد 
واااذلك شااجل صاايغة رساامية للمرحلااة القادمااة  82فااي المااستمر القطااري العاشاار. االجتماااعي

والتي تعتبر امتداداج لسياسات بطدء ب ا منذ السبعينات، ويعجس ذلك تاوفر احراد  السياساي ة 
العلنيااة لاادب الحجومااة السااوري ة لتالعياال قااوانين السااوق، وتحااديث البنااى التشااريعية والتناليذيااة 

مااة للالاااعل ااز مشااارجة أوسااع وأ ثاار مالءم ين االقتصاااديين. وعليااه وج اات التااي تساامح وتحال 

                                                           
 رتحليل االقتصاد الكلي السوري (ر2005ير  لدولوالتعاون اتخطيط الهيئة   80
 رنفسهالسابق المرجع   81

   ألرف برميرل فري اليروم،  550بعد أن ،ان بحردود  2003ألف برميل في اليوم منا  480النفط في سورية إلى  إنتالإ  وصل

 ر2015وتوقعت الدراسات تحول سورية إلى مستورد صا  للنفط بحلول 
 142ر ص 2005حزيران  9-6المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي االشترا،ير دمشق من  82
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الحجوماااة _عبااار الخطاااة الخمساااية العاشااار _ بتنالياااذ برناااامب احصاااالح االقتصاااادي ضااامن 
، ليااتم خالل ااا إعاااد  هيجلااة شاااملة لالقتصاااد (2010-2006)مرحلااة واحااد  خااالو الساانوات 

الااوطني، و"التحااوو نحااو اقتصاااد مالتااوح تنافسااي يحقااق أ باار معاادالت للنمااو االقتصااادي 
وتتااول ى الحجومااة السياسااات االقتصااادية  83.ة وتخاليااف الالقاار"االجتماعياايل والعدالااة والتشااغ

ااه ، ال ليااة لتحقيااق التااوازن بااين ال الاااء  االقتصااادية وعدالااة التوزيااع واالسااتدامة البيليااة فتطوج 
بمقتضااااها دف اااة االقتصااااد الاااوطني دون أن تساااتحوذ علياااه، وت اااون مساااسولة عااان تشاااريع 

ماااة لساااير معاااامالت الساااوق وفاااق شاااروط التنافساااية، وضااامان بيلاااة وتالعيااال القاااوانين الناظ
حاضنة ل عماو واالستثمارات الخاصة المحلياة وا جنبياة، والحاد مان مظااهر االحت اار، 
بمااا ي ياان أرضااية ماللمااة لتوزيااع جديااد لاا دوار يشاامل جاال ماان الدولااة التنمويااة المشاارفة، 

ديناميجي، والمنظماات غيار الحجومياة والحجومات المحلية الرديالة ل ا، والقطاع الخاا  الا
ة مجانة م ماة االجتماعيوتشجيالت المجتمع المحل ي الناشطة تنمويا، مع إيالء المسسولية 

من ضمن المعايير المطلوب تحقيق ا من قبال الالااعلين االقتصااديين. ولتحقياق ذلاك رجاز 
برنامب احصالح االقتصادي بالدرجة ا ولى على احصالح المسسسااتي، الاذي مان شاأنه 

 من أداء ا دوار المنتظر  من م. االقتصاديينتمجين الالعبين 

يجيات التاااي تضااامنت ا الخطاااة الخمساااية العاشااار  علاااى أهااام  ا هاااداف واالساااترات وفيماااا يلاااي
ضااااءات علاااى أبااارز السياساااات واح االجتمااااعيالصاااعيدين االقتصاااادي و  التاااي  جاااراءاتوا 

 :قامت ب ا الحجومة خالو فتر  الخطة

  : األهداف والسياسات على الصعيد االقتصاديالمطلب األوّ 
البااارامب االساااتثمارية عااان طرياااق تساااعى الحجوماااة عبااار الخطاااة الخمساااي ة العاشااار  لتنالياااذ 

احنالاق االستثماري العام من جانب، وعن طريق تحاليز تدفق الموارد من القطاع الخا  
المحلااي وا جنبااي ماان جانااب آخاار. باحضااافة إلااى ترجيزهااا علااى توظيااف المااوارد العامااة 
ة بالشاااجل ا مثااال وا عااااد  هيجلاااة القطااااع العاااام واختياااار المشاااروعات وفاااق أولوياااات تنمويااا

مدروسااة، وذلااك عباار تااوفير البيلااة االقتصااادية الماللمااة وتعااديل التشااريعات ورفااع القيااود 
لتساااا يل عماااال السااااوق، والضاااابط المااااالي ماااان خااااالو سياسااااات الماليااااة العامااااة )سياسااااة 
احيرادات واحنالااق العاام(، وآلياات مراجعاة الادين والسياساات النقدياة )إدار  احتيااطي النقاد 

 لد (، والسياسات التجارية والسياسات االستثمارية.ا جنبي ومعدالت الالا

                                                           
 341المرجع السابق ص  83
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 إصالح المالية العاّمة -أوالً 
هاادف برنااامب احصااالح المااالي فااي سااورية إلااى إقامااة نظااام ماارن وجاافء للماليااة العامااة، 

، ياااأتي فااااي طليعت ااااا إسااااتراتيجيةوتضااامن توجي ااااات بالعمااال علااااى تحقيااااق أراعاااة أهااااداف 
ين العاااام، وتعاااديل اسااات ماو إصاااالح قطااااع المالياااة العاماااة ، بماااا يتضااامنه مااان تنظااايم للاااد 

القااانون المااالي ا ساسااي وا نظمااة المحاساابية المنبثقااة عنااه ل اال ماان القطاااع االقتصااادي 
واحداري والمصاااارفي، وحاااال مسااااألة الخسااااالر المترا مااااة للمسسسااااات االقتصااااادية العامااااة، 

حقه عبار البادء برلغااء والتحوو إلى أسلوب جديد في الدعم وتوجي ه إلى الاللاات التاي تسات
أيضاااج  هاادفو دعاام المشااتقات النالطيااة وبشااجل تاادريجي ومعالجااة مسااالل الاادعم التمااويني، 

ساااات ماو إصااااالح قطاااااع الضاااارالب والرسااااوم لزياااااد  المااااوارد الضااااريبية والتعااااوي  عاااان ال
است ماو إصاالح قطااع الجماارك العاماة لرفاع جالاءتاه، وأتمتاة و الموارد النالطية المتراجعة، 

الجمارك العامة وفتح مرا ز حدودية جديد  وأمانات جمرجية في المدن الصناعية، إضافة 
 إلى تأهيل ال وادر، وهو ما يحققه "احصالح احداري في الجمارك العامة".

 84:ووضعت الخطة أهدافاج جمية أهم ا

علااى مسااتوب احياارادات العامااة: زياااد  نساابة احياارادات الضااريبية ماان الناااتب المحلااي  .1
من اا مان الضارالب غيار ( %5-4)، بحياث ياأتي (%18-16)إلاى % 10احجمالي مان 
من اااا مااان الضااارالب المباشااار ، ماااا يعناااي زيااااد  سااانوية فاااي  (%13-12) المباشااار ، و

سااانوياج. وزيااااد  حصاااة الدولاااة مااان احيااارادات غيااار % 10احيااارادات الضاااريبية بحااادود 
ماان الناااتب المحلااي ( %8-7.5)الضااريبية، بحيااث تصاال نساابة احياارادات النالطيااة إلااى 

وأن يااتم إخضاااع %. 7احجمااالي، ونساابة احياارادات غياار الضااريبية غياار النالطيااة إلااى 
أسعار السلع والخدمات التي ينتج ا القطاع العام لحساب الت االيف وا ساعار الساالد  

وق.  في الس 
العااااام: زياااااد  نساااابة احنالاااااق االسااااتثماري ماااان الناااااتب المحلااااي  احنالاااااقعلااااى مسااااتوب  .2

 (%25-20.5)، والجاااري إلااى 2010عااام % 14إلااى  2005عااام % 12احجمااالي ماان 
 .2010عام 
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ماان الناااتب % 5علااى مسااتوب عجااز الموازنااة والاادين العااام: أال يتجاااوز عجااز الموازنااة  .3
بقاء الدين العام ف2010المحلي احجمالي خالو عام  ي حدود مقبولة بحياث يرتالاع . وا 

 .2010عام  (%44-41)إلى  2005عام % 37من 

؛ 1967جديااد باادالج ماان قااانون عااام الساسااي ا مااالي القااانون التاام اعتماااد  2006وفااي عااام 
و قانون ضريبة الدخل ، حيث تم تخالي  أعلى معادو حادي للضاريبة علاى الشارجات وعطد 

لاى % 28إلى %  35من  مان أسا م ا علاى % 50للشارجات المسااهمة التاي تطارح % 14وا 
ا، لضريبة على دخل البياوع العقارياةال   أيضاج معدو ااال تتاب العام، وخط  ددت ضاريبة وحط

درجاااات  8وخضاااعت إلاااى حسااام يصااال إلاااى % 22الااادخل علاااى المشااااريع االساااتثمارية باااا 
افااااي بحسااااب عاااادد العماااااو فااااي المشااااروع أو حجاااام التصاااادير أو بحسااااب التموضااااع الجغر 

 للمشروع فيما إذا تمت إقامته في المناطق النالية.

الضاات الرسااوم المالروضااة علااى عاادد ماان الساالع والمااواد ا ساسااية بعضاا ا اساات ال ية، وخط 
، فأصااابح أعلااى رسااام فااي التعرفاااة الجديااد  ال يتعااادب وبعضاا ا ماادخالت لقطااااع الصااناعة

 2004.85ماان قيمااة البضاااعة عااام  %255ماان قيمااة البضاااعة بعااد أن جااان يصاال لااا  60%
طالاااء الااديون المترا مااة بااين ج ااات القطاااع  جمااا تاام إقاارار قااانون حاال التشااابجات الماليااة وا 

 .ت وشاارجات القطاااع العااام االقتصاااديالعااام وتسااوية العجااز المااالي لاادب بعاا  مسسسااا
وعملاات الحجومااة علااى إنجاااز تسااويات لملالااات الااديون الخارجيااة، و"أغلقاات ملااف الااديون 

  86ارجية بشجل ن الي".الخ
                                                           

(، 2005عرام  /362%  المرسروم رقرم /3حيث تم تخفيا الرسوم الجمر،يرة علرى المرواد األوليرة لصرناعة االسرمنت إلرى  85

%، وتررم تخفرريا الرسرروم 1% إلررى 10وتررم تخفرريا الرسررم المفرررو  علررى مررادة الكلنكررر  االسررمنت غيررر المطحررون( مررن 

% 5ر14 -1% إلررى نسررب تتررراوا بررين 47 الررى الجمر،يررة علررى مرردخالت الصررناعات النسرريجية مررن نسررب ،انررت تصررل أحيانرراس 

(، ،ما تم تخفيا الرسوم الجمر،يرة علرى مكونرات وأجرزاق التلفزيرون ألغررا  تصرنيعية 2005عام   /404 المرسوم رقم /

(،  2006عرام   /229%  المرسروم رقرم /10-1% إلى معدالت تتراوا بين 71-7في سورية من معدالت ،انت تتراوا بين 

هرراي الصررناعات لتحظررى بميررزة تنافسررية جيرردةر وتررم تخفرريا الرسرروم الجمر،يررة علررى العديررد مررن مرردخالت و لررب بهررد  دعررم 

الصررناعات الغاائيررة، والكيميائيررة والصررناعات الهندسررية والمعررادن واألدوات وااالت والتجهيررزات الكهربائيررة ووسررائل النقررل 

(ر ،مرا ترم تعرديل الرسرم الجمر،ري علرى وسرائط 2005عرام  /494%  المرسروم التشرريعي رقرم /1البري والبحري إلى نسربة 

 /229%  المرسروم رقرم /40% والميكروباصات المتوسطة إلى 30%، والباصات الكبيرة إلى 10النقل العام والمشتر  إلى 

الرسرم الجمر،ري  2007عام  375%ر "، وخفا المرسوم 5ر65( بعد أن ،انت جميعها تخضع لرسم واحد قدري 2006عام 

%، ،مررا خفررا الرسررم الجمر،رري لعرردد مررن المررواد 3% وحليررب البررروتين ألغرررا  الصررناعة إلررى 1طفررال إلررى لحليررب األ

،النظارات الطبية و،تل الرخام المقطع والمرواد الداخلرة فري صرناعة األجهرزة المنزليرة"ر وترم تعرديل نسرب الرسروم الجمر،يرة 

% للسريارات  ات سرعة محرر  40% و20فع الرسوم بين على السيارات السياحية المستوردة  ات الحجوم الكبيرة حيث تم ر

 (ر2010عام  /509س س فما فوق  المرسوم التنظيمي رقم / 4001س س، والسيارات من سعة محر   4000-3001بين 
ها ملف دين روسيا االتحادية الاي بلغ حجمه مع فوائدي   86 من الردين  %73مليار دوالر، وقد ألغت روسيا  /3ر13/و،ان أهمق

س،  5ر1، بحيث تسدد سورية الجزق المتبقي من الدين عبر دفع 2007عام  مليار دوالر على مدى عشر سنوات وبعشرين قسطا

وتحول البراقي الرى ليررات سرورية لحسراب الشرر،ات الروسرية التري سرتقيم مشراريع فري سروريةر وجررى توقيرع اتفاقيرة تسروية 

 2008 بلغ التسوية على مدى أربع سنوات قادمة وبمعدل قسطين ،ل سرنة، عقبهرا عرامالديون مع رومانيا، على أن يتم سداد م

توقيرع اتفاقيرة التسروية  2010توقيع اتفاقية تسديد الديون مع جمهوريتي التشيب وسرلوفا،يا والبالغرة مليرون دوالر، وشرهد عرام 

 مليون دوالر"ر 71الديون البالغ  مليون دوالر من إجمالي 17المالية النهائية بين سورية وبلغاريا "البالغة 
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لياارات سااورية عااام  7وفااي ساابيل تخالااي  احنالاااق العااام تاام رفااع سااعر ليتاار المااازوت ماان 
ليار  ساورية إلاى  6000، ورفع سعر طان الالياوو مان 2009لير  سورية عام  20إلى  2005
لياار  سااورية بعااد أن  44رفااع سااعر ليتاار البناازين إلااى  2010ليار  سااورية، وشاا د عااام  8500
ليار   4200. وجاان ساعر طان االسامنت قاد رطفاع أيضااج مان 2005لير  سورية عاام  24جان 

. وقامت الحجومة برفع أجور موظالي 2006لير  سورية عام  6600إلى  2005سورية عام 
صاادار قسااالم ل ساار تتاايح ل ااا شااراء مااازوت بحااد أقصااى  ليتاار ل ساار   1000الحجومااة وا 

هااذ  القسااالم التااي جاناات تااوزع علااى  اسااتبدلت 2009الواحااد  بسااعر ماانخال ، وفااي عااام 
 87جميع ا سر بتحويالت نقدية توجه إلى المستحقين فقط.

متوافقااااج ماااع اقتصااااد أتاااى ويمجااان القاااوو أن الجاناااب الماااالي مااان الخطاااة الخمساااية العاشااار  
، وأتااى القااانون المااالي ا ساسااي الجديااد ليلبااي وق السااوق االجتماااعي لج ااة ا هاادافالساا

 اد إعاااا عباااارهاااذ  ا هااااداف فاااااقترب ماااان الماااان ب التطبيقااااي القتصاااااد السااااوق االجتماااااعي 
 فأتااح ل اا للدولاة العاماة بالموازناة االقتصاادي الطاابع ذات العامة الج ات ارتباط صياغة
ماان ناحيااة  هل نااه ابتعااد عناا االسااتثمارية، موازنات ااا لتموياال االقتصااادية فوالضاا ا اسااتخدام

فاااال ياااازاو النظاااام الضااااريبي يعاااااني مااان ثغاااارات تقلااال ماااان نسااااب  المتحصاااالت الضااااريبية
هاا وتبرر  ،ا راااح صاحاب  تخاليضات ضاريبية تمنح الحجومةفنجد التحصيل الضريبي، 

بااادافع تشاااجيع قطااااع ا عمااااو واالساااتثمارات، إال أن  ذلاااك يتعاااار  ماااع منطاااق اقتصااااد 
القاااالم علاااى تاااوفير ماااوارد مالياااة للدولاااة تمجن اااا مااان تمويااال برامج اااا  الساااوق االجتمااااعي

العواماااااال التااااااي تحالااااااز  االجتماعيااااااة، عاااااادا عاااااان أن الحسااااااومات الضااااااريبية ليساااااات أهاااااام
و شبجات البنية التحتياة،  طار القانوني والتشريعي والبيلة التنافسيةفتوفر اح االستثمارات،

 تعتبر حوافز أ ثر أهمية للمستثمرين.

ضافية يساهمون عبرهاا فاي دعام االقتصااد الاوطني، من التوجه ل غنياء بضرالب إ دالج وا
اختاااار أصااااحاب القاااارار الماااان ب التقشااااالي وتاااام البااادء بسياسااااات تقشااااالية تقلاااال ماااان نالقااااات 

مان فااروق  واتخاذت الحجوماة قاات وال  راااء والمااواد التموينياة،الحجوماة علاى دعام المحرو 
مصادراج حيرادات اا بادالج مان البحاث عان  المحروقااتأساعار بياع  رفاععان  جمةا سعار النا

 ا غنيااء لصاالحمصادر جديد  لتمويل الموازنة العامة، ماا يعناي انحيااز السياساة المالياة 
 وذوي الدخل المحدود؟على حساب الالقراء  وأصحاب ا رااح

                                                           
 : أسبابه وطرق تمويله وسبل تخفيضه.2012-2005عجز الموازنة العامة للدولة في سورية (. 2014كيكي. محمد. ) 87

 بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية واالجتماعية.
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 إصالح السياسة النقدية -ثانياً 
زيااااد  فعالياااة دور مصااارف ساااورية المرجااازي، وتحدياااد  طااارح البرناااامب عاااد  أهاااداف أهم  اااا

الوظااالف التشااغيلية والوساايطة والن اليااة للسياسااة النقديااة الجديااد  بحيااث ت ااون المحافظااة 
على استقرار ا سعار الوظيالة الن الية ل ا، ويتاولى المصارف المرجازي مساسولية تنالياذها، 

 M2مو فاي مساتوب السايولة المحلياة بينما يعتبر الحالاظ على اساتقرار ا ساعار مقاسااج باالن  
)لتجن ااب الت ضااخم( وظيالااة وساايطة يضااطلع ب ااا المصاارف المرجاازي، وفااي إطااار الوظيالااة 

 التاأثير عبار المحلياة نماو السايولة معادالت علاى التشاغيلية يعمال المرجازي علاى السايطر 
وتحدياد أدوات  .النقادي االساتقرار درجاة فاي الماسثر  ا ساساية العوامال علاى المباشار غير

السياسااة النقديااة الجديااد ، عباار تطااوير ا دوات غياار المباشاار  واسااتخدامات ا، ووضااع نظاام 
 88متطور  للمعلومات المالية والنقدية.

وتماشياج مع هذ  ا هداف حدد البرنامب مرامي جمية للوصوو إلي ا تمثلت باالحر  علاى 
ماع % 5. وعدم زياد  معدالت التضخم عن %5استقرار أسعار الصرف في حدود هام  

صااادار  تاااوخي الحاااذر فاااي اساااتعماو معااادالت الالالاااد  للتاااأثير علاااى حجااام ال تلاااة النقدياااة. وا 
مليااااار لياااار  سااااورية باااادالج ماااان الاااادين العااااام للمصاااارف  300سااااندات وأذون خزينااااة بقيمااااة 

ت للقطاااع خااالو الخطااة. وزياااد  التسااليالا% 50المرجاازي، وزياااد  الودالااع احجماليااة بنساابة 
ساانوياج. وتموياال عجااز مياازان الماادفوعات ماان احتياطااات النقااد ا جنبااي بمااا % 10الخااا  

شاا ر ماان المسااتوردات، وزياااد  ساارعة دوران ال تلااة النقديااة ماان  18يساامح بتغطيااة اسااتيراد 
 2010.89مر  عام  72.إلى  2005مر  عام  1.3
 ، فبالنسبة  سعار الالالاد  طرأت تعديالت عديد  على أسعار الالالد 2005مع بداية عام و 

الدالنة نلح  تغييرات على مستويين، من ناحية سعرها من ج اة ومان ناحياة مانح هاام  
أماااا فيماااا يخااا  الالالاااد  المديناااة )علاااى احقااارا (  90،حرجاااة للمصاااارف مااان ج اااة أخااارب 
                                                           

 98-104 الفصرل الخرامم، ص ص  ات اإلصرالاالسياسات االقتصرادية ومقومرر 2010-2006الخطة الخمسي ة  العاشرة  88

 بتصر (ر دمشق: هيئة التخطيط والتعاون الدولي
(ر دمشرق: 99 الفصرل الخرامم، ص  السياسرات االقتصرادية ومقومرات اإلصرالار 2010-2006الخطة الخمسي ة  العاشرة  89

 هيئة التخطيط والتعاون الدولي
% لمرا يزيرد عرن سرنة، ووصرلت عرام 7% للودائرع لسرنة ومرا دون، و5ر5علرى الودائرع ألجرل  2005فقد ،انت الفائدة عام   90

% حرول هراي المعردالت شرريطة أن ال يقرل الفررق برين أدنرى 2±( حسب ااجال مع إعطاق هرامش حر،رة %9-7إلى   2008

هراي اإلجرراقات لتصرحيح معردالت الفوائرد المصررفية  %ر وأترت3معدل يدفعه المصر  على هاي الودائع وأعلرى معردل عرن 

س علرى تمويرل االسرتثمارات فري القطاعرات المختلفرة  بهد  تعديل هيكلية الودائع باتجاي الودائع طويلة األجل، بما يرنعكم إيجابرا

أترى إعطراق بهرا مقابرل العمرالت األخررى مرن جهرة أخررى، بينمرا  واالدخرارمن جهة، وعلى دعم الطلب علرى الليررة السرورية 

% برين أدنرى 3المصار  هوامش حر،ة في تحديدها ليشجع المنافسة فيما بينها، وألزمت في الوقرت نفسره بفرارق ال يقرل عرن 



60 
 

فترجااات للمصاااارف وذلاااك جخطاااو  أولاااى نحاااو تحريااار الالوالاااد، بحياااث يمجااان ل ااال مصااارف 
 لد  على قروضه بحسب ت لالة ا مواو والعالد المست دف.تحديد أسعار الالا

ث مسسسااات الصاارافة واتخااذت عااد  إجااراءات لتصااحيح دور  القطااع أهم ااا السااماح برحاادا
، لضم جزء جبير من سوق القطاع ا جنباي غيار الرسامي إلاى ساوق القطاع ومزاولة الم نة

علاى عملياات القطاع، الرسمي، ما يضمن تالعيل قدر  مصرف سورية المرجزي في الرقاباة 
، ن العمالت ا جنبية من موجودات اوالسماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريي

ومنح القرو  بالعمالت ا جنبية لتمويل المشاريع االستثمارية، والساماح للمقيماين وغيار 
لسااماح ل إضااافة، بيااة لاادب المصااارف المرخ صااةالمقيمااين بالااتح حسااابات بااالعمالت ا جن

ارف ولشارجات الصارافة المرخصاة ببياع الماواطنين الساوريين ومان فاي حجم ام مبلاغ للمص
دوالر أمريجااااي فقااااط شاااا رياج أو مااااا يعادلااااه ماااان العمااااالت ا جنبيااااة  /10 000/ال يتجاااااوز 

 ا خرب ل غرا  غير التجارية.

تااادخل المصااارف المرجااازي فاااي بياااع وشاااراء القطاااع ا جنباااي مااان المصاااارف عبااار دور  يو 
 .من المضاراة على اللير  السورية في السوق النقدية جوسيلة للحدجالعب أساسي 

توحيااد أسااعار الصاارف المطبقااة علااى عمليااات الدولااة والقطاااع العااام،  2006وجاارب عااام 
وأصدر المصرف المرجزي "نشار  أساعار صارف العماالت ا جنبياة" لتطباق علاى عملياات 

الليااار  الساااورية بالااادوالر فاااك رااااط  2006القطااااع الخاااا . عقاااب ذلاااك فاااي منتصاااف عاااام 
ا مريجي وراط ا بوحد  حقوق ساحب خاصاة مجوناة مان سالة عماالت، ماع تحرياك ساعر 

 الصرف بشجل يومي بحسب تحرجات أسعار العمالت ا ساسية المجونة للسلة.

صااادار أذوناااات وساااندات و ،  وراق وا ساااواق المالياااة الساااوريةوتااام إصااادار قاااانون هيلاااة ا ا 
المصااااارف المرجااااازي تمجناااااه مااااان إدار  السياساااااة النقدياااااة، وتااااادعم الخزيناااااة جاااااأدوات بياااااد 

مح لمجلس النقد والتسليف بالترخي  برحاداث مسسساات التمويال الصاغير استقالليته. وسط 
ملياون ليار   /250/والمتناهي الصغر الخاضاعة، بحاد أدناى لارأس المااو محادد بمبلاغ قادر  

 سورية يودع نقداج في صندوق مصرف سورية المرجزي.

                                                                                                                                                        
(، حترى يبقرى هنرا  فرارق يسرمح 2010عرام  /698، القررار رقرم /2009عرام  /462معدل وأعلى معردل تدفعره  القررار رقرم /

الطويلة األجل، بغية ضمان استمرار جاب مصادر ترفد االسرتثمارر ومرع بدايرة عرام للمودع بالمفاضلة بين الودائع القصيرة و

س لتصرل عرام  2009 %  مرع هرامش حر،رة(  القررار 7-5إلرى  2010خفضت أسعار الفائدة على ودائع الليرة السورية تدريجيا

ردي علرى معردالت الفائردة ( بهد  خفا ،لفة اإلقرا   ،مصدر تمويرل لالسرتثمار( عبرر أ رهرا الطر2010عام  /728رقم /

 على التسهيالت االئتمانية  الفائدة المدينة(ر
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 91؛علاااى جافاااة المصاااارف العاملاااة /2/اتالاقياااة باااازو وعمااادت السااالطة النقدياااة إلاااى تطبياااق 

مجموعة واساعة  تر صدأو  ،تنظيم عمل المسسسات المالية وفق معايير السرية المصرفيةو 
ماااان القاااارارات التااااي تغطااااي معظاااام مجاااااالت احفصاااااح، جمااااا تاااام إعااااداد مشااااروع مت اماااال 

 92.لإلفصاح حسب متطلبات بازو فيما يتعلق بعنصر انضباط السوق"

 ةلغيت المصارف القالماة بالمنطقاة الحار  وجارب تحويل اا إلاى فاروع للمصاارف المرخصاوأط 
، وأتااى هااذا القاارار فااي التوفيااق أوضاااع  نحاات هااذ  المصااارف م لااة ماادت ا سااتة أشاا رومط 

سااياق "ضاام جافااة المصااارف العاملااة فااي سااورية تحاات المظلااة احشاارافية لمصاارف سااورية 
المرجااازي، مااان خاااالو تطبياااق جافاااة القاااوانين والتعليماااات الناظماااة للعمااال المصااارفي علاااى 

 93.المصارف العاملة في المنطقة الحر "

مااع أهااداف اقتصاااد متسااقة  فاي المجاااو النقاادي هاادافا وعلاى غاارار الجانااب المااالي أتاات 
ا هاااداف النقدياااة جانااات أ ثااار انساااجاماج نسااابياج ماااع سياساااات الساااوق االجتمااااعي، إال أن  ال

تحقياق التنظايم النقادي الاذي ي ادف اقتصااد  علاى لم تنعجس ايجابااج الموضوعة، ومع ذلك 
قيمااااة اللياااار  الساااوق االجتماااااعي حرسااااء  بمااااا يحقااااق ضااابط معاااادالت التضااااخم واساااتقرار 

 السورية، وهو ما سيتم بيانه الحقاج في المبحث الثاني من هذا الالصل.

 

 إصالح التجارة الخارجية -ثالثاً 
اعتباار برنااامب احصااالح االقتصااادي عالقااة االقتصاااد السااوري باالقتصاااد العااالمي وا عاااد  

توب أعلاى صياغت ا من أهدافه ا ساسية، وتنطلق هذ  العملية من التوجه نحو تحقيق مس
من الت يف التدريجي لالقتصااد الساوري ماع التوج اات المعاصار  لالقتصااد العاالمي نحاو 
 زياااد  المصااالح والتشااابجات االقتصااادية، وذلااك عباار تحسااين القاعااد  احنتاجيااة والخدميااة

وتنوياااع الصاااادرات سااالعياج وجغرافيااااج، وتطاااوير الخااادمات الرليساااية الداعماااة للتجاااار  جتأهيااال 
ا ساسااااية للنقاااال لتخالااااي  زماااان وت لالاااة التصاااادير، وتحسااااين مسااااتوب االتصاااااالت البنياااة 

إضااافة إلااى تحسااين ترجيااب هيجاال الصااادرات بزياااد  حصااة  المتاحااة ل غاارا  التجاريااة،
                                                           

( عمليرة المراجعرة الرقابيرة 2( ،فايرة األمروال الخاصرة للمصرار ، 1ويقوم وفاق برازل علرى  رالث عناصرر أساسرية هري:  91

 ( انضباط السوقر3للسلطة الرقابية، 
علرى  21/12/2008افية واإلفصراا فري القطراع المصررفي، ،لمة حا،م مصر  سورية المر،زي في مؤتمر تحديات الشف 92
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 بتصر 
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تح أساااواق جدياااد  السااالع المصااانعة وخالااا  حصاااة الماااواد الخاااام وا ولياااة، واست شااااف وفااا
منح اااااا التسااااا يالت المطلوباااااة تشاااااجيع حرجاااااة احدخااااااو المسقااااات و و  ،للمنتجاااااات الساااااورية

إلااى جانااب وضااع  94،لمضاااعالة القيمااة المضااافة للساالع وا عاااد  تصااديرها باعتبارهااا ن اليااة
البرنااامب التناليااذي لمنطقااة التجااار  الحاار  العرايااة ال باارب موضااع التناليااذ، وعقااد المزيااد ماان 

  اتالاقيات التجار  الحر  مع الدوو العراية وا جنبية.

السياسات ال لية للتقليل من العجز في الحساب الجاري بحيث  ووج ت الخطة بأن تسعى
مااان النااااتب المحلاااي احجماااالي، وأال يتجااااوز عجاااز ميااازان الماااادفوعات  %8.2ال يتجااااوز 

، إضافة إلاى التقليال مان 2010من الناتب المحلي احجمالي با سعار الجارية عام % 6.6
ماااان قيمااااة % 80 االصااااادرات لااااخااااالو العماااال علااااى تغطيااااة عجااااز المياااازان الت جاااااري ماااان 

عااااام % 13.7إلااااى  2005عاااام % 11المساااتوردات، وزياااااد  الصااااادرات غيااار النالطيااااة ماااان 
من الناتب المحلي % 15.9، بحيث تشجل نسبة %13.4، بوسطي معدو نمو سنوي 2010

 95من الناتب المحلي للصادرات النالطية. %5، مقابل 2010احجمالي عام 

تماشااااااية مااااااع االتجااااااا  العااااااام نحااااااو التحاااااارر واالنالتاااااااح سااااااارت السياسااااااة التجاريااااااة موقااااااد 
االتالاقاااات ثنالياااة العالقاااات االقتصاااادية الخارجياااة العدياااد مااان  االقتصاااادي، حياااث شااا دت

سااعياج لالناادما  باالقتصاااد العااالمي وتحقيااق االنالتاااح االقتصااادي جأحااد  ومتعادد  ا طااراف
دخلاات )اتالاقياة تجاار  تالضاايلية ماع إياران ا ، مان بين اااالجتمااعيمتطلباات اقتصااد السااوق 

التوقيع على اتالاقية للتجار  الحر  بين البلدين في  ا عقبالتي  (2009حيز التناليذ في آذار 
علااى  %60التااي "منحاات مياازات تالضاايلية تخالاا  الرسااوم الجمرجيااة بنساابة  8/3/2011،96
 97المصااادر  إلاااى إياااران".مااااد  _بماااا قيمتاااه ملياااار دوالر_ مااان البضاااالع ساااورية المنشاااأ  68

. 2007اتالاقية منطقة التجار  الحار  ماع ترجياا التاي دخلات حياز التنالياذ فاي جاانون الثااني و 
لااى  ونصاات علااى "إعالاااء المنتجااات السااورية المصاادر  إلااى ترجيااا ماان الرسااوم الجمرجيااة وا 
تالجياك الرسااوم الجمرجياة علااى المنتجاات الترجيااة المصاادر  إلاى سااورية خاالو مااد  أقصاااها 

وأعالياات فااي إطااار االتالاقيااة البضااالع الترجيااة المنشااأ ماان  98عاماااج ماان تاااريا نالاذهااا"، 12
                                                           

 131-129المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي االشترا،ير مرجع سابقر ص ص  94
 153-135 الفصل الخرامم، ص ص  ياسات االقتصادية ومقومات اإلصالاالسر 2010-2006الخطة الخمسي ة  العاشرة  95

 بتصر (ر دمشق: هيئة التخطيط والتعاون الدولي
، 3/10/2012مرررردير العالقررررات الدوليررررة فرررري وزارة االقتصرررراد والتجررررارة الخارجيررررة، صررررحيفة تشرررررين عررررن معرررراون  96
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 ر85ص 2012-2011("، جامعة تشرين 2008-2000في ضوق المتغيرات االقتصادية الدولية 
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التصااديق القنصاالي ورسااومه لشاا ادات المنشااأ والالااواتير التجاريااة شااريطة المعاملااة بالمثاال، 
إثاار ا حااداث التااي حصاالت فااي سااورية.  2011علماااج أن العماال ب ااذ  االتالاقيااة توقااف عااام 

وتاام إعالاااء  99.ورية جعضااو مراقااب فااي منظمااة التجااار  العالميااةبلاات سااقط  2010وفااي أيااار 
شااا ادات المنشاااأ والالاااواتير التجارياااة للبضاااالع المساااتورد  إلاااى ساااورية مااان الااادوو العراياااة 
ا عضاء فاي اتالاقياة منطقاة التجاار  الحار  العراياة ال بارب أو الادوو العراياة الموقعاة علاى 

 اتالاقيات تجارية ثنالية مع سورية من التصديق القنصلي شرط المعاملة بالمثل.

، ودخااال حياااز التنالياااذ ق النظاااام المنساااق للتصااانيف الجمرجاااية علاااى تطبياااوتماات المصاااادق
حدثت مديرياة المخاابر المرجزياة فاي المنافاذ الحدودياة البحرياة، لتاوفر . وأط 2009بداية عام 

إمجانياة اختبااار وتحليال المااواد العاابر  للمرفااأ اساتيرادام وتصااديرام ومطابقت اا مااع المواصااالات 
صدرت تعرفة جمرجياة صالات أخرب بأقصر وقت ممجن. جما القياسية السورية أو أية موا

 منسقة صنالت المواد حسب طبيعة ونوعية البند الجمرجي المنسق.

اا 2006وشاا د عااام  مح للمصااارف التحرياار ال اماال لعمليااات تموياال المسااتوردات، حيااث سط
 100،المرخصااااة بتموياااال جافااااة مسااااتوردات القطاااااعين الخااااا  والمشااااترك بااااالقطع ا جنبااااي

واسااااتثني ماااان ذلااااك "مسااااتوردات المناااااطق الحاااار  السااااورية، ومسااااتوردات بعاااا  المنشاااالت 
 101.الالندقية والسياحية، ومستوردات السيارات السياحية"

وأطلغياات حصاارية اسااتيراد العديااد ماان الساالع والخاادمات التااي جاناات ممنوحااة لصااالح بعاا  
، الصااناعات الغذاليااة، الج اات العامااة _التجااار  الخارجياة، الخاازن والتسااويق، االسات ال ية

الصناعات ال ندسية، الصناعات ال يماوية والصناعات النسيجية_ حيث تام احلغااء علاى 
ستة مراحل، تم  في جل مرحلة من ا إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية لعدد من 
المواد وأتيحت إجازات اساتيرادها ل افاة المساتوردين بغا  النظار عان صاالت م ساواء جاانوا 

 لصناعيين أو من التجار.من ا

ونظراج للضرر ال بير الذي لحق بالصادرات السورية وتعدا  إلى المنتجات المعد  للتساويق 
محلياااج بالعاال االنالتاااح التجاااري غياار المتااوازن، وا اادف تحاليااز الصااادرات وتعزيااز المرجااز 

                                                           
 بل الواليات المتحدة األمريكية استغرقت الموافقة ست سنوات بسبب تجميد الطلب من ق 99

قربا القيمرة المعادلرة  بموجب اعتمادات مسرتندية أو بروالص برسرم التحصريل أو بروالص برسرم التحصريل المؤجرل ، لقراق 100

بالليرات السورية استناداس لسعر الصر  بتاريو التسديد  اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصريل( و بتراريو االسرتحقاق 

م التحصيل مؤجلة الدفع( في نشرة أسعار الصر  المعلنة من قبل المصر  المرخقص وضمن الهرامش المحردد  بوالص برس

 في نشرة أسعار صر  العمالت األجنبية الصادرة عن مصر  سورية المر،زير
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 ،ير، وهيلاااة تنمياااة وتااارويب الصاااادراتالتنافساااي ل اااا تااام تأسااايس المجلاااس ا علاااى للتصاااد
 واتحاد المصدرين السوري.

مليون ليار  ساورية مان  152مبلغ فعالية اقتصادية  52على زعت ال يلة و  2014في عام و 
ل اااا أن تاااوزع علاااى المصااادرين المتقااادمين  اج ملياااون ليااار  ساااورية جاااان مخططااا 200أصااال 

 2010.102بطلبات إلى ال يلة عام 

رافياة والرساوم والمسشارات الجغلعالماة الالارقاة اوا دف تنظيم المنافسة صدر قانون حماياة 
قاانون  أيضااج  مجافحة احغاراق والادعم غيار المشاروع، وصادر، وقانون والنماذ  الصناعية

أصادرت و  .حماية الصناعة الناشلة الوطنية وتمجين اا مان المنافساة خاالو مراحال إقالع اا
فاي التجااار   وزار  االقتصااد والتجاار  دلايالج لحمايااة احنتاا  الاوطني مان الممارسااات الضاار 

الدولية لتعريف المنتجين السوريين باحجراءات المتعلقة بحماية المنتب الوطني من أضرار 
 واضحاج في ا. 2006لعام  42التجار  الخارجية والتي لم يجن القانون 

جانااات أقااارب الصاااعيد التجااااري نساااتنتب مماااا سااابق أن  ا هاااداف والسياساااات المتبعاااة علاااى 
سااارعت الحجومااة إلااى القتصاااد السااوق الحاار من ااا إلااى اقتصاااد السااوق االجتماااعي، فقااد 

 المحلااي النتااا قباال تمجااين صااناعت ا المحليااة ماا أدب إلااى نتااالب أضاارت با تحريار التجااار 
 .الوطنية والصناعة

 سياسة االستثمار -رابعاً 
القطاعاااات الواعاااد  التاااي  أ اااد برناااامب احصاااالح االقتصاااادي علاااى أولوياااة االساااتثمار فاااي

ينتظاار من ااا عوالااد سااريعة، إضااافة إلااى ضاارور  االسااتثمار فااي قطاعااات التعلاايم والصااحة 
ويتضاح مان خاالو ا هاداف التاي وردت  ،ي، واالهتمام بالصاناعة التحويلياةوالبحث العلم
العاشاار  الاادور ا ساسااي الااذي ينتظاار ماان القطاااع الخااا  أن يلعبااه الخمسااي ة فااي الخطااة 

ااااه البرنااااامب نحااااو تبساااايط  103،االجتماااااعيالسااااتثمار فااااي ظاااال اقتصاااااد السااااوق فااااي ا فوج 
احجااراءات احداريااة لتأساايس المشااروع االسااتثماري، وتقلااي  الاازمن الااالزم للحصااوو علااى 
قامااااة مناااااطق صااااناعية صااااغير  مج ااااز  بالخاااادمات ا ساسااااية،  الموافقااااات والتااااراخي ، وا 
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إلااااى جانااااب إحااااداث  104ادو التجاااااري.وتالعياااال دور المناااااطق الحاااار  فااااي زياااااد  حجاااام التباااا
حاضااااانات أعمااااااو، وصاااااناديق تمويلياااااة تقااااادم التسااااا يالت االلتمانياااااة للمشااااااريع الصاااااغير  

 /10/والمتوسااطة، وجااذب االسااتثمارات ا جنبيااة المباشاار ، وتعااديل قااانون االسااتثمار رقاام 
ب اادف ماانح مزيااد ماان التساا يالت للمسااتثمرين. إضااافة إلااى تحسااين جااود  المنااتب السااوري 
واعتمااااد برناااامب وطناااي لتطبياااق المعاااايير العالمياااة للجاااود ، وتحساااين معااادالت احنتاجياااة 

 وزياد  المخرجات.

توظياف اساتثمارات عد  مراماي جمياة تمثلات بوتماشياج مع ا هداف السابقة حددت الخطة 
مليار لير  سورية سنوياج، وزياد  حجم االستثمارات ا جنبياة المباشار  لتصال  /340/بمعدو 

ماااااان إجمااااااالي % 25تحقيااااااق جالااااااء  اسااااااتثمار بمعاااااادو و ، 2010إلاااااى مليااااااار دوالر ن ايااااااة 
من الناتب المحلي احجمالي، والمحافظة علاى % 28استثمار صافي بنسبة االستثمارات، و 

ماااان الناااااتب المحلااااي احجمااااالي، وزياااااد  نساااابة % 14نساااابة اسااااتثمار للقطاااااع العااااام قاااادرها 
عاام % 18إلى  2005سنوياج عام % 9االستثمار الخا  إلى الناتب المحلي احجمالي من 

. ورفاااع نساابة مسااااهمته فااي الصاااناعة 2010عااام فاااي  %/8/؛ بوسااطي معااادو نمااو 2010
 105.من إجمالي احنتا  في الصناعة التحويلية %50تزيد عن  التحويلية بحيث

وتعديالتاه، واساتبداله  1991عام  /10/إلغاء العمل بقانون االستثمار رقم  2007ش د عام 
( تضاااامن جاااال ا مااااور الناظمااااة 2007عااااام  /8/بقااااانون جديااااد )المرسااااوم التشااااريعي رقاااام 

جااااااراءات وحقااااااوق وواجبااااااات  لالسااااااتثمار ماااااان أحجااااااام وتشااااااريعات وشااااااروط وا عالاااااااءات وا 
تاااام إعالاااااء و  106المل يااااة وفاااا  المنازعاااات المحتملااااة.المساااتثمرين وا مااااور المتعلقااااة بنقااال 

مشااااريع االساااتثمار المقاماااة فاااي محافظاااات المنطقاااة الشرقية_المشااامولة بأحجاااام المرساااوم 
                                                           

 128-127المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي االشترا،ير مرجع سابقر ص ص  104
(ر دمشررق: هيئررة التخطرريط 51 الفصررل الرابررع، ص  معرردالت النمررو االقتصررادير 2010-2006الخطررة الخمسرري ة  العاشرررة  105

 والتعاون الدولير
زمة للمشروع والمحدد في القوانين واألنظمة حيث سمح للمستثمر بتجاوز سقف الملكية واالستئجار للعقارات الال  106

النافاة، والتخلي عن الزائد فقط منها عند إلغاق المشروع أو تصفيته، ،ما منح المشاريع واالستثمارات المرخصة ميزة عدم 

قبل  المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصر  إال ألغرا  النفع العام، وبتعويا عادل وفوري وباألسعار الرائجة

تاريو نزع الملكية، وأعطي المستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أي شر،ة تأمين مرخص ها بالعمل، والحق في 

الحصول على تراخيص عمل و إقامة له ولعائلته ولعمال المشروع طيلة مدة تنفيا المشروع وتشغيله، وعلى سبيل الحوافز 

د التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارل بعملة قابلة للتحويل، و لب المالية سمح القانون بتحويل األرباا والفوائ

من تعويضات نهاية  %100من صافي أجورهم و %50 بعد تسديد الضرائب المترتبة، وأعطى للعمال األجانب حق تحويل

المستثمرة ألسباب خارل إرادة الخدمة إلى الخارل بنفم الشروط، إضافة إلى إمكانية إعادة تحويل األموال الخارجية غير 

منح المشاريع في القطاعات الزراعية والصناعية والمستثمر إلى الخارل بعد انقضاق ستة أشهر على ورودها دون استخدام، 

والنقل واالتصاالت والتقانة والخدمات والمشاريع البيئية والمشاريع التي يقرها المجلم األعلى لالستثمار اإلعفاقات 

يها في قانون ضريبة الدخل وتعديالته، ،ما سمح للمشاريع المرخصة باستيراد ما تحتاجه من آالت المنصوص عل

وتجهيزات، دون أن تخضع ألحكام وقف وحصر االستيراد، وأحكام القطع، ونظام االستيراد المباشر من بلد المنشأ، إضافة 

ال ووسائط النقل الخدمية غير السياحية من الرسوم إلى إعفاق الموجودات المستوردة المستخدمة حصراس في عملية اإلنت

 الجمر،ية شريطة استخدامها ألغرا  المشروع حصراسر
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أو قااانون التطااوير واالسااتثمار العقاااري أو المشااروعات السااياحية إضااافة  8التشااريعي رقاام 
د  عشار سانوات تحساب إلى مشاريع النقل الداخلي_ من ضريبة دخل ا رااح الحقيقية لما

بعد انقضاء فتر  التأسيس التي حددت بثالث سنوات، وفي حاو تجاوز هذ  المد  تحساب 
 فتر  التجاوز من مد  احعالاء.

ولمنع الترجز االقتصادي اشترط القانون الحصوو على موافقة خطية من مجلس المنافسة 
لمعاااامالت فاااي مااان مجمااال ا %30تسااامح  حاااد الالااااعلين فاااي الساااوق أن تتجااااوز حصاااته 

ا2007وأنشالت هيلاة االساتثمار الساورية عاام  السوق. مح للشارجات باالنادما  حعااد  ، وسط
، جمااا تاام  إعالاااء وياال الشاارجات العالليااة إلااى مساااهمةتقااويم موجودات ااا الثابتااة وتشااجيع تح
ماان االسااتيالء  حااد ا علااى لسااقف المل يااة الزراعيااةا شااخا  الااذين تجاااوزت مل ياات م ال

على المساحات الزالاد  علاى ساقف المل ياة إذا عمادوا إلاى اساتخدام جامال هاذ  المسااحات 
الصاااغير  لشااارالح  وصااادر تااارخي  لشااارجة لتمويااال المشاااروعات 107.بمشااااريع الساااتثمارها
 .2008، وقد تم بدء العمل عام معينة من السجان

إحاداث  2009تالهاا عاام و ، اري عقب ذلك إحاداث ال يلاة العاماة للتطاوير واالساتثمار العقا
 لتوقيع االل تروني.ا، وصدر بعد ذلك قانون امة لإلشراف على التمويل العقاري ال يلة الع

سساات شاارجات للتااأجير التمااويلي علااى شااجل شاارجات مساااهمة. وجاارب أط  2010وفااي عااام 
، ب ااااادف تمويااااال النشااااااط إحاااااداث مصاااااارف االساااااتثمار فاااااي ساااااورية العمااااال علاااااى تنظااااايم

وفي وقات الحاق مان العاام نالساه ، العام وتقديم الخدمات االستشاريةالخا  و االستثماري 
سساات شاارجة تأسساات الشاارجة السااورية لالسااتثمار التااي تملااك الدولااة جميااع أساا م ا، جمااا أط 

 .االستثمارات السورية المساهمة القابضة تملك أس م ا الدولة أيضاج 

 تثحاادوأط ، مليااار لياار  سااورية 2برأسااماو  2012وتأساس الصااندوق الااوطني لالسااتثمار عااام 
واادورها لعبات التشاريعات  ،سوق دمشق ل وراق المالية، وساوق ا وراق المالياة الحجومياة

بااادءاج مااان المالياااة والنقدياااة والتجارياااة دوراج رديالااااج فاااي تشاااجيع االساااتثمار وتحساااين مناخاااه، 
بما يتضمنه من القواعد المختصة با عماو التجارية وا حجاام التاي  قانون التجار إصدار 

، إضافة إلى قوانين المنافسة ومناع ية، قانون الشرجاتتطبق على التجار، السرية المصرف
، تنظاااايم عالقااااات العماااال فااااي القطاااااع الخااااا  والتعاااااوني والشاااارجات العرايااااة اراالحت اااا

                                                           
( أو قرارات المجلم األعلى للسياحة الصادرة وفق 2007عام  /8شرط أن تخضع ألحكام  قانون االستثمار رقم /  107

 (2001عام /36/ ( أو  المرسوم التشريعي رقم1972عام  /41 المرسوم التشريعي رقم /
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تطااااوير احقليمااااي تنظاااايم عمليااااة التخطاااايط وال، ، قااااانون االتصاااااالتواالتحاديااااة وا جنبيااااة
، حمايااة المناتب الااوطني مان اآلثااار الناجمااة المجااني فااي ساورية، حمايااة الصاناعة الناشاالة
قاااانون حماياااة العالماااة الالارقاااة والمسشااارات و عااان الممارساااة الضاااار  فاااي التجاااار  الدولياااة، 

وات هاماة لتحسااين ، حياث تشااجل هاذ  القاوانين خطارافياة والرساوم والنمااذ  الصاناعيةالجغ
 .البيلة االستثمارية بشجل عام

اا مح للقطاااع الخااا  باالسااتثمار فااي بعاا  الصااناعات التااي جاناات وقالاااج علااى الدولااة، وسط
ا مح لاه باالساتثمار فاي مجااو التعلايم العاالي، إضاافة مثل السجر واحسمنت وال  راااء، وسط

 إلى مجالي التأمين والمصارف.

 21مح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع المشامولة بأحجاام القاانون جما سط 
فااي الماادن الصااناعية بتملااك واسااتلجار واسااتثمار ا راضااي والعقااارات الالزمااة  1958عااام 

شاريطة اساتخدام ا  حقامة مشاريع م أو توسايع ا لمسااحة تزياد عان ساقف المل ياة المحادد
العام والخا  والمشترك المحلاي وا جنباي باالساتثمار مح للقطاع ، وسط  غرا  المشروع

فاااي مجاااالي التولياااد والتوزياااع واتخااااذ احجاااراءات الالزماااة لتاااوفير مصاااادر إضاااافية لتلبياااة 
 حاجات المجتمع واالقتصاد الوطني.

على صعيد االستثمارت ورجزت يبين العر  السابق أن  الحجومة وضعت أهدافاج طموحة 
 االجتماعي السوق  اقتصاد من ب مع ينسجم أمر وهو ، الخا  القطاع على جبير بشجل
، االسااتثمار فاي الخاا  للقطااع جبياراج  دوراج  عطايوي االجتماعياة الشارا ة علاى يعتماد الاذي

إال أن  هااااذ  ا هااااداف لاااام تلااااقم سياسااااات اسااااتثمارية ماللمااااة تعماااال علااااى تحسااااين المنااااات 
 االستثماري وجذب القطاع الخا  إليه.
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 االجتماعيالمطلب الثاني: األهداف والسياسات على الصعيد 
إلى جانب ا هداف التي تبنت ا الحجومة على الصعيد االقتصاادي، ططرحات أهاداف هاماة 

ة عبااار مخططاااات االجتماعياااإرسااااء العدالاااة جاااان مااان أبرزهاااا  االجتمااااعيعلاااى الصاااعيد 
عم الحجومي ل سعار إضافة  إعااد  النظار فاي ا جاور لتعاديل ا  إلىالتنمية احقليمية، والد 

باااين الحاااين واآلخااار بماااا يسااااعد فاااي التخالياااف مااان حاااد  التضاااخم، ويسااااعد ذوي الااادخل 
ة االجتماعيافضاالج عان اساتمرار تقاديم الخادمات  ،حدود في مواج ة ارتالاعاات ا ساعارالم

ليشاامل  االجتماااعيفااي مجااالي التعلاايم والصااحة بأسااعار رمزيااة، وتوساايع تغطيااة الضاامان 
 ن في القطاع غير المنظم.و ة بما في ا العاملاالجتماعيتلف الاللات مخ

وحضرت مالردات التشارجية في الخطة، فرجزت على"أنشطة التنمية المحلياة التاي تتعامال 
مااع السااجان المحليااين بشااجل مباشاار ويااومي، بحيااث يتمجنااون ماان جنااي ثمااار التنميااة أوالج 

ة من أعباء"، خاصة وأن م ا  ثار قادر  علاى بأوو وتزداد قناعت م بما تالر  علي م التنمي
ون أن تااتمجن المجتمعااات المحليااة  اااج ونوعاااج، وتوقااع المعااد  تحديااد مشااجالت م ومطااالب م جم 
خالو خطتين من امتالك جامل السلطة احدارياة والتنظيمياة علاى جال  ا نشاطة الحجومياة 

قاباااة( وذلاااك علاااى أسااااس الخدمياااة ماااا عااادا السااايادية من اااا )الااادفاع وا مااان، العدالاااة، والر 
 108الالمرجزية وليس على أساس التالوي .

 ة والحد من الفقراالجتماعيالحماية  -أوالً 
ولاااة مااان خاااالو الخطاااة الخمساااي ة العاشااار  مقارااااة متعااادد  ا بعااااد لتحقياااق نماااو  تبنااات الد 
ااان الااادخل  اقتصاااادي داعااام للالقاااراء، يسااا  ل خلاااق فااار  العمااال، ويساااتوعب العمالاااة ويحس 

رااط وذلاك عبار  ؛للالقراء ويساعد على إتاحة الموارد، وا عااد  توزيع اا بشاجل عاادوالمادي 
ة، والعمل على االجتماعيالسياسات االقتصادية ال لية بالحد من الالقر وبحساب الت اليف 

تعزياااز ن اااب الالمرجزياااة واحدار  احقليمياااة ، و الحاااد  مااان التالااااوت باااين ا قااااليم والمحافظاااات
ة، وتوسااايع االساااتثمار فاااي قطاعاااات االجتماعياااتطاااوير القاااوانين والتشاااريعات والمحلياااة. و 

لاى االجتماعياالتنمية البشرية، وزياد  فار  وصاوو الالقاراء إلاى المرافاق االقتصاادية و  ة، وا 
ة، إضااافة لتوساايع الالاار  االقتصااادية للالقااراء وللمناااطق ا قاال االجتماعيااباارامب الحمايااة 

                                                           
(ر دمشرق: 895 الفصرل الخرامم والعشررون، ص  الالمر،زيرة والتنميرة المحليرةر 2010-2006الخطة الخمسي ة العاشرة  108

 هيئة التخطيط والتعاون الدولير
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 109 طقة الشمالية الشرقية.نمواج مع إيالء عناية خاصة للمن

 2052تخالي  نسبة من يعيشون تحت خط الالقر ا على_ وهو  وهدفت الخطة جمياج إلى
. 2010بن اية الخطة عام % 22.6إلى  2004عام % 30.13من  _لير  سورية ش رياج للالرد

بن ايااة % 78.إلااى  2004فااي % 11.4ماان  110وتخالااي  نساابة ماان يعيشااون فااي فقاار شااديد
وفقااج  1997)أي نصاف النسابة فاي عاام  2015عام % 7.13الخطة تم يداج لتخاليض ا إلى 

 النااتبوزيااد  حصاة الالارد مان  ،25تخالي  معامال جيناي إلاى و   هداف التنمية ا لالية(،
خال  حصة االست الك احجمالي سنوياج. إضافة إلى  %2.7 المحلي احجمالي بما يعادو

وهااو  2010فااي عااام % 70إلااى  2005% فااي عااام 78جمااالي ماان اح المحلاايماان الناااتب 
 111يمثل الحد ا دنى لالست الك والحد ا على للالقر.

ة ا وو شااامولي جااادعم الماااواد االجتماعيااان للحماياااة ااتجاهاااوفاااي الواقاااع يوجاااد فاااي ساااورية 
وخادمات الصاحة العاماة والتعلايم المجااني والمرافاق  الغذالية والمشتقات النالطية والطاقة

العامة، التي تسعر بأقل من سعر الت لالة لغايات اجتماعية، وتوزع على جميع المواطنين 
باااال اساااتثناء، والثاااااني اسااات دافي جالتاااأمين الصااااحي للعااااملين فاااي القطاااااع العاااام، تااااأمين 

التقاعديااة، خاادمات الرعاياااة  الشاايخوخة والعجااز والوفااا ، تااأمين إصااابات العماال، الرواتااب
ة، التعااوي  العاااللي، وتعااوي  التدفلااة، وهااي سياسااات قديمااة تاام تبني ااا قبااال االجتماعياا

نظراج لتدني المساتوب العاام ل جاور وتراجاع قادرت ا  االجتماعيالتوجه نحو اقتصاد السوق 
 الشرالية أمام ارتالاعات ا سعار المستمر .

ة سااااار باااابطء شااااديد خااااالو االجتماعيااااجة الحمايااااة ويمجاااان القااااوو أن  تناليااااذ إجااااراءات شااااب
اااانوات ا ولااااى ماااان تبنااااي اقتصاااااد السااااوق  اسااااتمرت الدولااااة بسياسااااات  إذ، االجتماااااعيالس 

الحمايااة االساات دافية جمااا فااي السااابق دون تعااديل فااي القااوانين الناظمااة ل ااا، وتاازامن الباادء 
لجالاف الشديد الذي مرت برفع أسعار السلع المدعومة مع ا زمة المالية العالمية وموجة ا

ب اااا المنطقاااة، مماااا أدب لتاااأثر شااارالح واساااعة مااان ذوي الااادخل المحااادود، فقامااات الحجوماااة 
للتخالياااف مااان هاااذ  اآلثاااار، وجاااان فاااي مقدماااة هاااذ   ةاالجتماعيااابااابع  إجاااراءات الحماياااة 
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 2008احجراءات، توزيع سالو غذالية على العالالت المتضرر  في المنطقة الشرقية عاام 
عااان الضااارر الاااذي لحاااق ب ااام إثااار موجاااات الجالااااف الشاااديد، وصااادور مرساااوم جتعاااوي  

ليقاوم بادعم مساتلزمات  2008صندوق دعم احنتا  الزراعي وفروعه فاي المحافظاات عاام 
احنتاا ، إضااافة إلاى دعاام أسااعار بعا  المنتجااات الزراعيااة جالمحاصايل الخمسااي ة )قمااح، 

لزراعيااة )نباتيااة، حيوانيااة( التااي قطاان، شااعير، شااوندر سااجري(، والمحاصاايل والمنتجااات ا
فاي  ليار  ساوريةملياار  10ترب وزار  الزراعة ضرور  تشجيع إنتاج اا. وخصا  للصاندوق 

 .2009موازنة 

ليتااار ماااازوت  1000قاماات الحجوماااة برصااادار قسااالم تتااايح ل سااار شااراء  2009وفااي عاااام 
، علماج أن سعر مبيعه فاي ا ساواق وصال لير  سورية لليتر الواحد 9بسعر  ل سر  الواحد 
لياار  سااورية. إال أن  ااا توقالاات عاان ذلااك فااي الساانة التااي تلت ااا نتيجااة الالساااد  25آنااذاك إلااى 

وايااع القساااالم لتجاااار الساااوق السااوداء مااان قبااال بعااا  المااواطنين. وتااام االستعاضاااة عن اااا 
 400ى بسياسااة التسااجيل، حيااث يحااق ل اال أساار  التسااجيل فااي مرا ااز معينااة للحصااوو علاا

ليتر مازوت سنوياج بالسعر الرسمي مضافاج إلي ا أجور النقل، وتقوم الدولة بريصاو ال مية 
 المطلوبة إلى المنزو.

م معوناات دورياة أو 2011ة بداياة عاام االجتماعيمعونة حدث الصندوق الوطني للوأط  ، ليقاد 
المعونااات المقدمااة طارلااة، ويساااهم فااي تعزيااز تنميااة رأس الماااو البشااري ماان خااالو راااط 

للمساااتاليدين بالتزاماااات تنموياااة تتعلاااق بالصاااحة والتعلااايم وغيرهماااا، بماااا يسااااعد ا فاااراد مااان 
االنتقاو من مرحلة تلقي المعونة إلى مرحلة االعتماد على الذات. وتم تحدياد أرااع شارالح 

ليار   10000، فلة ب: لير  سورية 14000 لالستالاد  من المعونات النقدية جما يلي: فلة أ:
. تساتحق المعوناة جال ثالثاة ليار  ساورية 2000 ، فلاة د:ليار  ساورية 4000، فلة  : سورية

لتوزيعااه علااى ثالثااة دفعااات )جاال  ةمليااار لياار  سااوري /11/أشاا ر. ورصااد مبلااغ ساانوي قاادر  
أراعة ش ور( على ا سر ا شد فقراج، إال أن ه و سباب تتعلق بالتمويل مان ج اة، وضاعف 

ج ااة أخاارب، تاام تأجياال صاارف الدفعااة الثالثااة ماان المعونااات النقديااة  آليااة االساات داف ماان
 112.( والتي تقارب أراعة مليارات لير  سورية"2011)عن عام 

بعا  السالع العبء على المست ل ين تم تخالي  الرسوم الجمرجية على  فوبغر  تخالي
ااامون وت ، وتخالاااي  رسااام احنالااااق االسااات ال ي علاااى الزياااجالحلياااب والشااااي والساااجر والسط

                                                           
 ، بتصر ر 7 ر ص2012لنصفي ألداق الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية لعام التقرير ا 112
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ليار   15إلاى  ليار  ساورية 20، إضافة لتخالاي  ساعر مااد  الماازوت مان النباتية والحيوانية
 .2011في نيسان من العام  سورية

ضاااافة إلاااى ماااا سااابق طااارأت عاااد  زياااادات علاااى الرواتاااب وا جاااور مناااذ عاااام   2006،113وا 
ووجاادت أشااجاو مسقتااة ماان الحمايااة االساات دافية ل ن  ااا لاام تاادم طااويالج، تمثلاات فااي تموياال 

وعمل على تأمين القرو  للمشروعات  2007المشروعات الصغير ، الذي نشط منذ عام 
 الصغير  وخاصة الزراعية من ا وبا خ  في المناطق الريالية.

ة الساااوري تاااأمين االجتماعيااايضااامن قاااانون التأميناااات  االجتمااااعيوعلاااى صاااعيد الضااامان 
إال أن   114،سااواء جااان العاماال مشااموالج بالتأمينااات أم ال احصاااباتالعماال لجميااع  إصااابات

ة التي االجتماعيمشاريع الضمان الصحي تأخرت _جما غيرها من برامب شبجات الحماية 
من ااا فااي مراحاال مبجاار  فااي الخطااة العاشاار _ ، حيااث أطلااق  االنت اااءجااان ماان المالتاار  

، بحياث تتحمال الخزيناة 2009املين فاي الج اات العاماة عاام مشروع الت أمين الصاحي للعا
ساانوياج،  لياار  سااورية /8000/ماان قسااط التااأمين الصااحي للعاماال وهااو % 60العامااة للدولااة 

                                                           
 يمكن إيجاز الزيادات التي طرأت خالل الفترة بـ: 113

% على رواتب وأجور العاملين فري الروزارات واإلدارات والمؤسسرات العامرة وشرر،ات ومنشرات 5زيادة قدرها  -

و،رالب جهرات القطراع المشرتر  التري ال تقرل مسراهمة الدولرة  (،2006لعرام  14القطاع العام  المرسوم التشريعي 

% مرررن المعرررا  الشرررهري  المرسررروم 10% مرررن رأس مالهرررا، وزيرررادة فررري المعاشرررات التقاعديرررة بمقررردار 75عرررن 

 (ر2006لعام  15التشريعي 

% مررن األربرراا الصررافية فرري مصررر  سررورية المر،ررزي والمصررار  2مررنح حرروافز إنتاجيررة للعرراملين ال تتجرراوز  -

 الخاص بنظام الحوافز اإلنتاجية(ر 2007( للعام 59عامة  المرسوم التشريعي رقم  ال

عررام  /25و/ /24% علررى أجررور العراملين فرري القطرراعين العرام والخرراص  المرسررومين التشرريعيين رقررم /25زيرادة  -

 (ر2008

س إلررى  630زيررادة مقرردار تعررويا التدفئررة مررن مبلررغ  - س  المرسرروم ليرررة سررورية شررهري 1500ليرررة سررورية شررهريا ا

 (، وهاا التعويا معفى من أي ضريبة أو حسمر2011عام  /12التشريعي رقم /

% 30، يضرا  إليهرا زيرادة قردرها 1500زيادة الراتب واألجور المقطوعة للعاملين في القطاع العرام بمبلرغ قردري  -

المقطروع البرالغ % مرن الراترب أو األجرر الشرهري 20لرس، و 10000من الرواتب واألجور المقطوعرة دون الرـ 

 (ر2011عام  /44و/ /40فما فوق،  المرسومين رقم / 10000

( 2011عررام  /41لرس علررى المعاشررات التقاعديررة للعسرركريين والمرردنيين  المرسرروم رقررم / 1500زيررادة بمقرردار  -

 %ر25يضا  إليها زيادة قدرها 

عررام  /42سرروم التشررريعي رقررم /آال   المر 10رفررع الحررد األدنررى المعفررى مررن الراتررب واألجررر مررن الضررريبة إلررى  -

 (ر2011

نص القانون على أال تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعردين المردنيين والراين انتهرت خردماتهم عرن الحرد األدنرى العرام  -

 (ر2010عام  /39لألجر  المرسوم التشريعي رقم /
المررؤمن عليرره عررن أداق عملرره فعلررى ، فررإ ا أدت اإلصررابة إلررى تعطررل 31-30-29-28قررانون التأمينررات االجتماعيررة المررواد  114

% مرن أجرري اليرومي المسردد عنره االشرترا  لمردة شرهر واحرد 80المؤسسة أن تؤدي له خالل فترة تعطله معونرة ماليرة تعرادل 

نشأ عن اإلصابة عجز ،امل مسرتديم أو وفراة يحسرب المعرا  علرى أسراس  وإ اتزاد بعدها إلى ،امل األجر ولمدة سنة واحدة، 

ا 75 % 35نشأ عنها عجز جزئي مستديم تقدر نسربته برـ  إ ا% من متوسط األجر الشهري المشتر  عنه في السنة األخيرة، أمق

س يروازي نسربة  لرب العجرز مرن معرا  العجرز الكامرل،  وإ ا نشرأ عنهرا عجرز أو أ،ثر من العجز الكامل اسرتحق المصراب معاشرا

س معرادالس لنسربة  لرب العجرز مضرروبة فري 35جزئي مستديم التصل نسبته إلى  % من العجرز الكامرل اسرتحق المصراب تعويضرا

قيمة معا  العجز الكامل عن خمم سرنوات ونصرف ويرؤدي هراا التعرويا دفعرة واحردةر ويلترزم أصرحاب العمرل بردفع نسربة 

الح مؤسسررة التأمينرات االجتماعيررة، ويمررنح المتقاعردون ممررن أتمروا السررتين عامرراس % مرن األجررور الشرهرية لعمررل منشررأته لصر3

س للنساق معاشات تقاعدية تصل إلى  % من أجر العام األخير للخدمة، شريطة أن تكون االشرترا،ات 75للرجال والخمسين عاما

س من الخدمة، أما ا ا ،انت السنوات المدفوع عنها االشترا  س وأقل مرن  ال رين يحسرب  15أ،ثر من  مسددة عن  ال ين عاما عاما

 المعا  بنسبة متناسبة مع سنوات الخدمةر
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 لياار  سااورية 3000شاا رياج ماان راتااب العاماال الشاا ري)أي  لياار  سااورية /250/بينمااا يقتطااع 
سنوياج(، وجانت البداية في وزار  المالية، تالها تشميل عدد من الاوزارات والج اات العاماة، 
وتم العمل على توسيع نطاق االستالاد  من الخدماة الطبياة بالنسابة للحااالت التاي لام ت ان 

الساارطان و معالجت ااا وعمليااات الااوالد  مغطااا  سااابقاج جااأمرا  القلااب وعملياتااه وأماارا  
ل ال حالاة وم ماا بلاغ  لير  سورية 250.000)طبيعية وقيصرية(، وذلك بحدود مالية قدرها 

جما . لير  سورية 300000وجرب الحقاج رفع سقف التغطية إلى عدد الحاالت خالو العام، 
ب والمخااااابر بااااات ممجناااااج اسااااتالاد  العاااااملين ماااان العااااال  خااااار  المشااااالى جزيااااارات الطبياااا

زيااااار  ساااانوياج ل اااال من ااااا وبسااااقف مااااالي للخاااادمات خااااار   12والصاااايدليات، وذلااااك بمعاااادو 
 .لير  سورية 50.000المشالى بحدود 

تشاااميل متقاعااادي الدولاااة والقطااااع العاااام والمنظماااات الشاااعبية مااان  2011تباااع ذلاااك عاااام 
ماا  العاماة للدولاةبالتاأمين الصاحي اختياريااج. حياث تتحمال الخزيناة  المادنيين والعساجريين

المتقاعاااد  مااان القساااط السااانوي للتاااأمين الصاااحي للمتقاعاااد والبااااقي يتحملاااه% 62.5نسااابته 
 .ويقتطع من معاشه التقاعدي

ورغم تأخر تناليذ مشاريع الضمان الصحي إال أن ا تعد  إنجازاج قياساج بتأمين البطالة، حيث 
ءات الالزمااة لتطبيااق تااأمين ة قااد ناا  علااى اتخاااذ احجاارااالجتماعيااجااان قااانون التأمينااات 

، إال أنااه لاام يحاا  1959البطالااة خااالو ثااالث ساانوات ماان تاااريا العماال بااه، أي منااذ عااام 
 بالرصة التطبيق حتى اآلن.

 التشغيل وتفعيل سو  العمل -ثانياً 
إلى تطاوير وتوسايع دالار  االساتثمارات المنتجاة والقاادر  علاى تولياد فار   تسعى الحجومة

عمااال فاااي جافاااة القطاعاااات، والعمااال علاااى زيااااد  احنتاجياااة مااان خاااالو التااادريب والتأهيااال، 
صااالحه تاادريجياج، وتالعياال القااوانين والتشااريعات التااي تمنااع  وا عاااد  النظاار بقااانون العماال وا 

مات القطاع الخا ، ومواءمة السياسات التعليمية تشغيل ا طالاو، وتوسيع وتعميق تنظي
مع احتياجات سوق العمل، مع الترويب ل عماو والمشاريع جثيالة العمل من أجال ضامان 
فاار  لاللااات العماااو ضااعيالي التأهياال، إضااافة إلااى تناليااذ باارامب اساات دافية متعلقااة بتوليااد 

مناااطق الجغرافيااة ا قاال ة والاالجتماعيااالاادخل والن ااو  بمسااتويات التشااغيل بااين الشاارالح 
 115نمواج وا  ثار فقاراج عبار تصاميم وتنالياذ سياساة وارناامب "فرصاة عمال واحاد  ل ال أسار ".
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 2010.116عام  %8إلى  2005عام  %12وهدفت جمياج إلى تخالي  نسبة البطالة من 

، لتوضااايح حقاااوق وواجباااات جااال مااان تعاااديل قاااانون العمااال 2010خاااالو عاااام تااام وبالالعااال 
وساارب  117،العماال، وتنظاايم ساااعات العماال وجعاال ا جااور أ ثاار عدالااةالعاماال وصاااحب 

القااانون علااى القطاااع الخااا  والشاارجات العرايااة االتحاديااة وا جنبيااة والقطاااع التعاااوني، 
والقطاااااع المشااااترك غياااار المشااااموو بأحجااااام القااااانون ا ساسااااي للعاااااملين بالدولااااة، ويعتمااااد 

التزامااات وحقااوق طرفااي العقااد، أمااا  التوظيااف فيااه علااى عقااود العماال الالرديااة التااي تحاادد
العاملين في الدولة فال زالوا محجومين بالقانون ا ساسي للعاملين في الدولة )القاانون رقام 

( حيااث يجااون التوظيااف بموجااب مسااابقة للوظااالف غياار محاادد  المااد  أو 2004عااام  /50/
جمااا يشاامل بموجااب عقااود مسقتااة ساانوية أو راعيااة غياار قابلااة للتحوياال إلااى عقااود دالمااة. 
ياااوم  180القاااانون تاااأمين جمياااع إصاااابات العمااال، ويمااانح العمااااو إجاااازات مرضاااية لماااد  

ياوم تساتحق  120يوم متقطعة. ويعطي للمرأ  العاملاة إجااز  أموماة مادت ا  200مستمر  أو 
في ا أجرها جامالج وتبدأ خالو الش رين ا خيارين مان الحمال، وتانخال  ماع الاوالد  الثانياة 

يااااوم علااااى التااااوالي. وفيمااااا يخاااا  إن اااااء عقااااد العماااال فيتضااااح "أن  75-90والثالثااااة إلااااى 
 118القانونين قد اتج ا إلى إ ساب عملية إن اء عقد العمل والتسريح مرونة جبير ".

 ال يلااة العامااة ال يلااة العامااة للتشااغيل وتنميااة المشااروعات لتحاال  محاال   2006وأنشاالت عااام 
علاى خلاق البيلاة التمجينياة الالزماة لخلاق  ، وجانت م مت ا الرليساة العماللمجافحة البطالة

نجاح المشااريع ا سارية والصاغير  والمتوساطة، بماا يرفاع المساتوب المعيشاي للماواطنين،  وا 
 100بتمويال مان  119مشاروعاج صاغيراج  (297,26)" 2007ن اياة عاام وقد مولت ال يلة حتاى 

 (105) بااذلك حااواليمولااد  % 5ماليااين لياار  سااورية للمشااروع الواحااد وبالالااد   3ألااف حتااى 
ألااف  (100) مشااروعاج أساارياج بقاارو  سااقال ا( 51,513)آالف فرصااة عماال، ومولاات أيضاااج 

فرصااة عماال، ومنحاات ال يلااة  (64,400) للقاار  الواحااد، مولااد  بااذلك حااوالي لياار  سااورية
قروضااااج إضاااافية للمشاااروعات الممولاااة مااان قبل اااا إضاااافة إلاااى قااارو  لتوساااعة المنشااالت 

                                                           
(ر 188-187 الفصررل السررادس، ص ص  ضررايا المشررتر،ة عبررر القطاعرراتالقر 2010-2006الخطررة الخمسرري ة  العاشرررة  116

 دمشق: هيئة التخطيط والتعاون الدولير
س، إال  2010عام  17أشار القانون رقم  117 بأنه سيتم تشكيل لجنة وطنية لوضع الحد األدنى لألجور، وإعرادة النظرر فيره دوريرا

 أنق هاا لم يحدثر
وبات المسلكية بمرا فيهرا التسرريح التعسرفي والطررد وغيرهرا مرن اإلجرراقات التري ال العق 2004لعام  50حدد القانون رقم  118

 2010عررام  17تشررترط تبريررراس مررن الجهررة الترري تصرردر القرررار بهررا وهرري رئاسررة مجلررم الرروزراق، بينمررا أعطررى القررانون رقررم 

 بقية من العقدرصاحب العمل الحق في إنهاق عقد العمل في أي وقت يشاق مع تعويا العامل عن المدة المت
 المشروع الصغير على المشروع الاي يشغل من عامل حتى عشرة عمالريطلق اسم  119
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وواج ت هذ  التجراة عقبتين  120،فرصة عمل" (280)مشاريع محققة  (104)القالمة بواقع 
بالالساد الذي أدب إلى حصوو جثيرين من الاذين ال تنطباق عل ام ا ولى أساسيتين تمثلت 

الشاااروط علاااى القااارو  الممنوحاااة، بينماااا تجسااادت الثانياااة فاااي الضاااعف الالناااي بالمتابعاااة 
ن المشااريع وطلاب أصاحاب ا تأجياال وتقاديم المشاور  ا مار الاذي أدب إلاى توقاف العدياد ما

 تسديد القرو  أو إعالاءهم من ا.

مرسااوم ساامح لمجلااس النقااد والتسااليف بااالترخي  برحااداث مسسسااات  2007وصاادر عااام 
ماليااة مصاارفية اجتماعيااة ت اادف إلااى تقااديم التموياال الصااغير والمتناااهي الصااغر وخاادمات 

ناه لاام ياتم التاارخي   ي مسسسااة أ، إال فية أخارب لشاارالح معيناة ماان السااجانمالياة ومصاار 
 .2010تمويل صغير حتى عام 

وتااام تأسااايس شااارجة مسااااهمة غيااار راحياااة تحااات اسااام مصااارف احباااداع للتمويااال الصاااغير 
بالشاارا ة باين ال يلاة العامااة للتشاغيل وتنميااة المشاروعات وارنااامب  – والمتنااهي الصاغر

نااد"، ليساااهم فااي الحااد ماان "ا جال-الخلاايب العراااي لاادعم منظمااات ا ماام المتحااد  احنماليااة 
ظااااهرتي البطالاااة والالقااار وتخالياااف وطأت ماااا علاااى الشااارالح الالقيااار  فاااي المجتماااع الساااوري 

 وخاصة النساء والشباب وصوالج إلى االعتماد على الذات.

وا ادف تحسااين ظااروف العماال والتشااغيل فاي سااورية، طرحاات الحجومااة "البرنااامب الااوطني 
"، وهااو برنااامب مشااترك مااع منظمااة العماال الاادولي هاادف إلااى 2010-2008للعماال الاللااق 

وأنشلت بموجب قانون  لحد من العجز في العمل الاللق في سورية ، إال أن ه لم يطست مل.ا
بينمااا شاا د عااام  121،ن العماالتااولى تشااغيل العاااطلين عااتالعماال الجديااد مجاتااب التشااغيل، ل

ة بااردار  ال يلااة العامااة للتشااغيل قااراراج بتشااغيل الخااريجين الشااباب فااي الج ااات العاماا 2011
وتنمية المشروعات. فحدد عدد المتعاقادين المساتاليدين مان البرناامب سانوياج بماا ال يتجااوز 

ألف مستاليد فقط، وخصصت  (50)عشر  آالف مستاليد ولمد  خمس سنوات بمجموع عام 
 122.لذوي الش داء" 2014 و 2013فر  العمل المقرر  في خطتي عامي 

                                                           
متاحرة  7/1/2007، تراريو مدير تنمية المشروعات في الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعاتصحيفة تشرين، لقاق مع 120

 بتصر ر  http://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/96538على الرابط 
ويعدق تثبيت العاملين المتعاقدين مشكلة شائعة في سوق العمل السرورية، حيرث درجرت العرادة فري الجهرات العامرة  وبعرا  121

س، ويطالرب العمرال الجهرات الخاصرة(، أ ن يرتم اسرتخدام عراملين مرؤقتين بموجرب عقرود اسرتخدام سرنوية، يجرري تجديردها سرنويا

س بالتثبيت الاي يضمن لهم حقوقهم في التعويضات والترفيرع واإلجرازاتر وفري السرنوات األخيررة أصربح المتعاقرد السرنوي  دائما

ثيرررين بررتالزم التثبيررت مررع االسررتقرار المررادي والنفسرري يحظررى بررنفم ميررزات الموظررف المثبررت إال أن الفكرررة بقيررت لرردى الك

 واالجتماعي لهؤالق العاملين وأسرهمر
متاحرة علرى الررابط  14/12/2014صحيفة البعث لقاق مع المدير العام للهيئة العامة لتشرغيل وتنميرة المشرروعات، تراريو  122

ews.sy/?p=30463http://albaath.n  بتصر 

http://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/96538
http://albaath.news.sy/?p=30463
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 واإلسكانالمرافق العاّمة ، الصحةة: التعليم، االجتماعيالخدمات  -ثالثاً 
وضااعت الخطااة تحسااين مسشاارات التنميااة البشاارية وتطااوير النظااام التعليمااي بااين أولويات ااا 

 على مساتوب التعلايمالرليسية؛ إلى جانب االلتزام بتحقيق ا هداف ا لالية للتنمية، ف دفت 
للجمياااع"، والتأ ياااد علاااى تعلااايم المااارأ  وزيااااد  فااار  وصاااول ا إلاااى لتحقياااق مبااادأ "التعلااايم 

وزياااد   ،المراحاال العليااا ماان الااتعلم، وسااعت لتطااوير نوعيااة التعلاايم العااام والم نااي والتقنااي
وحددت أهادافاج جمياة أهم اا مواصالة العمال علاى محاو  123 فر  االلتحاق بالتعليم العالي.

من ا ميين خالو سنوات الخطة،  (%50)ة لنحو ا مية بتوفير فر  تعليم القراء  وال تاب
، وتخالااي  %98وزياااد  معاادالت القيااد الصااافي فااي التعلاايم االبتاادالي لتصاال إلااى حاادود 

نشااء % 1إلاى % 4معدالت التسرب من  جامعاات إقليمياة باالتوافق  6ماع ن اياة الخطاة. وا 
 124مع خطة التنمية احقليمية المتوازنة.

فاااي سااورية متاحااااج بالمجااان للجميااع فاااي مراحلااه ا ساساااية، واناااء علااى ذلاااك بقااي التعلاايم 
لزامياج من الصف ا وو ا ساسي حتى الصف التاسع، بعد أن جان إلزامياج حتى الصف  وا 
الساادس ل اان تزايااد نساابة التساارب بعااد الصااف السااادس اقتضاات تمديااد إلزاميااة التعلاايم إلااى 

اان ماان تغطيااة الصااف التاسااع، وتميااز التعلاايم خااالو الساانوات الماضااية با نتشااار أفقااي مج 
الياذ بارامب تطاوير نوعياة التعلايم جامل المحافظات والقرب الساورية، واادأت وزار  التراياة بتن

، ومشااروع 2005البحااث العلمااي، عباار إطااالق مشااروع تأهياال المعلمااين والمدرسااين عااام و 
 لصالوفا، وتطبيق مناهب التعليم المحدثة على جافة 2007المعايير الوطنية للمناهب عام 

جماا  2010،125من الصف ا وو إلى الصف الثالث الثانوي بادءاج مان عاام  اج ابتداءتدريجياج 
حدثت اختصاصات جديد  فاي التعلايم الم ناي والصاناعي والتجااري والتقني)إل ترونياات، أط 

تقانات حاسوب(، مما أتاح الالرصة أمام الطالب وخاصة الالتيات لإلقباو على هاذا الناوع 
 من التعليم.

وصااااادر قاااااانون تنظااااايم الجامعاااااات ب ااااادف تحاااااديث التعلااااايم العاااااالي وتطاااااوير  والن اااااو  
حدثت سبع فروع للجامعاات بمحافظاات الساويداء، درعاا، إدلاب، طرطاوس، بالجامعات. وأط 

حاادثت عااد  جليااات فااي جامعااات دمشااق والبعااث والالاارات فااي حمااا ، الحسااجة والرقااة. جمااا أط 

                                                           
(ر دمشرق: هيئرة 709 الفصرل التاسرع عشرر، ص  قطراع التعلريم والبحرث العلمرير 2010-2006الخطة الخمسي ة  العاشررة  123

 التخطيط والتعاون الدولير
 719-710 الفصرررل التاسرررع عشرررر، ص ص  قطررراع التعلررريم والبحرررث العلمرررير 2010-2006الخطرررة الخمسررري ة  العاشررررة  124

 بتصر (ر دمشق: هيئة التخطيط والتعاون الدولير
 رد الجمهورية العربية السورية على استفسارات لجنة حقوق الطفل الخاصة بالتقرير الوطني الثالث والرابعر 125



76 
 

والرقااة والحسااجة. وفطااتح المجاااو لاادخوو القطاااع  السااويداء والقنيطاار  والساالمية ودياار الاازور
 جامعة. 17الخا  وأصبح عدد الجامعات الخاصة العاملة في سورية 

الخطااة الوطنيااة لتطااوير  2010وعلااى غاارار وزار  الترايااة أطلقاات وزار  التعلاايم العااالي عااام 
التقانااة باارامب ومناااهب التعلاايم العااالي. جمااا يجااري العماال علااى تطااوير إسااتراتيجية للعلااوم و 

ستراتيجية وطنية للبحث العلمي.  واحبداع وا 

 
وج ت الخط ة إلى ضمان استجابة الخادمات الصاحية لالحتياجاات  على مستوب الصحةو 

رفاااع متوساااط نصااايب الالااارد ماان احنالااااق احجماااالي علاااى الصاااحة إلاااى الحقيقيااة للساااجان، و 
ة فااي احنالاااق بحيااث يبلااغ الحااد االجتماعياادوالر وتقلااي  الالااوارق الجغرافيااة و  100حااوالي 

 دوالر فاااي أي منطقاااة جغرافياااة أو 75ا دناااى لمتوساااط احنالااااق احجماااالي علاااى الصاااحة 
شاااريحة اجتماعياااة. وتاااأمين الخااادمات الصاااحية ا ساساااية لجمياااع الماااواطنين عااان طرياااق 
صندوق وطني مستقل في جميع المحافظات. والتحوو التدريجي إلى نظم الدفع المرتبطة 

ا داء وفاااااق أساااااس تعاقدياااااة ليشااااامل حقيباااااة الخااااادمات ا ساساااااية فاااااي جمياااااع  بمساااااتويات
ماااان % 25ماااان الخااادمات الصاااحية ا خاااارب. وتغطياااة حاااوالي % 25المحافظاااات وحاااوالي 

الالقراء بشبجات أمان يديرها القطاع ا هلي بالتشارك مع الدولة بحيث تسمن ل م الخدمات 
ورفااع اسااتثمارات القطاااع الخااا  الصااحية غياار المدرجااة فااي حقيبااة الخاادمات ا ساسااية. 

لخالااا  إضااافة وا هلااي فااي الخااادمات الصااحية إلااى ثالثاااة أضااعاف مسااتويات ا الحالياااة. 
ل ال ألاف مولاود حاي وا طالااو دون الخامساة إلااى  14معادو وفياات ا طالااو الرضاع إلاى 

ل ال مالاة ألاف والد  حياة، وخالا  معادالت  45مولود حي وا م ات إلى  1000ل ل  16
إلااى حااوالي  3.8حجماليااة للماارأ  السااورية ماان معاادالت ا الحاليااة المقاادر  بحااوالي الخصااوبة ا

إضااافة إلااى  المبجاار ل ماارا  المزمنااة. واال تشااافل اال ساايد ، وتعزيااز ساابل الوقايااة  3.2
زيااد  االسااتثمارات فااي قطاااع احنتااا  الاادوالي ل صاناف غياار المصاانعة حالياااج ورفااع نساابة 

 .)ا نسولين وا دوية السرطانية(% 92إلى % 90التغطية من 

المحافظاة علاى مساتويات التغطياة ولتحسين أداء نظام الخدمات الصحية وج ت الخطاة ب
فااي جميااع المحافظااات وتحقيااق % 100بالخاادمات الصااحية ا ساسااية ورفع ااا لتصاال إلااى 

الحاااااد ا دناااااى لل الاياااااة الذاتياااااة فاااااي خااااادمات المساااااتويين الثااااااني والثالاااااث علاااااى مساااااتوب 
ات. والتوسع في توفير الخدمات احستشالالية لتحسين معادو إماداد أسار  المشاافي المحافظ
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ل ااال ألاااف مااان الساااجان علاااى ا قااال فاااي جمياااع المحافظاااات ورفاااع نسااابة  1.8 إلاااى حاااوالي
 126.%65مشارجة القطاع الخا  في هذا التوسع إلى 

وقاد جاناات الخادمات الصااحية تقادم ماان قبال الحجومااة بشاجل مجاااني، إال أن  وزار  الصااحة 
باادأت منااذ عااد  ساانوات بتحوياال مشااافي ا إلااى هيلااات مسااتقلة، فتحولاات الخاادمات الصااحية 
إلاى خاادمات مااأجور ، إال أن ااا بقياات دون مسااتويات أسااعار الخاادمات التااي يقاادم ا القطاااع 

، وقااد أصاابح عاادد ال يلااات المسااتقلة %50حاادد القااانون أال تزيااد ا جااور عاان و الخااا ، 
مشالى، وجذلك شرعت وزار  التعلايم العاالي بتحويال مشاافي ا إلاى هيلاات  27التابعة للوزار  

(، 2010عاام  /8/إدارية ومالية مستقلة مأجور  بنسبة معينة )قرار وزار  التعليم العالي رقم 
نماااوال يعنااي ذلااك خصخصاات ا،  ح ساااب ا المرونااة الماليااة واحداريااة  هااذا احجااراء  اادفي وا 

التاي تمجن اا ماان تقاديم نماااذ  متعادد  ماان الخادمات الطبيااة، وتنالياذ باارامب وأنشاطة علميااة 
وتدريبيااة، إضااافة إلااى تمجين ااا ماان إباارام عقااود شااراء وصاايانة للتج ياازات الطبيااة، وتااأمين 

ة للعاااملين فااي هااذ  ال يلااات وتاانعجس إيجاباااج مصااادر تمويليااة إضااافية ترفااد الحااوافز المالياا
 على تحسين جود  الخدمات الطبية. 

، لتاااوفير العناياااة الطبياااة حية علمياااة تدريبياااةإضاااافة إلاااى ذلاااك أطحااادثت هيلاااات عاماااة صااا
التشخيصااية والعالجيااة والجراحيااة، وتااوفير التاادريب بجميااع مسااتوياته فااي المجاااو الطبااي 

الصااااحية ذات الصاااالة باختصاصااااات ال يلااااة. جمااااا والصااااحي، والقيااااام بااااالبحوث الطبيااااة و 
أحدثت نقابة للتمري  والم ن الطبية والصحية المساعد . وأسست شرجة سورية مسااهمة 
للتأمين الصاحي )شاام للتاأمين الصاحي( تماارس جمياع أعمااو التاأمين الصاحي الجمااعي 

 والالردي ول افة شرالح المجتمع.

غاارب،  –جنااوب وشاارق  –التخطاايط لشاق طريااق شااماو تاام   مسااتوب المرافااق العامااةوعلاى 
نشااء محطاات للطاقاة ال  راالياة والتحاوو  واست ماو الراط السججي مع الادوو المجااور ، وا 
نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فاي تولياد ال  راااء، وتحساين خادمات المياا  والصارف 

نشااء مرافان جافاة فاي المحافظاات.  الصحي، إضافة إلى توسيع المرافن وتحسين أدال ا وا 
نجاز هذ  المشاريع لحاجت ا إلى التمويال، وأنالقات مباالغ صاغير  إل ن الحجومة لم تستطع 

لماااد شااابجات توزياااع الطاقاااة ال  راالياااة وشااابجات المياااا  والصااارف الصاااحي عبااار المنااااطق 
 .الجغرافية
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اعتباااارت الخطااااة قطاااااع احسااااجان أحااااد الرجااااالز ا ساسااااية ل اااارم  وعلااااى مسااااتوب احسااااجان
صاالح الخلال ال ماي والناوعي  ف دفت لتلبية 127لتنمية،ا االحتياجات احساجانية الالزماة، وا 

السااااجن  تااااأمين القطاااااع العااااام علااااى فااااي العاااار  والطلااااب لسااااوق احسااااجان. وترجيااااز دور
تالعياااااال دور القطاااااااعين التعاااااااوني بشااااااروط ميساااااار ، و االقتصااااااادي )ماااااانخال  الت اااااااليف( 

 . الحد من توسعات او السجن العشوالي  الخا ، ومعالجة مناطقو 

ألااف وحاااد  ساااجنية جديااد ، ينالاااذ القطاااع الخاااا  نسااابة  483ولتحقيااق ذلاااك وج  اات ببنااااء 
وحاااااد  ساااااجنية تنجاااااز مااااان قبااااال ا فاااااراد ومااااان قبااااال شااااارجات  373,275من اااااا أي % 77.3

من ا؛ بينما % 10.3االستثمار العقاري أو المستثمرين العقاريين، وينالذ القطاع العام نسبة 
 128.وحد  سجنية 60,000المتبقية أي  %12.4ينالذ القطاع التعاوني نسبة الا 

قاااانون  وقاااد شااا د قطااااع احساااجان صااادور عااادد مااان القاااوانين والتشاااريعات والقااارارات مثااال
، وي ااادف القااانون الجديااد إلاااى 2012، الاااذي تاام تعديلااه عااام 2007التعاااون السااجني لعااام 

تطااااوير بيلااااة وآليااااات عماااال قطاااااع التعاااااون السااااجني، والالصاااال بااااين مال ااااومي الجمعيااااات 
التعاونيااة السااجنية والجمعيااات التعاونيااة للسااياحة واالصااطياف، بغيااة تحقيااق فاار  أ باار 
لاذوي الادخل المحاادود فاي الحصااوو علاى المسااجن الادالم، وتاام فياه نقاال م اام وصااالحيات 

علااى جمعيااات السااياحة واالصااطياف ومشااروعات ا ماان وزار  احسااجان إلااى وزار  احشااراف 
السياحة، وحدد القانون طرق تأمين ا راضي للجمعيات من القطاع العام والخا ، ورفاع 
سااان االنتسااااب إلاااى الجمعياااات مااان سااان الخامساااة عشااار  إلاااى سااان الثامناااة عشااار ، ومناااع 

عضو،  100عضواج إلى  45لمسسسين من االنتساب   ثر من جمعية واحد ، ورفع عدد ا
وأجااااز حاااال الجمعياااة إذا لاااام تباشااار نشاااااط ا خاااالو ثااااالث سااانوات، فضااااالج عااان تأساااايس 

ساانة وتخالااي  الالالااد ، بمااا يساااعد علااى  25صااناديق لإلقاارا  آلجاااو طويلااة تصاال إلااى 
 تأمين مسجن ل ل فرد وخاصة لذوي الدخل المحدود بسعر الت لالة.

، وأحدثت بموجبه ال يلة العامة التطوير واالستثمار العقاري  انون إصدار ق 2008وتم عام 
سااورية فااي مجاااو االسااتثمار للتطااوير واالسااتثمار العقاااري لت ااون المرجعيااة القانونيااة فااي 

اا، العقاااري  د ت ج ااات قطاااع التعاااون السااجني فرعاااج ماان القطاااع التعاااوني، الااذي يعماال وعط
 وتمليج ا ل عضاء بسعر الت لالة.على تأمين ا راضي وتشييد المسا ن وملحقات ا 
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ياة جما صدر قانون يقضي بتنظايم تملاك ا شاخا  غيار الساوريين للحقاوق العينياة العقار 
، وأعطى القانون الحق ل سر  غير السورية أن تملاك عقااراج في الجم ورية العراية السورية

 على سبيل المسجن.

 المجتمع المدني -رابعاً 
ال يوجااد فااي سااورية حتااى اليااوم قااانون ناااظم لعماال المجتمااع الماادني بمال ومااه العصااري، 

على إصدار قانون جديد يسعى  2009ة تعمل منذ عام االجتماعيوارغم أن وزار  الشسون 
ونشااطاته بماا  129توسايع ا طار المسسسااتية الناظماة لعمال منظماات المجتماع ا هلايإلى 

القالااااب التقلياااادي المتمثاااال بالجمعيااااة الخيريااااة إلااااى أنماااااط يتاااايح توساااايع عمل ااااا ليتجاااااوز 
إال  130،جمعيااات أهليااة خاصااة( -مسسسااات  -جمعيااات أهليااة  -المنظمااات ا هليااة )نااواد

أن مقترح القانون الجديد لم يخر  عن مضمون القانون القديم، واحتالظت الوزار  فيه بحاق 
 التدخل في شسون المنظمات ا هلية الداخلية.

طة الخمسي ة العاشار  قاد اهتمات باالمجتمع ا هلاي أ ثار مان ساابقات ا، وتميازت وجانت الخ
عن ااا بترجيزهااا علااى تشااارجية القطاااع العااام مااع القطاااعين الخااا  وا هلااي فااي التخطاايط 

الخطااااة إلااااى مراجعااااة  دعااااتولضاااامان مشااااارجة أوسااااع ماااان قباااال هااااذا القطاااااع  والتناليااااذ.
ي مااااع الحجومااااة؛ وصااااياغة لااااوالح قانونيااااة التشااااريعات المرتبطااااة باسااااتقاللية العماااال ا هلاااا

دعااات واضااحة تحااادد ماااا للمنظمااات ا هلياااة وماااا علي اااا، وترسااا أساااس احدار  الرشااايد . و 
العمل على توسيع مساهمة التنظيمات ا هلية في وضع وتناليذ برامب الحد من أيضاج إلى 

ة لاااذوي االحتياجاااات الخاصاااة، وفاااي تقاااديم االجتماعياااالالقااار والبطالاااة وفاااي بااارامب الخدماااة 
، ةاالجتماعياوالصاحي بماا يسااهم فاي توسايع مظلاة الحماياة  االجتماعيخدمات الضمان 

. االجتماااعيتعزيااز إدمااا  المجتمااع ا هلااي ومسسساااته فااي عمليااة التحااوو االقتصااادي و و 
ماع ا هلاي القيام برصالح مسسسي لتحقيق التشبيك والتنسيق بين الدولة والمجت ويلزم ذلك

وذلااااك عباااار توظيااااف وسااااالل احعااااالم لنشاااار ثقافااااة العماااال المجتمعااااي التطااااوعي ومراقبااااة 
 131الشالافية المطلوبة في أداء التنظيمات ا هلية والحجومية.

 

                                                           
 تم استخدام مصطلح المجتمع األهلي بدل المجتمع المدني في القانون المقترار 129
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وتخضاااع الجمعياااات ا هلياااة فاااي تأسيسااا ا وشاااسون ا إلاااى قاااانون الجمعياااات والمسسساااات 
، وهاااو 1969لعاااام  (224)وتعديالتاااه بالمرساااوم التشاااريعي  1958لعاااام  (93)الخاصاااة رقااام 

فاي ا هلياة  المنظمااتقانون قديم يالتقد للمرونة ويعتمد على تدخل جبير للدولة فاي عمال 
وتتباع جمياع الجمعياات  سواء في التأسيس أو النشااط، أو طريقاة العمال أو الحال والادمب.

ة، حيث تقوم االجتماعيالشسون  والمنظمات ا هلية على اختالف اختصاصات ا إلى وزار 
بمراقبااة واحشااراف علااى مختلااف نشاااطات وأعماااو الجمعيااات والمسسسااات الخيريااة  الااوزار 

حتااى أن  ل ااا أن تحاال  الجمعيااة حااالج قطعياااج غياار قاباال لالسااتلناف والطعاان،  والتوجيااه ل ااا،
 وفاااي هاااذا خااارو  واضاااح عااان الالجااار  ا ساساااية ل اااذ  التشاااجيالت خاصاااة ماااع ا خاااذ بعاااين
االعتباااار المعوقاااات المرتبطاااة بمااانح التاااراخي  وحااال الجمعياااات مااان قبااال وزار  الشاااسون 

 ة.االجتماعي

 (10)الجديااد، ونصاات الماااد   السااوريةصاادر دسااتور الجم وريااة العرايااة  2012عااام  وفااي
منااه أن "المنظمااات الشااعبية والنقابااات الم نيااة والجمعيااات، هيلااات تضاام المااواطنين ماان 

وتحقياااق مصاااالح أعضاااال ا، وتضااامن الدولاااة اساااتقالل ا وممارساااة أجااال تطاااوير المجتماااع 
رقابت ا الشعبية ومشارجت ا فاي مختلاف القطاعاات والمجاالس المحادد  فاي القاوانين، وذلاك 
في المجاالت التي تحقق أهداف ا، ووفقاج للشروط وا وضاع التي يبين اا القاانون"، ل ناه لام 

شاجل صاريح بال ا تالاى باذجر المنظماات يتطرق إلى هيلات ومسسساات المجتماع المادني ب
الشعبية والنقابات الم نية والجمعيات، وأشار الدستور إلاى حرياة ت اوين الجمعياات، حياث 

مناااه علاااى "حرياااة ت اااوين الجمعياااات والنقاباااات، علاااى أساااس وطنياااة  (45)نصااات المااااد  
انون". و هداف مشروعة واوسالل سلمية، مجالولة وفقاج للشاروط وا وضااع التاي يبين اا القا

 باااأن "ل ااال ماااواطن حاااق احسااا ام فاااي الحياااا  السياساااية واالقتصاااادية (34)ونصااات المااااد  
ة والثقافية وينظم القانون ذلك". ومع ذلاك تالفاي الدساتور الجدياد بعا  القياود االجتماعيو 

، فاااااأعطى مجااااااالج أ بااااار لمشاااااارجة التنظيماااااات 1973التاااااي جانااااات موجاااااود  فاااااي دساااااتور 
 132.الشعبيةالجماهيرية في الرقابة 

الاادور الراعااي الماانظم والمراقااب لمنظمااات الاارغم ماان التوجااه الحجااومي بااالتحوو ماان  وعلااى
المجتماع المادني إلااى الادور احشاارافي والتقيايم المرحلاي بحجاام تبناي ماان ب "اقتصااد السااوق 

، إال أن البنياااة التشاااريعية الناظماااة لعمااال هاااذ  المنظماااات الزالااات بعياااد  عااان "االجتمااااعي
                                                           

( منه التنظيمات الجماهيرية إلى المشار،ة الفعالة في مختلف القطاعات والمجالم في بناق المجتمع  49دعت المادة   132

 العربي االشترا،ي وحماية نظامه، والرقابة الشعبية على أجهزة الحكمر
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تقد للمرونة خاصة إذا أخذنا بعاين االعتباار االتجاا  الادولي والعاالمي لالنتقااو التمجين وتال
 من مبدأ الوصاية الحجومية على هذ  المنظمات إلى مبدأ الحرية. 

يتضح من استعرا  ا هداف والسياسات االجتماعياة للخطاة الخمساية العاشار  أن  هنااك 
، فمع االجتماعي السوق  القتصاد االجتماعية والسياسات ا ولويات مقاراةقصوراج واضحاج 

 جاااادت لاااام ل ن ااااا الخطااااة فااااي بااااارز  جعناااااوينظ اااارت  والتشااااارجية االجتماعيااااة الحمايااااةأن  
 الالتار  شا دت االجتماعياة الحماية ناحية فمنالمطبقة،  السياسات في ال  فعلية انعجاسات
 يخا  فيماا متواضاعاج  تطاوراج و  ،والطاقاة النالطياة والمشاتقات الغذالية المواد دعم في تراجعاج 
 ا ولوياااات لمسااتوب  يرقااى البمااا  واالسااجان والتشااغيل االقليميااة والتنميااة الصااحي التااأمين

 الساااالبية الجوانااااب ماااان للتخاليااااف االجتماااااعي السااااوق  اقتصاااااد يقاااادم ا التااااي االجتماعيااااة
 االساتمرار ل اا يجتاب لام مسقتاة تجااربالالتار   شا دت، جماا المجتماع علاى الساوق  القتصاد

 ا جاور فاي النظار عاد إ  وجرت الصغير ، المشاريع وتمويل المشروطة النقدية جالمعونات
 مساتوب  علاى طموحاة أهدافاج  الخطة تضمنت، و ا سعار زيادات مع متناسبة لم ت ن  ال ن

 الخطاة أولات، وفاي حاين التنالياذ بالرصاة تحظاى لام ن ااأ الإ التحتياة والبناى العامة المرافق
 ا همياة هاذ  أن إال االجتماعياة، التنمياة فاي ا هلاي المجتماع لادور جبيار  أهمياة الخمساي ة
 التااي القنااوات تعتباار التااي والقااوانين التشااريعات فااي صاادبج  تلااقم  ولاام الخطااة حبيسااة بقياات
  .عبرها ينتشر أن العمل ل ذا يمجن
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على  االجتماعيالمبحث الثاني: النتائج التطبيقية القتصاد السو  
 في سورية االجتماعيالواقع االقتصادي و 

 االجتماعياقتصاد السو  في  ل  الواقع االقتصاديتحليل المطلب األو : 
 معد   النمو االقتصادي :أوالً 

قريباااج ماان % 4.91سااجل االقتصاااد الااوطني نمااواج مقبااوالج للناااتب المحلااي احجمااالي بمتوسااط 
باارغم تعرضااه لتحااديات عديااد   133العاشاار ، المعاادو ا دنااى الااذي وضااعته الخطااة الخمسااية

من اا مااا هاو خااارجي جا زماة الماليااة العالمياة وارتالاااع أساعار الاانالط وأزماة أسااعار الغااذاء، 
التي أثرت سلباج على جميع اقتصادات العالم وخاصاة االقتصااد احنتااجي وفار  العمال، 

ديات الداخلياة التاي وتأثر ب ا االقتصاد الساوري جغيار  مان االقتصاادات، إضاافة إلاى التحا
تجلاات بتراجااع احياارادات، وتراجااع إنتااا  الاانالط الااذي شااجل لساانوات طويلااة مصاادراج رليساااج 

موجااة الجالاااف تراجااع احنتااا  الزراعااي بالعاال عااد  عواماال جااان أهم ااا للنمااو االقتصااادي، و 
 .2008الشديد  التي حلت بالمنطقة عام 

ويجاادر القااوو أن هااذا المعاادو يعتباار جيااداج مقارنااة مااع المعاادالت التااي حققت ااا ال ثياار ماان 
الااادوو العراياااة والغراياااة، والتاااي تااادنت معااادالت النماااو فاااي بعضااا ا إلاااى مساااتويات ساااالبة 

، فااي الوقاات الااذي جااان االقتصاااد السااوري 2008خاصااة إثاار ا زمااة الماليااة العالميااة عااام 
 ب اااا ل وناااه أقااال انالتاحااااج علاااى االقتصااااد العاااالمي، ماااا جعلاااه مااان االقتصاااادات ا قااال تاااأثراج 

 .بمنأب عن الرجود االقتصادي الذي لحق بمعظم دوو العالم
-2006الثابتة(،  2000: معد  نمو الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السو  )بأسعار 3المخطط 

2010 )%( 

 
 ، المجتب المرجزي لإلحصاء2011باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية المصدر: إعداد الباحثة 

                                                           
% مرن النراتج 7ود في سيناريو متفائل لالقتصاد السوري إلى ضرورة تحقيق معدل نمو وسرطي سرنوي بحردحيث أشارت  133

% و لب في سيناريو أقل تفرانالس يأخرا بعرين االعتبرار بقراق التحرديات اإلقليميرة 5المحلي اإلجمالي، أو تحقيق معدل نمو سنوي 
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 تحليل الناتج المحلي اإلجمالي على الصعيد القطاعي -أ
، حيث تراجعات 2010-2006تغي ر الترجيب ال يجلي للناتب المحلي احجمالي خالو الالتر  

التحويليااااة، وشاااا دت حصاااة الزراعااااة والصااااناعة االسااااتخراجية لصاااالح التجااااار  والصااااناعة 
قطاعات النقل والمواصالت والخدمات الحجومية ارتالاعاج ملحوظاج جاان لاه احسا ام ا  بار 
في النمو االقتصادي، بينما حاف  قطااع البنااء والتشاييد علاى مساتوا  ويمجان رد ذلاك إلاى 
ضاااعف المنافساااة فاااي هاااذا القطااااع حياااث تترجاااز أنشاااطته بشاااجل رليساااي علاااى المشااااريع 

لتااي يقيم ااا القطاااع الخااا ، إضااافة إلااى االفتقااار للطاارق الحديثااة فااي دراسااة الحجوميااة ا
دار  المشروعات وسبل تناليذها واحشراف علي ا.  وا 

الثابتة(،  2000: التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي بسعر السو  )أسعار 4المخطط 
 ، )مليون ليرة سورية (2010 -2006

 
 ، المجتب المرجزي لإلحصاء.2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية 

متأثراج بعد  عوامل أهم ا موجة الجالااف  (%1.46-)ش د قطاع الزراعة معدو نمو سلبي و 
، إلااااى جانااااب ارتالاااااع ت اااااليف احنتااااا  الزراعااااي نتيجااااة 2008التااااي حلاااات بالمنطقااااة عااااام 

ال بياار فااي أسااعار المشااتقات النالطيااة التااي باادأت الدولااة بتحريرهااا فااي منتصااف االرتالاااع 
العااام نالسااه، جمااا ازدادت ظاااهر  تالتاات الحيااازات الزراعيااة بالعاال الزياااد  السااجانية واحرث، 

 عدا عن استغناء ال ثير من سجان ا رياف عن العمل الزراعي وهجرت م إلى المدن.

، حتاااى يمجااان القاااوو أن النماااو (%13.3)بنسااابة عالياااة بينماااا نماااا قطاعاااا ال  راااااء والمااااء 
االقتصاااااادي خاااااالو الالتااااار  ارت اااااز بشاااااجل أساساااااي علي ماااااا، يلي ماااااا قطاعاااااات الخااااادمات 

مماا يعجاس زيااد  فاي الخادمات ( %11.65)المجتمعية والحجومية التي ساجلت معادو نماو 
، وعلاى (%8.8)المقدمة من قبل الدولة، جما سجل قطاع النقل والمواصالت معدالج مقبوالج 
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ا ماار الااذي  (%7.3)نحااو مقااارب سااجلت قطاعااات الماااو والتااأمين والعقااارات معاادو نمااو 
علياه  واحقبااويمجن رد  إلى التوسع ال بير في القطااع المصارفي وقطااع التاأمين الناشان 

باحضافة للالور  العقارية التي ش دها القطر. أما قطاع الصناعة فقاد نماا بمعادالت عادياة 
، ويخالي هذا المسشار تراجاع قطااع الصاناعة االساتخراجية إلاى مساتويات ساالبة %(4.04)
مقابااال ارتالااااع معااادو نماااو قطااااع الصاااناعة التحويلياااة )الصاااناعات المعدنياااة،  %(0.25-)

ما يعد مسشراج إيجابيااج نظاراج  همياة هاذ  القطاعاات ( %10.34)إلى النسيجية، وال يميالية( 
 من فر  عمل ل يدي العاملة. في االقتصاد خاصة عبر ما توفر 

وتبين المقارنة مع معدالت النمو القطاعية التي است دفت ا الخطة أن  الحجومة لام تساتطع 
الوصاوو إلاى ا هاداف ال مياة التاي طرحت اا فيماا يتعلاق بالقطاعاات االقتصاادية باساتثناء 

 ال  رااء والماء والنقل والخدمات.
: معد  نمو الناتج المحلي اإلجمالي المخطط والفعلي )حسب القطاع( باألسعار الثابتة، 5المخطط 

2006-2010 )%( 

 
 ، المجتب المرجزي لإلحصاء.2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية 

 تحليل الناتج المحلي اإلجمالي حسب مصادر النمو -ب
، ويعود فاي معظماه إلاى 2010-2006خالو الالتر  % 3.6نما االستثمار احجمالي بمعدو 

انعجاساج لتحسن  ذلك عتبروي (%7.22)االستثمار الخا  الذي حقق معدالت جيد  بلغت 
البيلة االستثمارية، ومع ذلك لم ت ن هذ  المعدالت جافية للتعوي  عان تراجاع االساتثمار 

رفسااح ويمجان رد ذلاك للرغباة الحجومياة ب% 0.67منخالضاة جاداج العام الذي نماا بمعادالت 
العااام. ل ان ذلااك شااجل  احنالاااقضابط إضااافة للحاجااة ل لالساتثمار المجااو للقطاااع الخااا 
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في الوقات نالساه فجاو  أو اخاتالالج فاي مصاادر النماو االقتصاادي. ونماا االسات الك خاالو 
مان النااتب المحلاي احجماالي % 80، مشجالج ما نسابته %4.88 بمعدو 2010-2006الالتر  

ومسااجالج بااذلك المسااااهمة الرليسااة فاااي تحريااك الطلااب، وقاااد بلغاات نسااابة نمااو االسااات الك 
 لالست الك الخا .% 3.69، مقابل %10.53الحجومي 

باارغم أن  2010-2006أمااا صااافي التعاماال مااع العااالم الخااارجي فجااان سااالباج طااواو الالتاار  
ويعاود  %0.32-ابال نماو سالبي للمساتوردات مق% 2.38معدو نمو الصاادرات وصال إلاى 

إثاار ا زمااة  %23-حااين انحاادر معاادو نمااو المسااتوردات إلااى  2009هااذا االنخالااا  لعااام 
 المالية العالمية إال أن الالجو  بالمحصلة بقيت لصالح المستوردات.

-2006: وسطي معد  نمو الناتج المحلي اإلجمالي )حسب اإلنفا ( باألسعار الثابتة، 6المخطط 
2010)%( ، 

 
 ، المجتب المرجزي لإلحصاء.2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية 

 %64.6وارتالعت مساهمة القطاع الخا  في الناتب المحلي احجماالي بشاجل ضاليل مان 
. جااذلك ا ماار بالنساابة لمساااهمته فااي احنتااا  حيااث 2010عااام  %65.5إلااى  2005عااام 

. مااااا يشااااير إلااااى ضااااعف فااااي 2010عااااام % 61.9إلااااى  2005عااااام % 60.2ارتالعاااات ماااان 
السياسااات المحالااز  لاادور القطاااع الخااا  وأن ااه علااى الاارغم ماان القاارارات والتساا يالت التااي 

مشجعاج لدرجة جافياة ححاداث فارق ناوعي  وضعت ا الحجومة، لم يجن منات قطاع ا عماو
 في دور القطاع الخا  في االقتصاد السوري. 

 المالية العامة والتن يم النقدي :ثانياً 
 المالية العامة -أ

-2006خاااالو الالتااار  % 23بلغااات نسااابة احيااارادات العاماااة مااان النااااتب المحلاااي احجماااالي 
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%. اساتحوذت احيارادات 13، والغ وسطي معادو نموهاا السانوي با ساعار الجارياة 2010
مااان % 11مااان إجماااالي احيااارادات و  (%47)مااان الضااارالب والرساااوم علاااى النسااابة ا  بااار 

، أمااااا احياااارادات (%18-16)النااااتب المحلااااي احجمااااالي وهاااي أقاااال ماااان النسااابة المخططااااة 
مان النااتب المحلاي احجماالي  %6 لعاماة ومان إجماالي احيارادات ا (%27)النالطية فبلغت 

، و بلغاات احياارادات غياار الضااريبية (%8-7.5)ولاام تصاال باادورها إلااى النساابة المخططااة 
مان النااتب المحلاي احجماالي % 6.2من إجمالي احيارادات العاماة و  (%26)غير النالطية 

 ، تاااادو النسااااب السااااابقة علااااى قصااااور(%7)فجاناااات بااااذلك قريبااااة ماااان النساااابة المخططااااة 
السياسااات الماليااة فااي تحصاايل احياارادات الالزمااة لتموياال احنالاااق العااام، مااا ينباان بااالعجز 

 عن الن و  بالمستوب االقتصادي والمعيشي في البلد.
 ، )مليون ليرة سورية(2010-2005: تطور اإليرادات العامة حسب المصدر، 7المخطط 

 
 ، المجتب المرجزي لإلحصاء.2011باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية  المصدر: إعداد الباحثة

لنااتب المحلاي لومن ناحية النالقات العامة جان من المخطاط أن تصال نسابة احنالااق العاام 
، ويعاود ذلاك لعوامال 2010عاام % 24إال أن  هاذ  النسابة لام تتجااوز  %34احجماالي إلاى 

بي وتااأخر إصااالح القطااااع العااام وضااعف ج ااااز  عديااد  أهم ااا ضااعف احصاااالح الضااري
 .احنتاجي

لتنالقاااات جارياااة % 65وتوزعااات النالقاااات العاماااة ماااا باااين  مااان النااااتب المحلاااي % 16 شاااج 
لتنالقاااات اساااتثمارية % 35 ، و(%25-20)احجماااالي أي أقااال مااان النسااابة المخططاااة   شاااج 

بقياات الالجااو  و ، (%14)ماان الناااتب المحلااي احجمااالي أي أقاال ماان النساابة المخططااة  9%
وياااأتي  .(%4)النسااابة المخططاااة ب مقارناااة (%7)جبيااار   الجااااري واالساااتثماري  احنالااااق باااين

ضااعف احنالاااق العااام نتيجااة طبيعيااة لضااعف احياارادات المحققااة، إال أن ااه فااي نالااس الوقاات 
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 ة.االجتماعياضح في دور الدولة وحجم تدخل ا في الشسون االقتصادية و تراجع و يوحي ب
 ، )مليون ليرة سورية(2010-2006: تطور النفقات العامة حسب النوع، 8المخطط 

 
 ، المجتب المرجزي لإلحصاء.2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية 

مان إجماالي النالقاات الجارياة بمعادو نماو سانوي % 67وشجلت الرواتب وا جور ما نسابته 
نتيجااة الزيااادات التااي طاارأت علااى ا جااور بمعاادالت عاليااة لتحسااين وضااع العاااملين % 14

، ول ن حقيقة ا مر تشير إلى أن  هذا التحسين ال يعدو جونه فعالج 2009و  2006عامي 
ساارعان مااا  إذ حيااا ،شااجلياج لااردم الالجااو  بااين ا جااور وال لااف الالزمااة لتااأمين متطلبااات ال

تلت م زيادات ا سعار الزيادات الطارلة على ا جور، فضالج عن أن المساتاليدين من اا هام 
الموظالاااون، دون أن يجاااون هنااااك أي إجاااراء لااادعم سااابل معيشاااة ا سااار التاااي لااايس في اااا 

 موظف، وهي في الواقع ا ضعف قدر  على الت يف مع ارتالاعات ا سعار.

من الناتب المحلي احجماالي خاالو % 3.4ز مقبوو لم يتجاوز وحافظت الموازنة على عج
خااااالو الالتاااار  المااااذجور  عجااااوزات والتزامااااات ماليااااة  وجاااادت إال أن ااااه. 2010-2006الالتاااار  

، جأقسااط وفوالاد ساداد الادين هااوخسالر تجارية ترتبت على الموازنة ولم تدر  ضامن بنود
العااام؛ أعباااء شاا ادات االسااتثمار؛ ودالااع التااوفير وخسااالر تجاريااة، بلااغ مجموع ااا حااوالي 

خااالو عااام  135مليااار لياار  سااورية 289.8، و2007خااالو عااام  134مليااار لياار  سااورية 432.6
من النااتب المحلاي احجماالي % 23. أما الدين العام الداخلي والخارجي فوصل إلى 2008
 2010.136عام 

                                                           
 ، الجريدة الرسمية، وزارة المالية السوريةر2007بيان الحكومة المالي  134
 زارة المالية السوريةر، الجريدة الرسمية، و2008بيان الحكومة المالي   135
(ر األزمة السورية: الجاور واا ار االقتصادية واالجتماعيةر المر،ز 2013نصرر ربيع، محشير ز،ي، وآخرونر    136

 السوري لبحوث السياساتر سورية
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  التن يم النقدي -ب

الاذي  حاد  ، وااذلك تجااوز ال2010137-2006خالو الالتر  % 7.4بلغ معدو التضخم وسطياج 
، أماااا المعاادو الترا ماااي للتضااخم فوصااال خااالو الالتااار  (%5)أوصاات الخطااة بعااادم تجاااوز  

حيااث وصاال إلااى حااوالي  2008، ويعاازب هااذا االرتالاااع ال بياار لعااام %35المدروسااة إلااى 
بساابب ارتالااااع أساااعار الااانالط عالميااااج مااان ج ااة ورفاااع أساااعار المشاااتقات النالطياااة فاااي % 15

لتأمين الموارد الضرورية لتمويل جتلة سورية من ج ة أخرب وهو ما عمدت إليه الحجومة 
 .ارتالاعات هاللة في ا سعاربما انعجس سلباج  االجتماعيالرواتب والدعم 

 ، )%(2010-2006: معد  التضخم السنوي في سورية، 9المخطط 

 
 ، المجتب المرجزي لإلحصاء.2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية 

. أمااا شاابه النقااد فجااان 2010-2006خااالو الالتاار  % 8.97والااغ معاادو نمااو ال تلااة النقديااة 
، مااا يشااير إلااى مياال أ باار نحااو الودالااع طويلااة ا جاال %14.4معاادو نمااو  الساانوي أ باار 

والودالع بالعمالت ا جنبية والودالاع لادب مسسساات االلتماان غيار المصارفية ا مار الاذي 
يبااادو انعجاسااااج لتحرياااك أساااعار الالالاااد  الدالناااة ورفع اااا ماااراراج بقصاااد تغييااار هيجلياااة الودالاااع 

نقدية نجحت نسبياج في توظيف سياسات ا باتجا  الودالع طويلة ا جل، وتبين أن السلطة ال
لتحقيق هذا ال دف، ومع ذلك يبقاى النماو فاي شابه النقاد إلاى حجام السايولة فاي مساتويات 

                                                           
 خففت حسابات المكتب المر،زي ل،حصاق  معدالت التضخم عبر تغيير طريقة احتساب سرلة سرلع المسرتهلب بنراق علرى   137

الرراي أظهررر تحرروالس فرري نمررط االسررتهال  وتوزيررع الرردخل علررى السررلع  2004آخررر مسررح لرردخل ونفقررات األسرررة السررورية لعررام 

سلعة وخدمة ينفق عليها المستهلب السروري، ،مرا  780سلعة وخدمة من أصل  400والخدمات، وشملت السلة الجديدة حوالي 

فرري الحسررابات  2000برردالس مرن العررام  2005السررلة لتصربح عررام غيرر المكتررب المر،ررزي ل،حصراق سررنة األسرراس فري احتسرراب 

القديمة، وبالتالي فإن تغيير سنة األساس ،فيل من الناحية اإلحصرائية فقرط بتغيرر نترائج أرقرام التضرخم وتخفيضرها وخاصرة أن 

الظررررو  ال تصرررلح مررن الناحيرررة االقتصررادية ،سرررنة أسرراس لقيررراس معرردالت التضرررخم لعرردم اسرررتقرار األسررعار و 2005سررنة 

 .2000% مقارنة مع عام 23االقتصادية فيها، إ  أن معدالت التضخم  اتها وصلت في تلب السنة إلى ما يقارب 
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، وجانات هاذ  النسابة قاد شا دت تحساناج باين %47.8نسابة  2010متوسطة، حيث بلغ عام 
فاااااي عاااااام % 47.8ثااااام تراجعاااات إلاااااى % 49.41إلاااااى % 47.55مااااان  2009-2006عااااامي 
2010. 

، حيااث وصاال 2010-2006هيجاال الج اااز المصاارفي تحسااناج ملحوظاااج خااالو الالتاار   شاا دو 
 3مصاارفاج خاصاااج  14 مصااارف عامااة، و 6مصاارفاج ) 20عاادد المصااارف فااي سااورية إلااى 

 290. وارتالااع عاادد فااروع المصااارف العاملااة فااي سااورية ماان 2010من ااا إسااالمية( ن ايااة 
فرعااج للمصاارف العاماة، و  281وزعة بين ، م2010فرعاج ن اية  489إلى  2005فرعاج عام 

ماو المصااارف الااغ رأساافرعاااج للمصااارف الخاصااة منتشاار  علااى جميااع المحافظااات. و  208
 138مليار لير  سورية. 62.7الخاصة مجتمعة 

، وهاذ  2010-2006خاالو الالتار  % 46.78والغت نسبة الودالع للنااتب المحلاي احجماالي 
النساابة جيااد  عنااد ا خااذ بعااين االعتبااار حداثااة القطاااع المصاارفي فااي سااورية. فقااد نماات 

. ومع أن  الودالع تحت الطلب %50سنوياج متجاوز  النسبة المخططة % 74الودالع بمعدو 
باااللير  السااورية شااجلت الحصااة ا  باار ماان إجمااالي الودالااع خااالو الالتاار  المدروسااة إال أن  

وضااح جااان فااي الودالااع  جاال باااللير  السااورية مااا يثباات ماان جديااد نجاااح معاادو النمااو ا 
يسامح هاذا ذ إالسلطة النقدية نسبياج في تغييار هيجلياة الودالاع نحاو الودالاع طويلاة ا جال، 

 الوضع بتسليالات ذات آجاو أطوو ولصالح قطاعات ذات استثمارات طويلة المدب.

 422شااا د الج ااااز المصااارفي ارتالاعااااج فاااي حجااام التسااا يالت االلتمانياااة المباشااار  مااان قاااد و 
، بمعادو نماو سانوي 2010مليار لير  ساورية عاام  1212إلى  2005مليار لير  سورية عام 

 .2010-2006خالو الالتر  % 24

محققااة % 76.6والغاات نساابة التساا يالت االلتمانيااة حجمااالي الودالااع خااالو الالتاار  نالساا ا 
مان إجماالي الودالاع، % 58إذ بلغات نسابت ا آناذاك  2005نقطة عان عاام  19تالاعاج قدر  ار 

 ما يشير إلى تنامي النشاط االقتصادي بشجل عام خالو هذ  الالتر .
 
 
 

 

                                                           
 ر سورية2011النشرات الربعية لمصر  سورية المر،زي   138
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 ، )مليون ليرة سورية(2010-2005السوري،  المصرفي: تطور التسليفات في القطاع 10المخطط 

 
 المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات النشرات الراعية لمصرف سورية المرجزي.

وجانت أ بر حصة مسجلة من التس يالت االلتمانية لصالح قطااع تجاار  الجملاة والمالارق 
من التس يالت، وانسبة % 14، يليه قطاع احنشاءات العقارية الذي حاز على %50على 

، أمااا قطاااع الصااناعة والتعاادين فلاام تتجاااوز حصااته %13قريبااة حاااز قطاااع الزراعااة علااى 
. وهنا يبرز ضعف واضح في تمويل الصناعة التي تعتبر العماود الالقاري للتنمياة ماع 7%

الصاناعة قااطر  النماو"، وعقادت خاالو سانوات ا لخطة الخمسية العاشر  طرحات شعار"أن  ا
عديد من ورشات العمل بتعاون دولي حوو التحاديث والتطاوير الصاناعي إال أن  الخمس ال

 ذلك لم يلق فرصة على للتطبيق على أر  الواقع.
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 تن يم المنافسة :ثالثاً 
 التجارة الخارجية -أ

الصاادرات قاد تاأثرت وجانت ، 2008-2006خالو الالتر  % 19بلغ وسطي نمو الصادرات 
% 31بساابب ا زمااة الماليااة العالميااة إذ انخالضاات بمعاادو  2009بشااجل جبياار خااالو عااام 

-2006خااااالو الالتاااار   %8، وبالمحصاااالة بلااااغ معااادو نمااااو الصااااادرات 2008مقارناااة بعااااام 
وانخالضات  2008-2006خاالو الالتار  % 19والغ وسطي معادو نماو المساتوردات  .2010
 .2010-2006خالو الالتر  % 11، والغ وسطي معدو النمو 2009عام % 15بمعدو 

 ، )%(2010-2006 والمستوردات : معد  نمو الصادرات11المخطط 

 
 ، المجتب المرجزي لإلحصاء.2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية    

أوليااة، مااواد % 42مااا بااين  2010-2006توزعاات هيجليااة الصااادرات السااورية خااالو الالتاار  
والغاات حصااة القطاااع الخااا  ماان  مااواد نصااف مصاانعة.% 16مااواد مصاانعة، و% 39و

، وجانت بمعظم ا مواد مصنعة ونصف مصنعة بلغات نسابت ا %57الصادرات بالمتوسط 
، أماااااا الماااااواد ا ولياااااة 2010-2006مااااان صاااااادرات القطااااااع الخاااااا  خاااااالو الالتااااار  % 81

دون وجاااود صاااادرات نالطياااة % 19المصااادر  مااان قبااال القطااااع الخاااا  فبلغااات بالمتوساااط 
، 2010-2006خااااالو الالتاااار  % 43أمااااا صااااادرات القطاااااع العااااام فبلغاااات بالمتوسااااط  في ااااا.

من ااا، والغاات نساابة الصااادرات النالطيااة النساابة ا عظاام في ااا % 80شااجلت المااواد ا وليااة 
من ا، أما الماواد المصانعة ونصاف المصانعة فبلغات نسابت ا بالمتوساط % 93حيث شجلت 

مان صاادرات القطااع العاام سالعاج % 99وجاان أ ثار مان  .2010-2006لالتار  خالو ا% 20
من ااا % 67 جااانوسايطة )أي قيمت ااا المضااافة منخالضااة(، أمااا صااادرات القطاااع الخااا  ف
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مااان إجماااالي % 61 فااارن  أصاااوو ثابتاااة. وبالمحصااالة % 2 وسااايطة، و% 31اسااات ال ية، و 
. أصوو ثابتة% 1 است ال ية، و% 38 وسيطة، و اج سلعجانت الصادرات )عام + خا ( 

ويبدو الالرق واضحاج بين هيجلية صادرات القطاع الخا  وهيجلية صاادرات القطااع العاام 
ماااااا يعناااااي حالااااااظ القطااااااع العاااااام _رغااااام الااااادعوات والتوصااااايات العدياااااد  بتحساااااين وضاااااع 
صاااادراته_على الااانمط التصاااديري السااا ل المتمثااال باااالمواد الخاااام، ماااا مااان شاااأنه حرماااان 

ن عوالاد القيماة المضاافة علاى احنتاا  التصاديري، وهاي المياز  التاي يتباين أن مسسساته م
 القطاع الخا  يحسن االستالاد  من ا. 

-2006وساطياج خاالو الالتار  % 69الغت حصة القطاع الخاا  مان المساتوردات حاوالي و 
مان إجماالي مساتوردات القطااع % 54، جانت بمعظم ا مواد نصف مصانعة بنسابة 2010

 .%12، أما المواد ا ولية فبلغت نسابت ا %34ما بلغت نسبة المواد المصنعة الخا ، بين
من إجمالي المستوردات خالو الالتر  نالس ا، أغلب ا مواد  %31 والغت حصة القطاع العام

وبالمحصالة  .%3والخاام % 7، أما المواد نصف المصانعة فبلغات نسابت ا (%90)مصنعة 
خااا ( حيااث بلغاات  + احجماليااة )قطاااع عااام غلباات المااواد المصاانعة علااى المسااتوردات

، أمااااا المااااواد ا وليااااة 2010-2006ماااان إجمااااالي المسااااتوردات خااااالو الالتاااار  % 51نساااابت ا 
وسااايطرت السااالع الوسااايطة  .%10، والماااواد الخاااام %39نصاااف المصااانعة فبلغااات نسااابت ا 

، تلت ا ا صوو الثابتة بنسابة  امن% 89على مستوردات القطاع العام حيث بلغت نسبت ا 
. وعلااااى نحااااو مماثاااال بلغاااات مسااااتوردات القطاااااع %3، وماااان ثاااام الساااالع االساااات ال ية 8%

، ماااااان ثاااااام الساااااالع %21%، تلي ااااااا ا صاااااوو الثابتااااااة 64الخاااااا  ماااااان الساااااالع الوساااااايطة 
من إجمالي المستوردات )عام + خا ( سلعاج % 72. وبالمحصلة جان %15االست ال ية 
 سلعاج است ال ية.% 11  ثابتة، وأصوالج % 17وسيطة، و 

فجانات بالدرجاة ا ولاى للادوو العراياة  2010-2006أما عن وج ة الصادرات خالو الالتر  
 بعااد إقامااة، وهااذا مااا جااان نتيجااة طبيعيااة لتحساان العالقااات التجاريااة العرايااة %40بنساابة 

، أما دوو 2005عام % 16منطقة التجار  العراية ال برب حيث لم ت ن النسبة تشجل سوب 
عاااام % 44بعاااد أن جانااات % 37االتحااااد ا ورااااي فانخالضااات نسااابة الصاااادرات إلي اااا إلاااى 

، يليااه السااعودية (%14.5)وجااان العااراق أهاام شاارجاء التصاادير فااي الاادوو العرايااة  .2005
أما أهم شارجاء التصادير (. %3.5)، وا ردن (%3.8)، ومصر (%4.7)، ثم  لبنان %(7.1)

نتيجااة اتالاقيااة التجااار  الحاار  السااورية الترجيااة،  (%4.13)ناات ترجيااا فااي الاادوو اآلساايوية فجا
 .2011علماج أن العمل ب ا توقف عام 
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 2010: التوزع الجغرافي للصادرات السورية عام 1الخارطة 

 
 المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية

، (%26)يلي م االتحااد ا ورااي  (%33)البلدان اآلسيوية ت االستيراد فجانوعن أهم شرجاء 
 (.%15)يلي ما البلدان العراية والبلدان ا وراية غير المنضوية في االتحاد ا وراي بنسبة 

علاى الترتياب:  2010-2006وأهم الدوو اآلسيوية التاي تعاملات مع اا ساورية خاالو الالتار  
. وأهم البلدان ا وراية التاي تعاملات مع اا (%2.4)، ال ند (%5.7)، ترجيا (%8.7)الصين 

. أما أهام شارجاء االساتيراد (%7.7)، وأوجرانيا (%9.1)سورية بعد االتحاد ا وراي: روسيا 
 ل ل من ما. (%4.5)في الدوو العراية  فجانت السعودية ومصر بنسبة 

 2010السورية عام  للمستوردات: التوزع الجغرافي 2الخارطة 

 
 المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية
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مليار لير  سورية خالو الالتر   146الميزان التجاري عجزاج مستمراج بلغ بالمتوسط  عانىوقد 
مليار لير  سورية، ما ( 243)إلى حوالي  2010، وجان العجز قد وصل عام 2006-2010

مليااار لياار  سااورية نتيجااة  (78)الااذي بلااغ آنااذاك  2005يعااادو ثالثااة أضااعاف العجااز عااام 
تصااااعد الاااواردات السااالعية مقابااال انخالاااا  الصاااادرات. والغااات نسااابة تغطياااة الصاااادرات 

. وهااي متوافقااة مااع الخطااة، ولااو لاام يحصاال 2010-2006خااالو الالتاار  % 80للمسااتوردات 
لتجاوزت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات  2010و  2009ات عامي تراجع في الصادر 

، وهذا يعني نجاحاج نسبياج للسياسة التجارية خاصة بالنظر إلى ارتالاع مساهمت ا فاي 88%
إال أن  ااا ال تاازاو تعاااني ماان عاادم القاادر  علااى زياااد  القيمااة  احجمااالينمااو الناااتب المحلااي 

يتيح تحرير التجاار  تحقياق مجاساب جبيار  لاو تمات المضافة بالنسبة للسلع المصدر  حيث 
 االستالاد  من هذ  الميز .

 االستثمار -أ
إلاى  2005ملياار ليار  ساورية فاي عاام  288نما حجم االستثمارات احجمالية للمشاريع من 

، وذلاك نتيجاة لإلجاراءات التاي قامات ب اا الحجوماة 2010مليار لير  ساورية فاي عاام  337
لتشاجيع االسااتثمار ساواء ماان حياث تخالااي  الشاارالح الضاريبية علااى الادخل أو ماان حيااث 
السياسااااات االقتصااااادية المحالااااز  للقطاااااع الخااااا ، وتبساااايط احجااااراءات احداريااااة حقامااااة 

ناااااتب المحلااااي المشاااااريع التنمويااااة، إال أن  نساااابة االسااااتثمار )الحجااااومي والخااااا ( ماااان ال
، وهاااااي أقااااال مااااان النسااااابة المخططاااااة %22 بلغااااات 2010-2006احجماااااالي خاااااالو الالتااااار  

(28)%. 

مشاروع اساتثماري خاالو الالتار   1,448بلغ عادد المشااريع المشام لة وفاق قاوانين االساتثمار 
بت لالاااة % 59.4أي ماااا نسااابته  2010مشاااروع حتاااى ن اياااة  860الاااذ من اااا ، نط 2006-2010

فرصة عمل. وجانت النسبة ا  بر للمشااريع  69,370 ر لير  سورية ومليا 528استثمارية 
ماان مجماال االسااتثمارات والااغ % 68المنالااذ  فااي القطاااع الصااناعي حيااث اسااتحوذت علااى 

، تلت ااا المشاااريع 2010-2006مشااروع صااناعي خااالو الالتاار   586عاادد المشاااريع المنالااذ  
مااان مجمااال االساااتثمارات والاااغ عااادد % 21فاااي قطااااع النقااال التاااي اساااتحوذت علاااى نسااابة 

مااان % 9مشاااروع نقااال، وبعااادها المشااااريع الزراعياااة التاااي شاااجلت ماااا نسااابته  178مشااااريع 
مشاااروع زراعاااي. أماااا المشااااريع ا خااارب )نالاااط وثااارو  معدنياااة،  78مجمااال االساااتثمارات باااا 

مشاااروع منالاااذ خاااالو الالتااار   18بعااادد مشااااريع لااام يتجااااوز % 2تعلااايم( فلااام تتجااااوز نسااابت ا 



95 
 

% مان 15وجانت الخطاة قاد وج ات بتخصاي   2010.139نصال ا نالذ عام  2006-2010
احنالاااق االسااتثماري العااام لصااالح قطاااع الزراعااة لمااا لااه ماان انعجاسااات جبياار  علااى الالقاار، 

بالنساب التالياة  جل من قطاع ال  رااء والماء والنقل والصناعة التحويليةمقابل تخصي  
 .%12 و% 14 و% 16 على التوالي
 ، )مشروع(2010-2006: توزع المشاريع االستثمارية المنفذة حسب القطاع، 12 المخطط

 
 هيلة االستثمار. 2010-2006المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات تقارير هيلة االستثمار 

إلاااى  2005عاااام % 49.1ارتالعااات مسااااهمة القطااااع الخاااا  فاااي الت اااوين الرأسااامالي مااان 
، وهااذ  النساابة فاقاات توقعااات الخطااة حتااى فااي ظاال الساايناريو ا  ثاار 2010عااام % 57.3

مان الت اوين الرأسامالي. % 53تالاسالج للنمو االقتصادي والتاي تمثلات بالوصاوو إلاى حصاة 
وعلى الرغم من ارتالااع مسااهمته فاي الت اوين الرأسامالي ال تازاو نسابة اساتثمارات القطااع 

إلاااى  2010المحلااي احجماااالي دون المسااتوب إذ وصاالت النسااابة عااام  الخااا  إلااى النااااتب
، وتنبن هذ  النسبة بعدم لعب القطاع الخا  الادور (%18)وهي أقل من المخطط % 13

المتوقع منه والذي علقت عليه آماو جبير  ومنحت في سبيل دعمه ال ثير من الحوافز إال 
ديات المتمثلااة بالبيروقراطيااة والالساااد أن  لااذلك تبريراتااه ماان ج ااة أخاارب فااي اسااتمرار التحاا

والصاااااعوبات التمويلياااااة والتاااااي تقلااااال مااااان جااااادوب التحساااااينات التاااااي طااااارأت علاااااى البيلاااااة 
 الالتر . منحت خالواالستثمارية بما في ذلك الحوافز الضريبية واحعالاءات التي 
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  2010-2005الثابتة(،  2000: تطور االستثمار الحكومي واالستثمار الخاص )بأسعار 13المخطط 
 )مليون ليرة سورية(

 
 ، المجتب المرجزي لإلحصاء.2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اححصالية 

ملياااون دوالر عاااام  583ارتالعااات تااادفقات االساااتثمارات ا جنبياااة المباشااار  إلاااى ساااورية مااان 
( 2010ملياااار دوالر عاااام  1متجااااوز  المخطاااط ) 2010ملياااار دوالر عاااام  1,5إلاااى  2005

تاحاة المجااو  فاي مشااريع جانات مملوجاة لاه ويعود ذلك لتوسيع مشارجة القطاع الخا  وا 
، إضاافة إلاى إنتاا  الاورق( -ا سامد  -الساجر -قطاعاات االسامنت ل)مث  (SOEs)للدولة

 وتقلي  العوالق التجارية بشجل واضح.   على االستثمارات ا جنبيةزياد  االنالتاح 
 ، )مليون دوالر(2010-2005: تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الترا مية، 14المخطط 

 
 المصدر: التقرير الوطني ا وو لالستثمار ا جنبي المباشر في سورية.

ذهبات إلاى قطاااعي  (%87)ل ان الحصاة ا  بار مان تادفقات االساتثمار ا جنباي المباشار 
، (%1)، والساااياحة (%5)والقطااااع الماااالي ( %6)الااانالط والغااااز تلي اااا الصاااناعة التحويلياااة 

، وهااذا ياادو علااى ضااعف سياسااات تشااجيع االسااتثمار فااي معظاام (%1)وباااقي القطاعااات 

146,688 143,791 136,400 112,739 
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وجاود  يادو  علاى، جماا ا جنبياة لالساتثماراتاذبااج القطاعات مقابال بقااء القطااع النالطاي ج
ضاااعف فاااي االساااتثمارات المرت اااز  علاااى تطاااور الساااوق المحلياااة أو التاااي تساااعى لل الااااء  

 ة فاااي رياااف دمشاااقيااامااادن صاااناعية حجوم أراعاااةشااا دت المرحلاااة افتتااااح جماااا  التنافساااية.
في اا  ، وديار الازور. ووصال عادد المعامال)حساياء( ، حما )الشيا نجاار( ، حلب)عدرا(

ملياار  480معمل قيد احنتا ، بحجام اساتثمار جلاي  960معمالج من ا  4,554مجتمعة إلى 
 7.946، والغت مساهمة الدولة في تناليذ أعماو البنية التحتية مبلغ 2010عام  لير  سورية

. 2007مليااار لياار  سااورية، وأصاابحت الماادن تعتمااد علااى إيرادات ااا الذاتيااة اعتباااراج ماان عااام 
 2006منطقة صناعية في مختلف أنحاء القطر منذ بداية  90قامت الحجومة بتمويل جما 

مليااار لياار  سااورية، وساااعد تأساايس الماادن الصااناعية  3.697بمبلااغ إجمااالي  2010ولغايااة 
 .ي في سوريةالصناعالنشاط  تنميةعلى 

حياااث تااام البااادء  2007عاااام  ساااوق دمشاااق لااا وراق المالياااة جماااا شااا دت المرحلاااة إحاااداث
مصارف خاصاة وشارجة نقال، ووصال عادد  5شرجات  6، بأس م 2009في آذار  بالتداوو

شااارجة فاااي قطااااع  12، من اااا 2010شااارجة ن اياااة عاااام  19الشااارجات المدرجاااة فاااي الساااوق 
شارجات فاي قطااع التاأمين وشارجتين تعماالن فاي مجااو الخادمات وشارجة  4المصارف، و

 مليار لير  سورية و 60.7برأس ماو واحد  من قطاع الصناعة وأخرب في قطاع الزراعة. 
وقاااد غلاااب نماااط شااارجات ا فاااراد علاااى الشااارجات الساااورية العاملاااة  140ملياااون سااا م. 117.6

مااان مجمااال الشااارجات( ن اياااة  %80) ألاااف شااارجة 405حياااث وصااال عاااددها إلاااى حاااوالي 
شااارجة. ووصااال عااادد الشااارجات  3025، أماااا الشااارجات محااادود  المساااسولية فقاراااات 2010

شارجة مسااهمة عاماة  72من اا  2010شارجة ن اياة عاام  384المساهمة العاملة في سورية 
 2010-2006بدأ قطاع التأمين باالتطور خاالو الالتار  وقد  شرجة مساهمة خاصة. 312 و

وصال عادد الشارجات ف، 2005بعد الساماح للقطااع الخاا  بتأسايس شارجات التاأمين مناذ 
 15شاارجة )باارأس ماااو  12ملااة فااي التااأمين فااي السااوق المحلياة السااورية نحااو الخاصاة العا

مليار لير  سورية(، اثنتان من ا ت افلية. إضافة لمسسسة عامة واحد  هي المسسسة العامة 
والتااي جانااات تنالاارد بممارسااة النشااااط التااأميني فاااي  1952السااورية للتااأمين المسسساااة عااام 
 52.35مقابل  2010من أقساط التأمين ن اية عام % 47.65سورية وال تزاو تستحوذ على 

  141للشرجات الخاصة.

                                                           
 ر2011النشرات الربعية لمصر  سورية المر،زي  140
 ر هيئة اإلشرا  على التأمين، الجمهورية العربية السوريةر2010التقرير السنوي لسوق التأمين   141
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  االجتماعياقتصاد السو  في  ل  االجتماعيالواقع تحليل  :المطلب الثاني
 ةاالجتماعي: الحماية أوالً 

ة واالقتصادية في أي دولاة، االجتماعييمثل النمو السجاني تحدياج رليسياج يواجه السياسات 
وقااد انتقلاات سااورية ماان مرحلااة معاادالت الااوالدات والوفيااات الماارتالعتين، إلااى مرحلااة تراجااع 
معاادو الوفيااات بشااجل جبياار مااع تراجااع طاليااف فااي معاادو الااوالدات ممااا حاااف  علااى معاادو 

)حياااااث وصااااال عااااادد الساااااجان  2010-2006خاااااالو الالتااااار   %2.45مرتالاااااع لنماااااو الساااااجان 
ملياااون نسااامة وقااادر عااادد المتواجااادين علاااى  24.5نحاااو  2010 اياااة عاااام المساااجلين فاااي ن

نساامة(، ويالااوق هااذا المعاادو معاادو النمااو السااجاني علااى  20.619ا راضااي السااورية نحااو 
. وهنااا يجماان (%2.2)، ومعاادو النمااو السااجاني فااي الاادوو العرايااة (%1.15)مسااتوب العااالم 

ية الصاعد  وتوفير الالر  المناسبة التحدي في ضرور  االستثمار في قدرات ا جياو الالت
 ل م للمشارجة في العملية التنموية. 

ويتبااااااين معااااادو النماااااو الساااااجاني بحساااااب المحافظاااااات حياااااث تشااااا د محافظاااااات دمشاااااق، 
، وترتالاع هاذ  %1.67و % 1.28طرطوس، الالذقية والسويداء معدالت مقبولة تتراوح باين 
، بينمااا %2.6و  %2.24ح بااين المعاادالت فااي حمااا ، حماا ، إدلااب، حلااب والرقااة لتتااراو 

و % 2.9تش د محافظات درعا، دير الزور، ريف دمشق والقنيطر  المعادالت ا علاى باين 
معطيااة إشااارات لضاارور  إيااالء االهتمااام ال ااافي ب ااذ  المحافظااات وتعزيااز نصاايب ا % 3.6

 . احقليميةمن التنمية 
وتبااااين مسشاااارات ال ثافااااة السااااجانية انخالااااا  عاااادد السااااجان فااااي المحافظااااات ذات الطااااابع 
الزراعي ويعود ذلك إلى تراجع فر  العمل في ا وترجز التنمية في العاصمة والمحافظات 
المجاور  مما أدب إلى هجر  معظم أبناء الريف لاللتحاق بأسواق العمال فاي مرا از المادن 

شااخ   1,084إلااى  2010ة فااي محافظااة دمشااق وصاالت عااام ويااذجر أن  ال ثافااة السااجاني
 في محافظة دير الزور. 2شخ  ل ل جم 36مقابل  2ل ل جم
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 (2)شخص ل ل كم 2010: ال ثافة السكانية في سورية حسب المحاف ات، 3الخارطة 

 
 .2011-2006اححصالية المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة 

 
 الحد من الفقر -أ

أظ ر تقرير مراجعاة منتصاف الماد  للخطاة الخمساية العاشار  ازديااد الالقار خاالو النصاف 
إلااى  2004عااام % 30.13ا وو ماان الخطااة حيااث ازدادت نساابة انتشااار الالقاار العااام ماان 

إلااى  2004عااام % 11.4ماان  دجمااا ازدادت نساابة انتشااار الالقاار الشاادي 2007عااام % 33.6
 2007.142عام % 312.

وأشااارت دراسااة حديثااة صااادر  عاان المجتااب المرجاازي لإلحصاااء إلااى انخالااا  الالقاار وفقاااج 
 2009عااام  0.036إلااى  2006عااام  0.021 فااي سااورية ماان 143لاادليل الالقاار متعاادد ا بعاااد

                                                           
، آ ار(ر بحرررث غيرررر منشرررور لهيئرررة التخطررريط 2009تقريرررر مراجعرررة منتصرررف المررردة للخطرررة الخمسرررية العاشررررةر    142

 25والتعاون الدولير سوريةر  ص 
حرمررران مرررن الوظرررائف األساسرررية والوسرررائل الالزمرررة لتحقيرررق هررراي يهرررد  دليرررل الفقرررر متعررردد األبعررراد إلرررى قيررراس ال  143

الوظرررائفر ويعتمرررد  ال رررة أبعررراد تتضرررمن عشرررر مؤشررررات يثقرررل ،رررل منهرررا بالتسررراوي وهررراي األبعررراد هررري الصرررحة والتعلررريم 

ومسرررتوى المعيشرررة، أمررررا المؤشررررات  فهرررري: وفيرررات األطفررررال، التغايرررة، سررررنوات التمررردرس، الرررردوام المدرسررري لألطفررررال، 

 اق، مياي الشرب، الصر  الصحي، األرضية، وقود الطهي، واألصولرالكهرب
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ويبااادي هاااذا المسشااار تحساااناج فاااي حالاااة التنمياااة البشااارية فاااي ساااورية خاصاااة إذا ماااا جااارت 
، وجااان انخالااا  دلياال الالقاار متعاادد ا بعاااد 0.061 حيااث بلااغ آنااذاك 2001مقارنتااه بعااام 

مقارنااااااة  2009عاااااام  0.047إلاااااى  2001عااااااام  0.083جبياااااراج فاااااي المناااااااطق الريالياااااة مااااان 
 0.027.144إلى  0.038بانخالاضه في المناطق الحضرية من 

جما تالاوتت نسبة انتشار الالقر متعدد ا بعاد بين المحافظات )نسبة السجان الذين يعانون 
فااي سااورية، % 10ماان الالقاار متعاادد ا بعاااد إلااى إجمااالي السااجان(، حيااث بلغاات بالمتوسااط 

 (%14)وحلاااب  (%16)، والرقاااة (%22)والغااات مساااتويات عالياااة فاااي جااال مااان ديااار الااازور 
ل ال  (%2)منخالضة في جل مان طرطاوس والساويداء  . والغت مستويات%(12) والحسجة
 من ما.

تالاوتاج في ج ود التنمية المبذولة بين الريف والحضر من ج ة، وااين وتعجس هذ  ا رقام 
 محافظات المنطقتين الشمالية والشرقية وباقي المحافظات من ج ة أخرب.

 )%(، 2009: نسبة انتشار الفقر متعدد األبعاد حسب المحاف ات، 4الخارطة 

 

 المصدر: دراسة الفقر متعدد األبعاد في سورية

                                                           
ضرررمن دراسرررة مسرررتويات المعيشرررة  2009و  2001الفقرررر متعررردد األبعررراد فررري سرررورية: بحرررث مقرررارن برررين العرررامين   144

، حزيرررررران(ر إعررررداد المر،رررررز السرررروري لبحررررروث السياسررررات بالتعررررراون مررررع المكترررررب 2013وقيرررراس رفاهيرررررة األطفررررالر  

 17صاق ومنظمة اليونيسيفر ص المر،زي ل،ح
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 2009عااام  يبااين مسااح دخاال ونالقااات ا ساار  إذيمجاان اسااتنتا  تراجااع الرفااا  بشااجل عااام و 
خاصااة بااالنظر  -وهاو يعااد مسشااراج للرفاا –تراجعااج فااي االساات الك الخاا  الحقيقااي ل فااراد 

إلاااى معااادالت النماااو المقبولاااة للنااااتب، ويمجااان تالساااير  بارتالااااع معااادالت اسااات الك الشااارالح 
ة الغنيااااة فاااي سااااورية وا فااااراد غيااار السااااوريين المقيمااااين بالمقارناااة مااااع وسااااطي االجتماعيااا

بقااات الوساااطى والالقياار ، وبعااادم اسااتالاد  مجمااال المجتمااع مااان اساات الك السااوريين مااان الط
ويعاازز فجار  تراجااع الرفااا  انخالااا  وساطي معاادو نمااو حصااة  النماو االقتصااادي المحقااق.

، ماع أن  حصاة 2010-2006للالتار  % 2.40الالرد مان النااتب المحلاي احجماالي حياث بلاغ 
 71,279إلاى  2005رية عام لير  سو  63,316الالرد من الناتب ارتالعت بالقيمة المطلقة من 

 . %12.6أي ارتالعت بمعدو  2010لير  سورية عام 
 ،2010-2006، باألسعار الجارية : نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي15المخطط 

 )ليرة سورية( 

 
 ، المكتب المر،زي ل،حصاقر2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اإلحصائية 

 االجتماعي مانالّض  -ب
ة ال االجتماعيااة أن  هااذا الجانااب ماان نظااام الحمايااة االجتماعياان اسااتعرا  السياسااات بااي  

الااذي يقتصاار  االجتماااعيعااد  ا وضااح فااي التااأمين ياازاو ضااعيالاج فااي سااورية وقااد تجسااد بط 
العماال والعجااز  إصاااباتعلااى العاااملين وحمااايت م ماان ا خطااار التااي يتعرضااون ل ااا ماان 

ة يظ ار أن  نسابة تغطياة قاو  العمال االجتماعياوالشيخوخة، وبالنظر إلى بيانات التأمينات 
عاااام % 33إلاااى  2005عاااام % 31ة قاااد ارتالعااات بشاااجل ضاااليل مااان االجتماعيااابالتأميناااات 
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حيث ال تزاو المشجلة المسسساتية إضافة النتشار القطاع الخا  غير المنظم  2010،145
 عقبة أمام شموو التأمينات لل ثير من القوب العاملة السورية.

أماا بالنسابة للضاامان الصاحي فقاد طبااق بداياة ا ماار فاي وزار  المالياة، وتااال  تشاميل عاادد 
و"جاان ، 350,340بعادد عااملين ج اة ووزار   38من الوزارات والج ات العاماة وصال إلاى 

الااارقم ا  بااار مااان باااين المشاااملين بالتاااأمين الصاااحي يعاااود لاااوزار  التراياااة وماااديريات ا فاااي 
 ."(308,608)المحافظات حيث بلغ عدد العاملين المشملين بالتأمين الصحي في ا 

 ورغااام أهمياااة التاااأمين الصاااحي للعااااملين فاااي القطااااع العاااام احداري إال أن اااه يتباااادر للاااذهن
وهاام أ ثاار عرضااة  احنتاااجيالسااساو عاان ساابب أولويااة عامليااه علااى العاااملين فااي القطاااع 
 .حصابات العمل وغيرها من المخاطر التي تحتا  تأميناج صحي اج 

ة تالتقااار حجاااراءات الحماياااة لغيااار العااااملين والاااذين االجتماعياااال تااازاو سياساااات الحماياااة و 
يشااااجلون شااااريحة جبياااار  ماااان المجتمااااع السااااوري، ومعرضااااون لاااانالس المخاااااطر ل اااان دون 

منظماااة تحماااي م وعاااالالت م مااان آثارهاااا، حياااث ال يوجاااد إلاااى اآلن قاااانون شاااامل  إجاااراءات
 جاراءإي دف لتغطية جميع مواطني سورية، عادا عان عادم اتخااذ أي  االجتماعيللضمان 

ماااع ارتالااااع  االجتمااااعيبخصاااو  تاااأمين البطالاااة والاااذي يعاااد رجنااااج ملحااااج فاااي الضااامان 
 معدالت البطالة. 

 التشغيل وتفعيل سو  العمل نيًا:ثا
، ولم يرقاى لمجاارا  2010-2006خالو الالتر   (%1.6)بقي معدو نمو قو  العمل منخالضاج 

معدالت النمو الساجاني العالياة ماا أدب إلاى زيااد  الساجان خاار  قاو  العمال وتراجاع أعاداد 
. 2010-2006بالمتوساط خاالو الالتاار   (%1.5)المشاتغلين حياث بلاغ معادو النماو السانوي 

وهاذا بحاد ذاتاه يتعاار  ماع طماوح الخطااة بتحقياق معادو نماو اقتصاادي جياد إذ تالتاار  
 المشتغلين مع زياد  النمو والعجس بالعجس. زياد  عدد

 
 
 
 
 

                                                           
(ر ANND(ر شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  2014الحماية االجتماعية: الوجه ااخر ألزمة الدولةر   145

 39ص 
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 )ألس شخص(، 2010- 2006: حجم قوة العمل وأعداد المشتغلين في سورية، 16المخطط 

 

 ر2011-2006المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اإلحصائية 

ألاف فرصاة  1250فر  العمال المخطاط إيجادهاا ) ولم تتمجن سياسات التشغيل من بلوغ
-2006ألاااف فرصااة عمااال إضاااافية فقاااط خاااالو الالتااار   459 ب ساااو  عماال( حياااث لااام تخلاااق

نتيجاااة تاااأثر قطااااع ا عمااااو  2008ألاااف شاااخ  عاااام  98، وخااار  مااان قاااو  العمااال 2010
با زمااة الماليااة العالميااة وأزمااة الجالاااف، وبالتااالي نسااتطيع القااوو أن صااافي فاار  العماال 

 65ألاف فرصاة عمال جدياد  بمعادو سانوي  361تي وفرت ا الخطة الخمسية العاشار  هاو ال
ألاف فرصاة عمال مخطاط إيجادهااا سانوياج، ماا يادو علااى  250ألاف فرصاة عمال مقارناة بااا 

فشاال السياسااات التشااغيلية فااي اسااتيعاب الااداخلين إلااى سااوق العماال، وهااذا مااا يالساار باادور  
 احجمالي، وبالتالي مستويات المعيشة بشجل عام.تراجع نصيب الالرد من الناتب المحلي 

 )ألس فرصة عمل(، 2010-2006: تطور فرص العمل الجديدة في سورية، 17المخطط 

 
 ر2011-2006المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اإلحصائية 
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% 9فجاناااات  2010-2006بلغاااات معاااادالت البطالااااة مسااااتويات عاليااااة خااااالو الالتاااار  وقااااد 
خااااالو ساااانوات الخطااااة الخمسااااية التاسااااعة، وجاناااات % 8بالمتوسااااط، بينمااااا جاناااات النساااابة 

معدالت البطالة بين احناث أعلى بأراع مرات عن ا بين الاذجور حياث بلغات النساب علاى 
جندريااااة جبياااار  فااااي فاااار  العماااال  وتااااوحي هااااذ  النساااابة بالروقااااات% 6، % 23.6التااااوالي 

المتاحاااة، وتراجااااع الااادور الالاعاااال لإلنااااث فااااي قاااو  العماااال. وبالتاااالي يتبااااين أن  السياسااااات 
المطبقة في ظل الخطة الخمسية العاشر  عجزت عن حل مشجلة البطالاة المرتالعاة بسابب 

 االستثماري من ج ة أخرب. احنالاقالرجود في بع  القطاعات من ج ة وضعف 
 )%( ،2010-2006: تطور معد  البطالة بين الذكور واإلناث في سورية، 18المخطط 

 

 ، المكتب المر،زي ل،حصاق، سورية2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اإلحصائية 

 2006لياار  سااورية عااام  8,696وعلااى مسااتوب ا جااور ارتالااع متوسااط ا جاار الشاا ري ماان 
خااااالو الالتاااار  % 8.2، بوسااااطي معاااادو نمااااو ساااانوي 2010لياااار  سااااورية عااااام  11,344إلااااى 
نجاد أن الزيااد  ( %7.4)وبالنظر إلى معدالت التضخم التاي سابق عرضا ا  2006-2010

فاااي متوساااط ا جااار قريباااة مااان معااادالت التضاااخم وبالتاااالي امتصااات الزيااااد  فاااي ا ساااعار 
خاالو  لقطاع المشترك ا علاىان متوسط ا جر الش ري لموظالي االزياد  في ا جور. وج

)بمعادو نماو سانوي  2010ليار  ساورية عاام  16,545حيث وصل إلى  2010-2006الالتر  
ليااار  ساااورية )بمعااادو نماااو سااانوي وساااطي  13,375(، يلياااه القطااااع العاااام %21.5وساااطي 
ية )ومعااادو نماااو ليااار  ساااور  9,793(، وأخياااراج ياااأتي القطااااع الخاااا  بوساااطي أجااار 10.2%

(، وماان الجاادير بالااذجر أن هااذا الاارقم ا خياار مضاالل بساابب تالاااوت %6.1ساانوي وسااطي 
ا جااور فااي القطاااع الخااا  وعاادم خضااوع ا لمعيااار موحااد، فقااد ترتالااع ا جااور فيااه فااي 

لير  سورية، بينما تنخال  في أماا ن أخارب  75,000بع  الشرجات الخاصة إلى حوالي 
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، عااادا عااان عااادم افصااااح الشااارجات الخاصاااة عااان ساااورية ليااار  5000لتصااال إلاااى ماااا دون 
 ا جور الحقيقية التي تدفع ا للعاملين لدي ا.

ال يازاو أقال مان ليار  ساورية  16,545وبالمقابل فارن الحاد ا علاى ل جاور الشا رية الساالد 
من اااا علاااى % 45.6ليااار  ساااورية شااا رياج ) (32,755)وساااطي إنالااااق ا سااار  الواحاااد  الباااالغ 

(، ماااا يعناااي أن  السياساااات المطبقاااة لااام 2009الغاااذاء بحساااب مساااح دخااال ونالقاااات ا سااار  
تاتمجن ماان المواءماة بااين ا جاور وت اااليف معيشاة ا ساار مماا يالضااي بطبيعاة الحاااو إلااى 

المعيشااة واضااطرار ا ساار لإلنالاااق ماان ماادخرات ا، وبالتااالي حرمااان م ماان تراجاع مسااتويات 
االساااتثمار ولاااو علاااى أبساااط ا صاااعد  المتمثلاااة برياااداع ا لااادب  توظيال اااا أو توجي  اااا نحاااو

 المصارف. 
 (ليرة سورية ألس) بحسب المحاف ات، ،2009إنفا  األسر السورية الشهري وسطي : 5الخارطة 

 

 ل،حصاق، سورية، المكتب المر،زي 2011المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اإلحصائية 
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 ة: التعليم، الصحة، المرافق العامة واإلسكاناالجتماعيالخدمات ثالثًا: 
 خدمات التعليم .1

خاالو الالتار  % 8بلغ معدو النمو السنوي لإلنالاق علاى التعلايم الحجاومي فاي جافاة مراحلاه 
% 75مليار لير  سورية فاي السانة ) 103، حيث أنالقت الدولة وسطياج حوالي 2006-2010

لمرحلة التعليم الجاامعي(، وشاج ل هاذا احنالااق ماا % 25لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي و 
ماان احنالاااق العااام للالتاار  نالساا ا، بارتالاااع بساايط جااداج عاان النساابة خااالو عااام % 17نساابته 
 احنالااقبالرغم من زياد  احنالاق على التعليم، إال أن  نسبة هذا . و %16التي بلغت  2005

ال تاازاو ضااعيالة بالمعااايير الدوليااة، وقااد  (%5)محلااي احجمااالي والتااي تقااارب إلااى الناااتب ال
 146."2010عام % 20.4"بلغت نسبة السجان في سورية الذين يعيشون حرماناج تعليمي اج 

 التعليم ما قبل الجامعي -

ألاف ليار  ساورية عاام  13ارتالعت جلالة الطالب السنوية فاي المرحلاة ماا قبال الجامعياة مان 
، إال أن اا انخالضات %11.4بمعدو نمو سانوي  2009ألف لير  سورية عام  20إلى  2005
 ألف لير  سورية للطالب نتيجة زياد  عدد الطالب. 11لتصل إلى  2010عام 

روضااة عااام  1,866إلااى  2005روضااة عااام  1,526وقااد ارتالااع عاادد ريااا  ا طالاااو ماان 
لعاشر  بزياد  عادد رياا  ويأتي هذا االرتالاع منسجماج مع هدف الخطة الخمسية ا ،2010

وياذجر أن  العادد ا  بار مان رياا   ا طالاو لتوفير تعليم مسابق لطاالب المرحلاة ا ولاى.
ماان مجمااوع ريااا   (%63)روضااة ونساابة  1,176ا طالاااو تااابع للقطاااع الخااا  بتعااداد 

والغاات نساابة االلتحاااق بريااا   روضااة تابعااة للقطاااع العااام. 690ا طالاااو، بينمااا جاناات 
 لإلناث. %11 للذجور مقابل% 12سنوات  5-3ا طالاو من الشريحة السجانية 

مدرساة  17,120إلى  2005مدرسة عام  15,640ارتالع عدد مدارس التعليم ا ساسي من و 
، (%2.3)مدرساااااة خاصاااااة  378و ،(%97)مدرساااااة حجومياااااة  16,626، من اااااا 2010عاااااام 

ارتالاااع معااادو االلتحااااق باااالتعليم و .%UNRWA (0.7)ة الغاااوث مدرساااة تابعاااة لوجالااا 116و
مع ارتالاع نسبة احنااث إلاى الاذجور  2011عام % 98إلى  2005عام % 92ا ساسي من 

 2005عام % 3.8، وبالمقابل انخال  معدو التسرب المدرسي من %93.6إلى % 86من 
 .2010عام %3.3إلى 

                                                           
(ر برنامج األمم المتحدة 2010التقرير الوطني الثالث لألهدا  التنموية لأللفية في الجمهورية العربية السوريةر    146

 اإلنمائي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريةر
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إلاااى  2005مدرساااة عاااام  1,359أماااا بالنسااابة لمااادارس الثانوياااة العاماااة فاااازداد عاااددها مااان 
 112، (%94)مدرساااااة حجومياااااة  1,708، موزعاااااة جماااااا يلاااااي: 2010مدرساااااة عاااااام  1,820

، حيااث شاا دت الالتاار  ارتالاااع عاادد الماادارس الثانويااة الخاصااة بشااجل (%6)مدرسااة خاصااة 
(. وارتالع عدد المدارس الم نياة 2010ام مدرسة ع 112إلى  2005مدرسة  72متزايد )من 

نسااوية،  311صااناعية،  175) 2010مدرسااة عااام  784إلااى  2005مدرسااة عااام  659ماان 
وبقي معدو االلتحاق بالتعليم الثانوي  شرعية(، 106 زراعية وايطرية، و 46تجارية،  146

ماااع نسااابة إنااااث إلاااى الاااذجور  2010-2005باااين عاااامي % 34)عاااام وم ناااي( عناااد معااادو 
. وش د الريف نسب تسرب جبير  ومتزايد  على وجه الخصو  من احناث ويعاود 102%

 السبب بشجل رليسي للالقر وتدني مستويات الدخل.

 التعليم الجامعي -

بساابب تعاادد شاا د التعلاايم العااالي تطااوراج جيااداج وارتالعاات نساابة االلتحاااق بااالتعليم الجااامعي 
)مااوازي، مالتااوح، وافتراضااي(. وارتالعاات جلالااة الطالااب الساانوية فااي  خيااارات التعلاايم العااالي
ألاااف ليااار  ساااورية عاااام  88إلاااى  2005ألاااف ليااار  ساااورية عاااام  68المرحلاااة الجامعياااة مااان 

ساااااابع فااااااروع  2010-2006حاااااادثت خااااااالو الالتاااااار  وأط  .%6.8، بمعاااااادو نمااااااو ساااااانوي 2010
والرقاااة، وتااام  للجامعاااات بمحافظاااات الساااويداء، درعاااا، إدلاااب، طرطاااوس، حماااا ، الحساااجة،

جلياااة جدياااد . وتااام افتتااااح أراعاااة معاهاااد علياااا )المع اااد العاااالي حدار  ا عمااااو،  66إنشااااء 
المع د الوطني لإلدار  العامة، المع د العالي للدراسات والبحاوث الساجانية، المع اد العاالي 

 حدار  الميا (.

بادءاج مان عاام  جلياة بادأت باالفتتااح 49جامعاة تتضامن  15والغ عدد الجامعاات الخاصاة 
الااذي ساامح للقطاااع الخااا  برنشاااء جامعااات  2001عااام  36عمااالج بالمرسااوم رقاام  2003

خاصااااة. ومااااع ذلااااك ال تاااازاو الجامعااااات الحجوميااااة تسااااتقبل العاااادد ا  باااار ماااان الطااااالب 
من إجمالي طالب المرحلة الجامعية، أماا الجامعاات الخاصاة فلام تجاذب ساوب  %(93.2)
  .2010من الطالب ن اية  %(6.8)

ومع أن ظ ور التعليم المالتوح والماوازي والخاا  أدب لتوسايع الخياارات، إال أن اه بالمقابال 
ترافق بارتالااع معادالت القباوو الجاامعي بشاجل جبيار ماا أدب مان ج اة أخارب إلاى حرماان 
ال ثياارين ماان فاار  متابعااة دراساات م، خاصااة أوللااك الااذين ال تتاايح ل اام أوضاااع م الماديااة 

 ذلك.
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 حةخدمات الص .1

، 2010-2006ملياااار ليااار  ساااورية خاااالو الالتااار   8بلاااغ احنالااااق علاااى الصاااحة بالمتوساااط 
خاالو % 2.13، مقارناة بنسابة 2010-2006من احنالااق العاام للالتار  % 1.39وشج ل نسبة 

وتعتباار نساابة احنالاااق الحجااومي علااى الصااحة إلااى الناااتب المحلااي احجمااالي . 2005عااام 
 احنالاااااقضااااعيالة جااااداج بالمعااااايير الدوليااااة، ممااااا يعنااااي أن  العاااابء ا  باااار ماااان  %(0.38)

نسبة السجان الاذين يعيشاون حرمانااج صاحي اج الصحي يقع على عاتق المواطن، ويذجر أن  "
 147."2010من إجمالي السجان لعام % 13.6بلغت 

 2010مشاالى عاام  122إلاى  2005مشاالى عاام  85ارتالع عدد المشافي الحجومية من وقد 
مشالى عام  373( ، أما المشافي الخاصة فارتالع عددها من (%72)سرير  22858)تحوي 
( ، وانخال  متوسط عادد (%28)سرير  8962)تحوي  2010مشالى عام  376إلى  2005

. ويبارز 2010شاخ  عاام  648إلاى  2005شخ  عاام  762ا شخا  ل ل سرير من 
شاخ  فاي  1350  ل ل سارير إلاى هنا التالاوت بين المحافظات إذ وصل عدد ا شخا

 279شخ  في الحسجة، في حاين وصال إلاى  1083شخ  في الرقة و  1098إدلب و 
 شخ  في دمشق.

 2010: عدد األشخاص ل ل سرير في المشافي السورية بحسب المحاف ات، 19المخطط 

 
 المجموعة اإلحصائيةالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات 

وتقدم خدمات الرعاية الصحية ا ولية وخاصة في مجاو الصحة احنجابية وتنظيم ا سر  
من خالو المرا ز الصحية التابعة لوزار  الصحة والمنتشر  في الحضر والريف، وقد ازداد 

                                                           
المتحدة (ر برنامج األمم 2010التقرير الوطني الثالث لألهدا  التنموية لأللفية في الجمهورية العربية السوريةر   147

 اإلنمائي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريةر
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، جماا ارتالاع 2010مرجازاج عاام  1,441إلاى  2005مرجازاج عاام  1,220عدد هذ  المرا ز مان 
مرجاازاج خااالو الالتاار  نالساا ا، أمااا  65مرجاازاج إلااى  46عاادد المرا ااز الصااحية التخصصااية ماان 

نقطة طبية عاام  242إلى  2005نقطة طبية عام  262النقاط الطبية فانخال  عددها من 
. 2010عياد  عام  35إلى  2005عياد  عام  18، وازداد عدد العيادات الشاملة من 2010

 . 2010مرجزاج عام  107ا ز الصحية الخاصة والغ عدد المر 

مقارنة باا  2010شخ  ل ل طبيب عام  661طبيباج ) 31,194ووصل عدد أطباء الصحة 
(. ويظ اار التالاااوت جلياااج بااين المحافظااات إذ 2005شااخ  ل اال طبيااب صااحة عااام  642

فاي الرقااة و  1095شاخ  فاي الحساجة و  1166وصال عادد ا شاخا  ل ال طبياب إلااى 
وفااي  184فااي درعااا، فااي حااين وصاال فااي طرطااوس إلااى  1042ياار الاازور و فااي د 1184

 شخ . 372دمشق إلى 
 2010: عدد األشخاص ل ل طبيب صحة بحسب المحاف ات، 20المخطط 

 

 المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجموعة اإلحصائية

، حيث وصل 2010من إجمالي ا دوية عام % 91والغت نسبة التغطية با دوية المحلية 
، 2010صاانالاج ماان ا دويااة عااام  6,895معمااالج تنااتب محلياااج  70عاادد معاماال ا دويااة إلااى 

 .2005صنالاج من ا دوية عام  5165معمالج تنتب  54مقارنة با 

ذات ا ولويااة ا ولااى، والتااي ت اادف  إنالاقاااج علااى المشاااريع 2010-2006ولاام تلحاا  الالتاار  
إلااى إصااالح القطاااع الصااحي والمتمثلااة فااي )إنشاااء الصااندوق الااوطني لتموياال الصااحة، 
الضاامان الصااحي، شاابجات ا مااان(، باال شاا دت المرحلااة اسااتمرار احنالاااق علااى المشاااريع 
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ياااة المباشااار ب اااا مااان الخطاااط الساااابقة والتاااي تمثااال ا ولوياااة الثانياااة )تطاااوير الرعاياااة ا ول
والثانوية والثالثية(، ا مر الذي يشير إلى عدم جالاء  احنالاق في حاو عدم تناليذ سياسات 

 احصالح المخطط ل ا.
 المرافق العامة .1

إنالاقااااج جبياااراج علاااى البناااى التحتياااة ماااع أن الخطاااة الخمساااية  2010–2006لااام تشااا د الالتااار  
ع عادد المشاترجين اارتالاوتباين المسشارات طموحاة فاي هاذا المجااو،  طرحت أهادافاج العاشر  

، 2010مشاترك عاام  5,349إلاى  2005ملياون مشاترك عاام  3,217بخدمات ال  رااء من 
إلاى  2005جيلاو واط سااعي عاام  1,880ع نصايب الالارد مان الطاقاة ال  راالياة مان اوارتال

 ع نسااابة ا سااار المساااتاليد  مااان مياااا  الشاااربا، وارتالااا2010جيلاااو واط سااااعي عاااام  2,232
ارتالعااات نسااابة ا سااار التاااي جماااا ، 2009عاااام % 90إلاااى  2001عاااام % 83المحسااانة مااان 

ارتالعات نسابة ا سار و . %86إلاى % 82تستعمل الشبجة العامة جمصدر لميا  الشرب مان 
، 2009عااام % 98إلااى  2001عااام % 88الماازود  بشاابجة صاارف صااحي فااي الحضاار ماان 

حيااث % 33الناليااة إلااى حاادود وفااي المناااطق % 67فااي الريااف إلااى حاادود  انخالضااتبينمااا 
 148يتم االعتماد على الحالر الالنية بدالج من الشبجة العامة.

 اإلسكان .2
تعناااى بتيساااير  االجتمااااعيجااار فاااي احطاااار النظاااري أن  الحجوماااات فاااي اقتصااااد الساااوق ذط 

حصوو جميع المواطنين على السجن الاللاق إماا عبار عاالوات احساجان للمساتأجرين، أو 
عبر دعم مستثمرين احسجان من قبل الحجومة لتشجيع م على عار  المساا ن وتوفيرهاا 

 إلااىي الخطااة الخمسااية القطاااع العااام بريجااارات منخالضااة. وجاناات الحجومااة قااد وج اات فاا
بشروط ميسار ، إال أن  معظام الخطاط لام تحظاى بالتنالياذ، ا مار  تأمين السجن االقتصادي

_في ظل عدم توفر البيانات_ من أهداف المسسسة العامة لإلساجان  استنتاجهالذي يمجن 
مسااجن  30,881نجاااز إلحاديااة عشاار ، حيااث هاادفت الساات ماو المحاادد  للخطااة الخمسااية ا

وحااد  سااجنية جااان مخططاااج  43,803مباشاار ب ااا فااي الخطااة الخمسااية العاشاار ، ماان أصاال 
إنجازهااا وتسااليم ا خااالو فتاار  الخطااة الخمسااية العاشاار ، مااا يعنااي أن  نساابة المنجااز خااالو 

من المخطط، عدا عن التأخير فاي المواعياد المحادد  % 29.5فتر  الخطة الخمسية حوالي 
والتااي تعتباار  لإلسااجانلتسااليم المشااروعات السااجنية، حيااث تشااير بيانااات المسسسااة العامااة 

                                                           
(ر ANND(ر شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  2014الحماية االجتماعية: الوجه ااخر ألزمة الدولةر   148

  45ص 
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الااذراع الالنااي لمشااروع السااجن الشاابابي فااي سااورية إال أن  "عاادد المسااا ن المخصصااة حتااى 
مساجناج فاي  14,657مساجناج، بينماا جاان مقارراج تساليم  10,142وصل إلى  2011أيلوو عام 
 149."2009ن اية عام 

ومن ج ة أخرب جانت الحجومة قد تبنت معالجة مناطق السجن العشوالي_ حيث تالتقر 
في ا إلى شروط الحيا  الصحية مثل شبجات الصرف الصحي وشبجات ميااا  المنازو 

الشرب النظامياة، ما يجعل سجان ا عرضة النتشار ا مرا  وا والة_ إال أن خطط 
معالجت ا ال تزاو قيد الدراسة حتى اآلن علماج أن  هذ  الظاهر  ال تزاو تواصل زحال ا 

ضمن او أسعار المسا ن المدرجة ي طبشجل جبير في ظل االرتالاع ال الل الذ
 والخاصة، وضعف دور الجمعيات السجنية الحجومية مخططات المدن والبلديات

وتعتبر مشجلة السجن قضية حساسة  المسا ن بشجل عام. إيجاراتإضافة إلى ارتالاع  
فمناطق السجن العشوالي تتسم بضعف  االجتماعيجداج وذات صلة وثيقة با من 

الخدمات وتردي ظروف السجن إضافة إلى تالاوت أسعار ا راضي والبناء بين ا واين 
 المناطق المنظمة، ومن شأن هذا أن يترك آثاراج اجتماعية سلبية.

  

                                                           
على الرابط 18/9/2011صحيفة تشرين، مقال بعنوان "السكن الشبابيررر تجربة رائدة رر بمخرجات هزيلة"، تاريو  149

 ر14/5/2015استرجعت بتاريو   http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/239665االلكتروني 

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/239665
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 المدنيالمجتمع رابعًا: 
ات ا سرية وعالقات تبنى الثقافة السورية بشجل جبير على مال وم العطاء، وال تزاو العالق

قااادم التبرعاااات ا سااار الممتاااد  تلعاااب دوراج م مااااج، وتشاااجل شااابجة أماااان م ماااة، وغالبااااج ماااا تط 
مباشاار  إلااى المسسسااات الدينيااة. وهناااك فااي سااورية العديااد ماان الجمعيااات الرساامية وغياار 

النالااوذ ذات ريااة أو الشخصاايات النسااالية أو الشخصاايات الرساامية التااي أنشااأت ا ا ساار الث  
نشاالت ماان قباال المغتااراين. وهناااك منظمااات أط  اتو السياسااي أو عباار مساااهمالمجتمعااي أ

الحجوماااة جاالتحااااد النساااالي الساااوري، وال يلاااة الساااورية لشاااسون ا سااار  واتحاااادات الطالولاااة 
( وهااي منظمااات رديالااة لحاازب البعااث العراااي طاللااع البعااث، النقابااات العماليااةوالشااباب )

منظماااات غيااار حجومياااة ذات طاااابع إنسااااني جاااال الو  االشاااترا ي، إلاااى جاناااب ذلاااك يوجاااد
وتعمال الجمعياات  ،SOSا حمر العراي السوري وا مانة الساورية للتنمياة وقارب ا طالااو 

وتعديالتاااه عاااام  1958الساااورية لتااااريا الياااوم بموجاااب قاااانون الجمعياااات الصاااادر بتااااريا 
 ة. االجتماعيتحت إشراف وزار  الشسون  1969

ورية ال سيما التقليدية والدينياة علاى ا عمااو الخيرياة، جتقاديم الادعم وترجز المنظمات الس
المالي ل سر الالقير ، ودعم التعليم والرعاية الصحية والتدريب الم ناي والرعاياة المسسساية 
ل شخا  ذوي االحتياجات الخاصة أو المسنين وا يتام. أماا المنظماات التنموياة فترجاز 

جحمايااة البيلااة وتطااوير الحاارف التقليديااة وتطااوير الشااباب  أ ثاار علااى ا هااداف احنماليااة
واناااء القاادرات والقاارو  متناهيااة الصااغر وتاادريب اآلباااء وا م ااات وتاادريب العاااملين فااي 
مجااااو الرعاياااة الصاااحية ومشااااريع التنمياااة الريالياااة. وهنااااك منظماااات مجتماااع مااادني تعناااى 

 بالجانب الثقافي ججمعية العلوم االقتصادية.

دارية متواضاعة، وتقاوم  وتمتلك معظم جمعيات المجتمع ا هلي في سورية قدرات مادية وا 
علاااى تقاااديم خدماااة معيناااة ال تتغيااار، وتعتماااد علاااى المتطاااوعين مااان أفاااراد المجتماااع الاااذين 
يبااادرون للعماال دون أجاار، وفااي المقاباال هناااك منظمااات مجتمااع أهلااي ذات جالاااء  أعلااى 

القاات جبيار  وماوظالين محتارفين برواتاب عالياة. وتعمال ولدي ا تمويل جيد ولادي ا شابجة ع
بااالتوازي مااع جمعيااات المجتمااع ا هلااي فااي سااورية العديااد ماان منظمااات ا ماام المتحااد ، 

، واليونساااااجو ILOجمنظماااااة ا مااااام المتحاااااد  ل غذياااااة والزراعاااااة، ومنظماااااة العمااااال الدولياااااة 
UNESCO وارناااااامب ا مااااام المتحاااااد  احنماااااالي ،UNDP وا وناااااروا ،ONRAW وارناااااامب ،

. إضاافة لعادد مان المنظماات WHO، ومنظمة الصاحة العالمياة UNFPAا غذية العالمي 
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ة االجتماعيااااالمعنيااااة بالتنميااااة  AKDNالدوليااااة ا خاااارب مثاااال شاااابجة اآلغااااا خااااان للتنميااااة 
واالقتصااادية، ومسسسااة سااعيد للتنميااة الخاصاااة ببناااء القاادرات للمنظمااات غياار الحجومياااة 

حعاقااة. وتساااهم هااذ  المنظمااات بتناليااذ باارامب مشااترجة مااع الااوزارات والحجوميااة المعنيااة با
وتتمياااز باااالمالء   ،ة(االجتماعياااالساااورية وماااع المنظماااات ا هلياااة )برشاااراف وزار  الشاااسون 

 المالية والحرفية الم نية. 

، وارزت جمعيات تعنى بمجااالت 2000بدأ نشاط الجمعيات ا هلية بالتزايد منذ عام وقد 
وتشاااير بياناااات وزار   ،لتأهياال الم ناااي والصاااحة والبيلااةمطروقااة ساااابقاج جاااالتعليم والاام ت ااان 
ة إلى زياد  عدد مسسسات وجمعيات المجتمع ا هلي في سورية خاالو االجتماعيالشسون 

، وعمل ا في مجااالت جدياد ، وماع ذلاك ال يازاو %300فتر  الخطة الخمسية العاشر  نحو 
إلااى  2010ر انتشاااراج، فقااد وصاال عاادد الجمعيااات ن ايااة المجاااو الخيااري هااو المجاااو ا  ثاا

جمعياة فنياة وأدبياة  96جمعية من ا ما يزيد عن النصف جمعياات خيرياة، إضاافة  1,240
 23جمعية بيلية و  46جمعية علمية و  65جمعية تعنى باحعاقات المختلالة و  86ونحو 

الشاباب و جمعياة واحاد  جمعيات تعناى ب 5جمعيات تعنى بالمرأ  و  10جمعية تعاونية و 
 فقط تعنى برعاية المسنين والعجز .

 ، )جمعية(2010: توزع جمعيات المجتمع األهلي في سورية بحسب التخصص، 21المخطط 

 
 ةاالجتماعيالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات وزارة الشؤون 

دمشااق وريال ااا علااى نصااف عاادد الجمعيااات  فتسااتحوذأمااا بخصااو  انتشااارها الجغرافااي 
 الباقية. 12ا هلية، بينما يتوزع النصف اآلخر على المحافظات الا 
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 ، )جمعية(2010: توزع جمعيات المجتمع األهلي في سورية بحسب المحاف ات، 22المخطط 

 
 ةاالجتماعيالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات وزارة الشؤون 

ولعاااال ماااان الضااااروري هنااااا توضاااايح الالاااارق بااااين مصااااطلحي المجتمااااع الماااادني والمجتمااااع 
، إال أن المجتمااع الماادني (CIVIL SOCIETY)ا هلااي، إذ يوحاادهما المصااطلح االنجلياازي 

أشمل من المجتمع ا هلي ويحتويه، فبينماا يقاوم الثااني علاى الاروابط والتنظيماات احرثياة 
التاااي ينتماااي إلي اااا الالااارد العتباااارات مسااابقة غيااار اختيارياااة غالبااااج يشااامل المجتماااع المااادني 

رك فااي غياار احرثيااة وغياار الحجوميااة، التااي تشاااة التطوعيااة، االجتماعياامجمال التنظيمااات 
، وال Civilالشاااأن العاااام، ومااان ج اااة أخااارب، تاااالزم المجتماااع المااادني صاااالة المدنياااة و الاارأي 

تعني فقط ما يقابل العسجر ، بل تتميز المجتمعات المدنية عن ا هلية بحيادها عن الدين 
وعن أي ارتباط بج از الدولة، واذلك يمجن الحجم على أن  معظم التشجيالت التي وجدت 

، ل ن يغلب على أنشطت ا طابع ا هليةمن ا إلى المدنية أقرب للتشجيالت في سورية هي 
، وهنا يتبين ضعف هذا الجانب من جوانب اقتصاد السوق االجتماعيةاحعالة والمساعد  

فااااي التجراااااة السااااورية رغاااام أهميتااااه ودور  ال بياااار فااااي تعبلااااة طاقااااات شاااارالح  االجتماااااعي
لخطاااو نحاااو التنمياااة المنشاااود  وحااال المشاااجالت المجتماااع المختلالاااة واالساااتالاد  من اااا فاااي ا

 ة.االجتماعي

 ة لقطاع األعما االجتماعيالمس ولية خامسًا: 
ومااا يرافقااه ماان انسااحاب  االجتماااعيبااي ن الالصاال ا وو أن  االنتقاااو نحااو اقتصاااد السااوق 

للدولاااة مااان النشااااط االقتصاااادي لصاااالح القطااااع الخاااا ، يقابلاااه دور اجتمااااعي يتوقعاااه 
المجتمااع ماان قطاااع ا عماااو، فماان ناحيااة أولااى يتوقااع منااه مساااهمة جيااد  فااي الضاارالب 
تااتالءم مااع ا رااااح المجتساابة ماان قبلااه، تساااهم باادورها فااي تموياال الموازنااة العامااة للدولااة 
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ة، وماااان ناحيااااة أخاااارب ينتظاااار منااااه المساااااهمة فااااي االجتماعيااااي تموياااال الخاااادمات وبالتااااال
ة الشاملة التي لم تعاد محصاور  بالوضاع الاداخلي للعااملين، االجتماعيمجاالت المسسولية 

باال تتعااداها لتشاامل ا طااراف المتعاملااة مااع الشاارجات وتتسااع لتشاامل المجتمااع ججاال، عباار 
 سسولية أخالقية ومسسولية خيرية.مسسولية اقتصادية ومسوسلية قانونية وم

، إذ ال يوجاد أي هيلاة مسسولية اجتماعياة" لقطااع ا عمااووفي سورية من الصعب لح  "
ة، ولعل هذ  الم مة تندر  ضمن مسسوليات وزار  الشسون االجتماعيتتابع هذ  االلتزامات 

ماااادب تبنااااي الشاااارجات السااااورية للمسااااسولية  اتراسااااإحاااادب الد رصاااادتة، وقااااد االجتماعياااا
شارجة صاناعية  45عبر أسلوب االستبانة بتطبيق اا علاى عيناة مسلالاة مان  150ة،االجتماعي

مساات لك فااي مختلااف  372 زعاات علي ااا االسااتبانة(، ووخدميااة )ماان أصاال سااتين شاارجة وط 
وزعت علي م االستبانة( ونجتالي هنا بعر  النتالب  1500المحافظات السورية )من أصل 

ة، وقاد أشاارت االجتماعياالخاصة باساتجابات المسات ل ين نحاو تبناي الشارجات للمساسولية 
استجابات مدراء الشارجات إلاى أن اا تاوفر وساالل النقال، والرعاياة الصاحية بشاجل معقاوو، 

يب والتطااوير العاااملين وتعتباار ظااروف العماال في ااا ماللمااة، ويحصاال العاااملون علااى التاادر 
بشجل معقوو، وتوفر الشارجات مجافالت للعااملين المبادعين، ل ان هنااك ضاعف فاي تقاديم 
تساا يالت خاصاااة بالساااجن للعاااملين فاااي الشااارجة، وضاااعف فااي تاااوفير التسااا يالت للنسااااء 

ة تجاااا  المسااات ل ين، حياااث تقاااوم االجتماعياااالعاااامالت. جماااا أشاااارت لضاااعف مساااسوليت ا 
لياااف المنتجاااات بشاااجل يزياااد مااان ساااعرها، وال تاااوفر بالشاااجل ال اااافي الشااارجات بتعبلاااة وتغ

نشرات إيضاحية حوو جيالية الاتخل  مان المناتب بعاد اسات ال ه، إضاافة إلاى قصاور فاي 
عناااد التساااعير، إال أن  اااا -جاااذوي االحتياجاااات الخاصاااة -مراعاااا  شااارالح اجتماعياااة معيناااة 

بشاااأن اساااتخدام المناااتب،  تحتاااوي علاااى تعليماااات جاملاااة إيضااااحيةبالمقابااال تاااوفر نشااارات 
الساالد  فاي المجتماع أثنااء  وا عارافوتسوق منتجات آمنة أثناء االستخدام، وتراعي القيم 

التاارويب واحعااالن والتعبلااة والتغليااف. وتوصاالت الرسااالة إلااى أن "الشاارجات السااورية عينااة 
هو شاجل مان الدراسة ت تم بالمست ل ين أ ثر من العاملين، علماج أن  رضا العاملين والذي 

 151.أشجاو التسويق الداخلي يقود إلى رضا المست ل ين في ن اية المطاف"

                                                           
المعهد  2012أحمد الحالق، آيات، رسالة ماجستير: واقع المسؤولية االجتماعية ودورها في النوايا الشرائية للمستهلب ، 150

 بتصر  132 إلى ص 111 العالي إلدارة األعمالر من ص
المعهد  2012أحمد الحالق، آيات، رسالة ماجستير: واقع المسؤولية االجتماعية ودورها في النوايا الشرائية للمستهلب ، 151

 117العالي إلدارة األعمالرص
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ة تجاا  المنافساين، فيارب مادراء الشارجات أن  الشارجات تلتازم االجتماعياأما عان المساسولية 
إلاااى حاااد ماااا بقواعاااد المنافساااة الشاااريالة فاااي موضاااوع الساااعر، وال تلجاااأ لجاااذب العمااااو مااان 

أخالقياااة، وال تتباااع طرقااااج غيااار مشاااروعة للحصاااوو علاااى الشااارجات المنافساااة بطااارق غيااار 
امتيااازات خاصااة جالمناقصااات وغيرهااا، أو تمااارس أشااجاو التجسااس الصااناعي واحنتاااجي 
علااااااى المنافسااااااين اآلخاااااارين، وال تعنااااااي تلااااااك االسااااااتنتاجات التطبيااااااق ال اماااااال للمسااااااسولية 

وجود شارجتين فقاط ة تجا  المنافسين حتى أن  بعض ا ال يعتد به فمثالج في ظل االجتماعي
لالتصاالت، وعدم وجود تباين في السعر، وبالمقارنة بأسعار االتصاالت مع دوو الجوار 
تباااين أن  أساااعار االتصااااالت الخليوياااة لااادينا ترتالاااع بشاااجل واضاااح ويااارد ذلاااك إلاااى ضاااعف 

 ة بلن واحد.االجتماعيالمنافسة والمسسولية 

دون حااق قااانوني، مااا ياادو علاااى وجاناات أ ثاار الاانقط ساالبية هااي تقليااد منتجاااات اآلخاارين 
 غياب الرقابة والمساءلة وضعف التشريعات التي تحمي المل ية الالجرية.

ي والحجومااااة، بيناااات الدراسااااة ة تجااااا  المجتمااااع المحلاااااالجتماعيااااوفيمااااا يخاااا  المسااااسولية 
مساهمة الشرجات في حال مشاجالت الالقار وا مياة، وتشاغيل ا طالااو، وفاي تنمياة ضعف 

 المجتمع ججل.

أما من وج ة نظر المسات ل ين فقاد أشاارت اساتجابات م إلاى قصاور واضاح للشارجات عان 
 -إال بنسبة منخالضة -ة في جميع البنود فالشرجات ال تدفع تعويضاج االجتماعيمسسوليت ا 

بشااجل ضااعيف لمقترحااات  إالعاان ا ضاارار الناتجااة عاان اسااتخدام منتجات ااا، وال تسااتجيب 
 ل ون بدورهم ضعف واضح في مسااهمة الشارجات فاي وشجاوب المست ل ين، ويرب المست

ة احنسااانية والخيريااة، جمااا أباادوا االجتماعيااخدمااة المجتمااع وحاال مشااا له ومراعااا  القضااايا 
ثقة متدنية فاي جاون الشارجات الساورية قاد تساوق منتجاات غيار آمناة أثنااء االساتخدام. أو 

ن  الشرجات تقوم بتعبلة وتغليف تسعى لحماية المست لك أثناء استخدام منتجات ا، وأ دوا بأ
المنتجاااات بشاااجل يزياااد مااان ساااعرها، وال تاااوفر نشااارات إيضااااحية عااان جيالياااة الاااتخل  مااان 

 المنتب بعد است ال ه.
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 خالصة الفصل الثاني
باااين الالصااال الثااااني أن  الحجوماااة وضاااعت برامجااااج طموحاااة ضااامن إطاااارات هاماااة للعمااال 
جاحصااالح االقتصااادي والمسسسااي، إلااى جانااب سياسااات اجتماعيااة وقاليااة تنطااوي علااى 
تنمية تضمينية تمجينية للشرالح الضعيالة وتبشر_أي السياسات بمجمل ا_ برمجانية انتقااو 

 .االجتماعيسلس نحو اقتصاد السوق 

ن مااااا حصاااال علااااى أر  الواقااااع هااااو الشااااروع بعمليااااة االنالتاااااح االقتصااااادي، وتحرياااار ل اااا
خالااق فاي الن او   ا سواق والتجار  مع غيااب المسسساات والقاوانين الناظماة للمنافساة، وا 

صااالح مسسسااات الدولااةبال الت نولااوجي، واالرتقاااء البشااري و  قاعااد  الصااناعية والزراعيااة وا 
لام يختلاف عان المعادو فاي فتار  الخمساية التاساعة،  فسجل االقتصاد معدو نماو اقتصاادي

ولاام يمجاان الوصااوو إلااى معاادالت النمااو القطاعيااة المساات دفة إال فااي قطاعااات الخاادمات 
وال  رااء والماء والنقل، وأشارت البيانات إلى عجز السياسة المالياة عان تاأمين احيارادات 

لعاااام بشاااقيه الجااااري ضاااعف تمويااال احنالااااق ا مخططاااة ماااا انعجاااس بطبيعاااة الحااااو علاااىال
عن تخصي  الموارد في االقتصاد القومي  ري وعدم جالاءته التي تجلت بالعجزواالستثما

واالعتماااد علااى مااوارد الاانالط اآلخااذ  بالتناااق ، وعلااى الاارغم ماان بقاااء عجااز الموازنااة فااي 
_ لاااام يعجااااس العجااااز احشااااار قبااااوو إال أن الاااارقم المطااااروح رساااامياج _جمااااا تماااات محاااادود ال
إضافة إلى ارتالاع الدين العام الخاارجي والاداخلي، وشا د االقتصااد خاالو الالتار  الحقيقي، 

المدروسااة معاادالت تضااخم عاليااة سااببت ارتالاعااات جبياار  فااي ا سااعار، وجاناات مسشاارات 
القطاع النقادي جياد  وأ ثار قراااج مان أهاداف ا المعلناة نتيجاة ولاو  المصاارف الخاصاة إلاى 

ين المصااارف العامااة، إضااافة لااتمجن السياسااة النقديااة السااوق وخلااق منافسااة فيمااا بين ااا وااا
من إحداث تغيير فاي هيجلاة الودالاع نحاو الودالاع طويلاة ا جال ا مار الاذي يعتبار ميساراج 
لحصاااوو قطااااع ا عمااااو علاااى تساااليالات طويلاااة ا جااال لالساااتثمار، ورغااام أن  التسااا يالت 

القتصادي بشجل عاام، إال أن  االلتمانية الممنوحة خالو الالتر  أشارت إلى تنامي النشاط ا
نسبة االستثمار إلى الناتب المحلي احجمالي جانت دون المخطط، وعلى الصعيد التجاري 
اسااتمر عجااز المياازان التجاااري، وفااي حااين أتاات نساابة تغطيااة الصااادرات للااواردات متوافقااة 
مااااع مااااا هااااو مخطااااط، إال أن ااااه مااااا تاااازاو المااااواد ا وليااااة والساااالع الوساااايطة مساااايطر  علااااى 

 لصادرات ما يعني حرمان االقتصاد الوطني من عوالد القيمة المضافة ل ذ  الصادرات.ا
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فتالاوتاات مسشااراته بااين احيجابيااة والساالبية، حيااث أوضااح جاال ماان  االجتماااعيأمااا الوضااع 
دلياال الالقاار متعاادد ا بعاااد ومعاماال جينااي تحسااناج عاماااج فااي حالااة التنميااة البشاارية وأوضاااع 
الالقراء، إال أنه تبين في الوقات نالساه وجاود تالااوت فاي ج اود التنمياة المبذولاة باين الرياف 

الشمالية والشرقية وباقي المحافظات من ج ة محافظات المنطقتين والمدن من ج ة واين 
، فااي حااين تبااين تراجااع الرفااا  وتاادهور ا وضاااع المعيشااية عباار انخالااا  جاال ماان أخاارب 

، إلااى جانااب عاادم احجمااالياالساات الك الخااا  ل فااراد وحصااة الالاارد ماان الناااتب المحلااي 
أن   نتباايوبشااجل عااام االنسااجام بااين وسااطي ا جااور الشاا رية ووسااطي احنالاااق الشاا ري، 

ويمجان رد سياسات الحد من الالقر التي أطلقت ا الحجومة لم تنجح في تحقيق أثر واضح، 
ن تاااوفير ة عااااالجتماعيااا اتضاااعف سياساااات االقتصااااد ال لاااي وقصاااور السياساااذلاااك إلاااى 

 ال يمجن ل ولى أن تعمل وتنجح بمعازو عان نجااح ا خيار . إذ، آليات لتوزيع ثمار النمو
، واينات الدراساة ضاعيالاج  بقيعلي ما  احنالاقوجانت مسشرات التعليم والصحة جيد  إال أن  

اااام ونوعااااج، وضاااعف  ة لقطااااع االجتماعيااا المساااسوليةضاااعف منظماااات المجتماااع ا هلاااي جم 
 ا عماو. 
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يمجاان القااوو أن فتاار  االنتقاااو نحااو اقتصاااد السااوق االجتماااعي تمياازت بتراجااع جبياار فااي 
يااتمجن القطاااع الخااا  ماان تعويضااه، مااا أد ب إلااى تاادهور وظيالااة الدولااة االقتصااادية، لاام 

ا وضاع االقتصادية وانعجاسا ا علاى ا وضااع االجتماعياة، دون وجاود سياساات تحماي 
الشرالح االجتماعية الضعيالة تجعل م بمنأب عن اآلثار السالبية لعملياة االنتقااو، بال علاى 

ي جاناااات قالمااااة، وتااااأخرت العجااااس شاااا دت الالتاااار  تراجعاااااج فااااي السياسااااات االجتماعيااااة التاااا
احصاالحات السياسااية التااي توسااع فاار  المشاارجة السياسااية واالقتصااادية للمااواطنين، مااا 
أشاع حالة اغتراب أبعدت ال ثير مان فلاات الشاعب عان المباادر  والمشاارجة، ، دون تاوفر 

التاااي مااان شاااأن ا العمااال علاااى ترسااايا المواطناااة البيلاااة الممجناااة لنماااو المسسساااات المدنياااة 
، وفي الوقت نالسه وجدت بع  البنى ا هلية التي امتل ت بشاجل أو بالخر أدوات الةالالع

التعبلااة االجتماعيااة ولاام تجااد ل ااا منافساااج فااي المسسسااات المدنيااة، فأخااذت أشااجاالج عديااد  
ومجااااالت عمااال وأنشاااطة بااادأت بحرجاااات احتجاجياااة واعتصاااامات دخلااات بسااابب ظاااروف 

لنازاع المسالح ماع الدولاة، وأفضات إلاى أزماة جبيار  دالار  اداخلية وخارجية متعدد  ومختلالة 
 طالت لسنوات ولم تنته حتى اآلن.

 المبحث األو : األزمة السورية وآثارها االقتصادية واالجتماعية
والعقوبااات االقتصااادية الغرايااة بتاادهور  2011تسااببت الحاارب الاادالر  فااي سااورية منااذ عااام 

ملحااااوظ وأضاااارار جبياااار  علاااااى االقتصاااااد السااااوري، وتراجعااااااج حاااااداج باالسااااتثمارات العاماااااة 
والخاصة نتيجة عدم االستقرار السياسي وتصاعد أحداث العنف، فانخال  الناتب المحلي 

 2014عاام  مليار لير  سورية 559إلى  2010مليار لير  سورية عام  1,450احجمالي من 
مان % 30، وشا د االقتصااد ال لاي تادهوراج جبياراج ماع عجاز ماالي تجااوز 152(%61)بمعدو 

ماان % 22قباال ا زمااة(، وعجااز تجاااري تجاااوز % 10الناااتب المحلااي احجمااالي )مقارنااة بااا 
 قبل ا زمة(.% 7الناتب المحلي احجمالي )مقارنة بنحو 
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 2015-2010: أهم الم شرات االقتصادية في سورية خال  الفترة 23المخطط 

 
 المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المجتب المرجزي لإلحصاء والمرجز السوري لبحوث السياسات

ملياااار دوالر  200وقطااادرت جلالاااة ا ضااارار التاااي أصاااابت ا صاااوو المادياااة للااابالد بحاااوالي 
ولحااق الضاارر جاال أشااجاو البنيااة التحتيااة )النقاال، ال  رااااء، أنظمااة  2014،153بن ايااة عااام 

الميااااا ، االتصاااااالت، وغيرهااااا(، مثلمااااا أصاااااب المسااااا ن، المصااااانع، الماااادارس، المشااااافي 
 وا راضي والمعدات الزراعية.

وتااأثر قطاااع الاانالط بشااجل حاااد بالعقوبااات ا مريجيااة وا ورايااة ماان ج ااة، وخرجاات بعاا  
حقااوو الاانالط عاان الساايطر  الحجوميااة ماان ج ااة أخاارب. فااانخال  إنتااا  الاانالط بشااجل جبياار 

لاااااى  2012برميااااال/اليوم عاااااام  170,000برميااااال/اليوم قبااااال ا زماااااة إلاااااى  370,000مااااان  وا 
لى 2013برميل/اليوم عام  28,000 . وهاذ  ا رقاام 2014برميل/اليوم فقط عام  9,300، وا 

 تعبر عن ال ميات المنتجة من النالط في المناطق الخاضعة لسيطر  الحجومة. 

لير   46.5انخالضت قيمة اللير  السورية بشجل جبير في أعوام ا زمة ا راعة فمن حوالي و 
 (%270ر )أي انخالااااا  بمقاااادا 2014لياااارات عااااام  174إلااااى  2010للاااادوالر الواحااااد عااااام 

يعاااود هاااذا االنحااادار . و ليااار  350إلاااى  2015مااان عاااام ووصااالت ماااسخراج فاااي تشااارين ا وو 

                                                           
النزاع في الجمهورية العربية السورية: تداعيات على االقتصاد الكلي وعقبات في طريق األهدا  اإلنمائية لأللفية،  153

 (ر اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا االسكوار2014 حزيران، 
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بشااجل أساسااي للاادمار ال بياار الااذي لحااق با صااوو الماديااة للاابالد، واالنخالااا  الحاااد فااي 
الصااادرات النالطيااة وغياار النالطيااة، إضااافة إلااى تااأثير العقوبااات االقتصااادية علااى التجااار  

الماليااة وانخالااا  االحتياااطي النقاادي والعجااز فااي الموازنااة العامااة  الخارجيااة والتحااويالت
 للدولة.

وأدب انخالااا  قيمااة اللياار  السااورية إلااى رفااع أسااعار الساالع االساات ال ية بشااجل جبياار، مااا 
أدب لتااادهور القاااو  الشااارالية لمعظااام الساااوريين. ووفقااااج للمجتاااب المرجااازي لإلحصااااء، ارتالاااع 

، 2012عاام  37.4إلاى  2011عاام % 4.8ا زماة مان المعدو السنوي للتضخم خالو فتار  
. وهذا أفضى إلى زياد  ترا مية في ا سعار بنحو %89.6مسجالج  2013والغ ذروته عام 

، ل ن بوتير  أبطن، 2014. وتابع التضخم ارتالاعه عام 2013-2010خالو الالتر  % 173
 .2010مقارنة بأسعار عام % 320محققاج معدالج ترا مياج بلغ 

: الرقم القياسي ألسعار المستهلك وسعر صرف الليرة السورية خال  24خطط الم
 2015-2010الفترة 

 
 المصدر: المجتب المرجزي لإلحصاء ومصرف سورية المرجزي وموقع مجلة االقتصادي االل تروني

جمااااا أسااااالرت الحاااارب الاااادالر  فااااي سااااورية عاااان أضاااارار جساااايمة علااااى المسااااتوب احنساااااني 
واالجتماعي جما على المستوب االقتصادي، حيث بلغ عدد قتلى العنف حتى ن اياة شا ر 

ألااف شااخ  بحسااب ا ماين العااام ل ماام المتحااد ، وعلااى ماادب  220حااوالي  2014نيساان 
ماان المناااطق المتااوتر  نحااو  154ون شااخ ملياا 7.6الساانوات ا راعااة الماضااية ناازح حااوالي 
ملياون شاخ  بحاجاة إلاى  1.6وأصابح أ ثار مان مناطق أ ثر أماناج في الداخل الساوري، 

، شاخ  3,979,560إلاى الخاار  بينماا بلاغ العادد احجماالي لالجلاين الساوريين  155مأوب،
                                                           

ر األمم المتحدة بالتعاون مع  وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 1520خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية  154

 ر3الحكومة السورية ص 
(ر ANND(ر شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  2014الحماية االجتماعية: الوجه ااخر ألزمة الدولةر   155
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في ا ردن ويتوزع الباقون على باقي  (%16)في لبنان و (%30)من م في ترجيا، و%( 44)
وتشير تقاديرات الخطاة احقليمياة لمسااعد  الالجلاين إلاى أن هاذا الارقم مان  156دوو العالم.

  2015.157مليون مع ن اية عام  4.27المتوقع أن يتجاوز 

ملياون  1.2ولحق الدمار بالبنى التحتية المادية واالجتماعية جافة، إذ " تضرر ما يقدر باا 
ازو ماا باين دماار جلاي أو أضارار جزلياة، وتعار  أ ثار مان نصاف المستشااليات من المن

فقااااط ماااان  %43إلااااى أضاااارار بالغااااة إذا لاااام يجاااان دمااااار جلااااي، وتشااااير التقااااديرات إلااااى أن 
المستشااااليات تعمااال بجامااال طاقت اااا، جماااا تضااارر ماااا يقاااارب رااااع عااادد المااادارس، تساااتخدم 

وتضااااررت شاااابجات  158التعلاااايم"،ال ثياااار من ااااا جمالجاااان جماعيااااة و غاااارا  أخاااارب غياااار 
وانعجسااات ا ضااارار التاااي تعرضااات ل اااا البناااى  ومحطاااات مياااا  الشااارب وال  راااااء والنقااال،

التحتية بحرمان جبير من الخدمات ا ساسية، عدا عن تراجع قدر  الدولة أصالج عن تقديم 
هذ  الخدمات بسبب انخالا  احنالاق العام من ج ة وبسبب ضعف القدر  على الوصاوو 

فقاد "انخالا  نصايب الالارد مان مياا  الشارب  ر من المناطق المتوتر  من ج ة أخرب،لل ثي
، 2013متار مجعاب فاي عاام  58إلاى حاوالي  2011متار مجعاب للالارد عاام  72اآلمنة من 

 159جيلو واط ساعي". 857,1إلى  2012وانخال  نصيب الالرد من الطاقة ال  راالية عام 

ا وضااع االجتماعياة والمعيشاية ل سار الساورية، وقد أرخات ا زماة بتبعات اا الثقيلاة علاى 
، ماااا أفقاااد التضاااخم والعقوباااات االقتصاااادية حياااث تاااأثرت بانخالاااا  قيماااة الليااار  الساااورية و 

الدخوو جزءاج جبيراج مان قوت اا الشارالية حتاى لام تعاد قاادر  علاى تلبياة المتطلباات ا ساساية 
عاام % 8.6بعد أن جانات بحادود للحيا ، فضالج عن ارتالاع معدالت البطالة بشجل جبير، ف

، مااان م 2014عاااام % 55.4تشاااير التقاااديرات إلاااى وصاااوو معااادو البطالاااة إلاااى  2011،160
يضاف إلى ذلك الخسارات ال بير  التي لحقت  161مليون فقدوا عمل م خالو ا زمة، 2.96

باااالثرو  المادياااة ل سااار مااان مساااا ن وممتل اااات وتج يااازات، واضاااطرار العدياااد مااان ا سااار 

                                                           
األرقام حتى نهاية  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.phpالمفوضية السامية لشؤون الالجئينر  156

 2015شهر نيسان 
ر األمم المتحدة بالتعاون مع  وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات 2015خطة االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية  157

 ر12حكومة السورية ص ال
(ر ANND(ر شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  2014الحماية االجتماعية: الوجه ااخر ألزمة الدولةر   158

 ر240ص 
 ر242الحماية االجتماعية: الوجه ااخر ألزمة الدولةر المرجع السابقر ص 159
 المكتب المر،زي ل،حصاقر 160
 ر32وث السياسات، تقرير االغتراب والعنف صتقديرات المر،ز السوري لبح 161

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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ماا جعل ااا بسابب اتسااع نطااق دالار  العنااف علاى امتاداد المنااطق الساورية متعادد للنازوح ال
 عرضة للالقر بشجل أ بر.

مع طوو فتر  ا زمة ومع ازدياد ا وضااع ساوءاج، وصاعوبة  أدت العوامل السابقة مجتمعةج 
إيصاااو المساااعدات احنسااانية الالزمااة المقيااد بعااد  قيااود إلااى تاادهور ا وضاااع احنسااانية 
واسااتنالاذ آليااات الت يااف لاادب جاال ماان الم جاارين والمجتمعااات المضاايالة ل اام، مااا انعجااس 

ماان  %64.7شااير الدراسااات إلااى باادور  تراجعاااج فااي المسشاارات التنمويااة فااي سااورية، حيااث ت
السوريين باتوا يعانون من "الالقار الشاديد" وفاق خاط الالقار الاوطني ا دناى، ووصالت نسابة 

انخالضت نسبة االلتحاق الصافي و  2014،162وذلك في ن اية عام  %30الالقر المدقع إلى 
ولم ت ن المسشرات  2013،163عام % 70إلى  2011عام % 98.4في التعليم ا ساسي من 

ساانة عاااام  75.9حية أفضاال حاااالج إذ انخالضاات تقااديرات "العمااار المتوقااع للااوالد  ماان الصاا
وقاد أشاارت سلسالة مان التقييماات الساريعة للتغذياة  164"،2014سنة عاام  55.7إلى  2010

إلااى وجااود سااوء  -محافظااة  13فااي  2014أقيماات مااا بااين شاا ري آذار وتمااوز ماان عااام -
بنساابة  165(SAM)، وسااوء التغذيااة الحاااد الشااديد %7.2بنساابة  (GAM)التغذيااة الحاااد العااام 

لت حاالت جثيار  لجاوالح مثال الحصابة وأمراضااج مثال شالل ا طالااو،  166".2.3% جما "سج 
وانخالضات نسابة الساجان  167والذي جاان البلاد قاد قضاى علياه قبال عقاد مان الازمن تقريبااج"،

(، 2008عاااااام % 92)مقارناااااة باااااا % 71المااااازودين بمصااااادر لمياااااا  الشااااارب المأموناااااة إلاااااى 
عاام % 95)مقارناة باا % 76وانخالضت نسبة السجان المزودين بمرفاق صاحي محسان إلاى 

2008.)168 

بناءاج على ما سبق نجد أن  ا وضاع التنموياة شا دت تادهوراج جبياراج خاالو سانوات ا زماة، 
وهااذا مااا تسجااد  التقااارير الدوليااة وا مميااة علااى حااد سااواء، فماان ج ااة تبااين مجونااات دلياال 

                                                           
االغتراب والعنف: تقرير ، آ ار(ر 2015المر،ز السوري لبحوث السياسات واألنوروا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائير   162

 ر44-43ر سورية ص2014يرصد آ ار األزمة السورية خالل العام 
بيانات وزارة التربية بناقس على استخدام تقدير نمطي للسكان دون احتساب السكان في سن التعليم الموجودين خارل  163

 44رص2014التقرير الوطني للحماية االجتماعية في سورية، بحث غير منشور، المر،ز السوري لبحوث السياسات سوريةر
االغتراب والعنف: تقرير ، آ ار(ر 2015األمم المتحدة اإلنمائير   المر،ز السوري لبحوث السياسات واألنوروا وبرنامج 164

 40ر سورية 2014يرصد آ ار األزمة السورية خالل العام 
ييعرق  سوق التغاية الحاد الوخيم بانخفا  ،بير في نسبة الوزن/الطول  أقلق بثالث درجات معيارية من متوسط معايير  165

المية(، أو بهزال وخيم باد للعيان، أو بوجود و مة تغاويةر والمعرو  أنق خفا النمو التي حدقدتها منظمة الصحة الع

معدالت وفيات األطفال وتحسين صحة األمهات من األمور التي تعتمد، بشدة، على الحد من سوق التغاية التي تقف، بشكل 

 % من وفيات األطفال دون سن الخامسةر35مباشر أو غير مباشر، وراق حدوث 
 ر3، الجمهورية العربية السورية ص 2015ستجابة االستراتيجية خطة اال 166
 ر42رص2014التقرير الوطني للحماية االجتماعية في سورية، بحث غير منشور، المر،ز السورية لبحوث السياسات 167
ير االسكوا ، وتقر2010التقرير الوطني الثالث لألهدا  التنموية لأللفية في الجمهورية العربية السورية الصادر عام  168

 ر2014النزاع في الجمهورية العربية السورية الصادر عام 
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مان  2015و  2011بشرية تراجع ترتيب دليل التعليم الخا  بساورية باين عاامي التنمية ال
دولاة، جماا تراجاع ترتياب دليال الصاحة مان  187مان أصال  168إلى المرجاز  124المرجز 
دولة، وتراجعت مرتبة سورية في دليل الدخل  195من أصل  177إلى المرجز  67المرجز 

 169دولة. 190من أجصل  172إلى المرجز  116من المرجز 

إلاى أن   2015ومن ج ة أخرب تشاير خطاة االساتجابة االساتراتيجة الخاصاة بساورية لعاام 
عان نالاس  %31انحاو ي عشر ضاعالاج مناذ بداياة ا زماة، و "االحتياجات احنسانية زادت اثن
مليااون إنسااان بحاجااة إلااى مساااعدات إنسااانية. حيااث  12.2الالتاار  ماان العااام الماضااي، مااع 

 11.6ملياااون شاااخ  فاقااادين ل مااان الغاااذالي، ويوجاااد حاااوالي  9.8و يعتبااار ماااا يقااادر بنحااا
ملياون  9.9مليون شخ  بحاجة ماسة للحصوو على الميا  النظيالاة والصارف الصاحي، 

ويقادر التموياال  170شاخ  بحاجاة إلاى المااواد غيار الغذالياة ا ساساية والضاارورية للحياا ."
ملياار دوالر، ماا يضاع  2.9المالي المطلوب لالساتجابة بالعالياة ل اذ  االحتياجاات بحاوالي 

الحجومااة السااورية أمااام اسااتحقاقين هااامين يتمثاال ا وو بتحديااد دورهااا ماان هااذ  االسااتجابة 
بشجل يمجن ا من تنسيق الج ود المحلية والدولية وفر  أولويات ا دون الوقوع في مشاجلة 

تبعيااة، ويتمثاال الثاااني بالتعاماال مااع التحااديات المسسسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة التااي ال
جانااات موجاااود  وال تااازاو قالماااة إال أن  مواج ت اااا باتااات ضااارور  وشااارط الزم لنجااااح إعااااد  
احعمار، طبعاج هذا مع افترا  تحقق االستحقاق الرليسي المتمثل بانت اء ا زمة الحالياة 

ن الج ود المستقبلية ست ون محدود  جسابقت ا في نطاق ضيق يحد  ما والذي من دونه فر
يمجن الوصوو إليه من رقعة جغرافية آمناة حيصااو المسااعدات للمحتااجين إلي اا، وتبارز 
في مراحل ا زمات والحروب الحاجاة لتاوفر مان ب مت امال لتحقياق االساتقرار علاى جمياع 

يناااااق  المبحااااث الثاااااني ماااان هااااذا الالصاااال الصااااعد السياسااااية واالقتصااااادية واالجتماعيااااة، 
السياسات التي اتبعت ا الحجومة خالو فتر  ا زماة، ويطارح المبحاث الثالاث أهام التحاديات 
التي من الممجن أن تواجه صناع القرار وواضعي السياسات للمرحلة االنتقالية نحو السلم 

ن ماليااد  فااي بناااء واالسااتقرار، بينمااا يقاادم الالصاال ا خياار بعاا  المقترحااات التااي قااد ت ااو 
 المن ب المطلوب لالنتقاو.

  

                                                           
االغتراب والعنف: تقرير ، آ ار(ر 2015المر،ز السوري لبحوث السياسات واألنوروا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائير   169

 ، بتصر ر40ر سورية ص 2014يرصد آ ار األزمة السورية خالل العام 
 ، بتصر 3، الجمهورية العربية السورية ص 2015خطة االستجابة االستراتيجية  170
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 المبحث الثاني: اقتصاد األزمة والسياسات الحكومية المتبعة 
ملياار  30االستجابة الحجومية ل زمة ضعيالة حيث رصدت مبلغااج متواضاعاج حاوالي جانت 

ملياااار عاااام  50و  2013ليااار  ساااورية حعااااد  احعماااار والتعاااوي  علاااى المتضاااررين عاااام 
 %4مرجازاج حياواء الم جارين تساتوعب حاوالي  850، جما عملت على تاأمين حاوالي 2014

تساديد الرواتاب وا جاور فاي ورغم أن  الحجومة حافظت علاى فقط من إجمالي الم جرين، 
وطرحاات عباار مسسسااات ا العديااد  ،القطااع العااام وأصاادرت زيااادات تعويضااية علااى ا جااور

حتياجااات المااواطنين من اااا، جمااا اتخااذت عاااد  ماان الساالع ا ساساااية فااي ا سااواق لتاااأمين ا
اجااراءات لتموياال المسااتوردات، ل ن ااا عجاازت عاان التعاماال مااع مشااجلة البطالااة، وتوسااعت 
في تبني سياسات التحرير االقتصادي، ولام تانجح فاي تحقياق اساتقرار ساعر صارف الليار  

 السورية.

لتاي اتبعت اا الحجوماة يناق  البحث في ما يلي أبارز السياساات االقتصاادية واالجتماعياة ا
 خالو ا زمة:

 الدعم الحكومي المطلب األو :
توقااف صاارف المعونااات النقديااة المقدمااة ماان الصااندوق الااوطني للمعونااة االجتماعيااة منااذ 

ملياار ليار  ساورية فاي العاام  207، وتراجعت القيماة الحقيقياة لالااتور  الادعم مان 2011عام 
 2000،171وذلااك با سااعار الثابتااة لعااام  2013مليااار لياار  سااورية فااي العااام  96إلااى  2010

حيااث شاا دت ساانوات ا زمااة ا خياار  توسااعاج فااي تبنااي سياسااات التحرياار االقتصااادي فااي 
سياق ما سمته الحجومة "عقلنة الدعم"، فتم رفع أسعار عادد مان السالع ا ساساية تادريجياج 

ليار   50ى إلا 2015وعلى رأس ا الخبز، حيث وصال ساعر راطاة الخباز فاي تشارين ا وو 
(، وارتالعت أسعار الماواد %233لير  سورية قبل ا زمة )بنسبة  15سورية بعد أن جانت با 

لياار  سااورية فااي  50التموينيااة )السااجر والاارز( فوصاال سااعر ال يلااو غاارام الواحااد من مااا إلااى 
(، وارتالعاات أساااعار %233لياار  ساااورية قباال ا زمااة )بنساابة  15بعااد أن جااان  2014تمااوز 

% 50ل دويااااة مرتالعااااة الااااثمن، و% 25بمعاااادو  2013ن ا ولااااى فااااي تمااااوز ا دويااااة ماااارتي
لجميااااع ا دويااااة ب اااادف % 50بمعاااادو  2015ل دويااااة منخالضااااة الااااثمن، والثانيااااة فااااي آب 

استمرار إنتا  المعامل. ورفعت جذلك أسعار منتجاات الطاقاة حياث وصال ساعر أساطوانة 

                                                           
(ر ANND(ر شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  2014الحماية االجتماعية: الوجه ااخر ألزمة الدولةر   171
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لياار   250بعااد أن جاناات بااا  2015لياار  سااورية فااي تشاارين ا وو  1800الغاااز المنزليااة إلااى 
(، ووصال سااعر طان الالياوو الاداخل فاي الصاناعة وفااي %620ساورية قبال ا زماة )بنسابة 

لياار   8,500بعااد أن جااان بااا  2015ألااف لياار  سااورية فااي حزيااران  112توليااد ال  رااااء إلااى 
لير  سورية  135(، جما وصل سعر ليتر المازوت إلى %1,217سورية قبل ا زمة )بنسبة 

، ووصل ساعر (%575)لير  سورية قبل ا زمة  20بعد أن جان با  2015في تشرين ا وو 
لياار  سااورية قباال  50بعااد أن جااان بااا  2015لياار  سااورية فااي تمااوز  160ليتاار البناازين إلااى 
(، جمااا رفعاات أسااعار شاارالح ال  رااااء المنزلااي والصااناعي وأسااعار %220ا زمااة )بنساابة 

  احجااراءات ب اادف زياااد  احياارادات الحجوميااة، والتخاليااف ماان عمليااات الميااا ، واطااررت هااذ
الت ريب وال در الذي تتعر  له هذ  المواد ما يساهم في دفع عجلة احنتاا  المحلاي، إال 

 أن  هذ  احجراءات عادت بلثار سلبية على صعيد المست لك والمنتب على حد سواء.

إلاى الساعر العاالمي بال تجاوزتاه فاي بعا   وقد وصلت أسعار الالياوو والماازوت والبنازين
ا حياااان، نتيجاااة تحميل اااا أجاااوراج إضاااافية ناتجاااة عااان صاااعوبات النقااال واالساااتيراد بسااابب 
الحارب والعقوبااات االقتصااادية علااى سااورية إضااافة لل ادر والالساااد. فااي حااين ظلاات بعاا  

م فاااي الساالع تباااع بأقاال مااان سااعر الت لالااة جال  راااااء التااي تحماال الجاازء ا  بااار ماان الاادع
ماان % 36أي مانساابته  2015مليااار لياار  فااي موازنااة  413الموازنااة العامااة للدولااة )بحاادود 

 إجمالي النالقات المرصود ( برغم الزيادات المتالحقة التي طالت ا.

جما اعتمدت الحجومة على الضرالب غير المباشر  والرسوم لتمويل عجز الموازناة فرفعات 
فاااي المستشااااليات ورساااوم جاااواز الساااالر وأضاااافت رساااوم التساااجيل فاااي الجامعاااات والعاااال  

طوابع جديد  على المعامالت. ولم تصدر أي قرار يمس الضرالب المباشر  بارغم الت ارب 
الضاااريبي ال بيااار مااان أصاااحاب الثاااروات ورسوس ا ماااواو وبقيااات سياساااات احعالااااء مااان 

مار الضااارالب للمشااااريع المرخصاااة وفاااق قاااوانين االساااتثمار النافاااذ  ووضاااعت هيلاااة االساااتث
السورية مسود  قانون االستثمار الجديد وأبرز ما يميز  اساتمرار سياساة احعالااء الضاريبي 

 بنسب سخية جداج.
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والتــــدخل  زيــــادة الرواتــــب الحكوميــــة وتعــــويض المعيشــــة المطلــــب الثــــاني:
 اإليجابي في األسوا 

تساديد رواتاب الماوظالين والعساجريين والمتقاعادين استمرت الحجومة رغم جل الظروف في 
وأصدرت زياادات تعويضاية علاى الرواتاب، حتاى ارتالعات جتلاة الرواتاب  ،في القطاع العام

عاان الرواتااب % 35مليااار لياار  سااورية بنساابة زياااد   403إلااى  2015المرصااود  فااي موازنااة 
ملياااار ليااار  ساااورية. فالاااي آذار مااان عاااام  298والبالغاااة  2010المدفوعاااة فعليااااج فاااي موازناااة 

ليار  ساورية علاى جمياع رواتاب العااملين فاي  1500جرت إضافة مبلغ مقطاوع قادر   2011
ضافة نسبة  آالف ليار  ساورية شا رياج، و  10للرواتب التي تقال عان % 30القطاع العام، وا 

 2013وفي حزيران من عام  172.آالف لير  سورية ش رياج  10للرواتب التي تزيد عن % 20
 10على الاا  %20آالف لير  سورية ا ولى، و 10على الا % 40صدرت زياد  ثانية بنسبة 

وفاي مطلاع عااام  173.آالف ليار  الثالثااة 10علااى ماا يزياد عاان الاا % 5آالف ليار  الثانياة، و 
آالف  4منحت الحجومة العااملين فاي القطااع العاام تعويضااج معيشاياج مقطوعااج قادر   2015

تبع ا فاي شا ر أيلاوو زيااد  رواتاب العااملين فاي  174لير  سورية ال يخضع  ي حسومات،
رفاع الحاد  2,500لعام والعسجريين والمتقاعدين بمبلغ مقطوع مقدار  القطاع ا ليار  ساورية، وط

آالف ليااااار   10ألاااااف ليااااار  ساااااورية بعاااااد أن جاااااان  15ا دناااااى المعالاااااى مااااان الضاااااريبة إلاااااى 
لياار  سااورية وهااو أقااال  22,500وبالمحصاالة وصاال الحااد ا دنااى للرواتاااب إلااى  175سااورية،

 ألاف ليار  ساورية. 70بجثير مقارنة بالحد المطلوب لتحقيق مستوب ال الااف والاذي يقادر باا 
وااارغم التوظيالااات احداريااة والعقااود الموساامية التااي وفرت ااا الحجومااة إال أن ااا عجاازت عاان 

وتجعل ام بمعازو عان  176مليون ساوري  14.3حوالي  يتأثر ب امعالجة مشجلة البطالة التي 
 حجراءات التعويضية التي طرأت على ا جور خالو فتر  ا زمة.ا

وعدا عان عادم جالاياة ا جاور وفقادان فار  العمال وماوارد الارزق، أفارزت ظاروف ا زماة 
واالحت ااارات ضااعالاج فااي تاادفق الساالع إلااى ا سااواق السااورية أدب إلااى اختناقااات عديااد  فااي 

الساااوق وتاااأمين السااالع اآلساساااية، التااادخ ل احيجاااابي فاااي العااار ، ماااا دفاااع الحجوماااة إلاااى 
ماان خااالو المسسسااات التابعااة ل ااا سااواء علااى مسااتوب تالعياال عاادد ماان احجااراءات فقامات ب

                                                           
 ر2011عام  40بحسب المرسوم التشريعي رقم  172
 ر2013عام  38بحسب المرسوم التشريعي رقم  173
 ر2015عام  7بحسب المرسوم التشريعي رقم  174
 ر2015عام  42والمرسوم التشريعي رقم  41بحسب المرسوم التشريعي رقم  175
س لكل مشتغل ومعدل البطالة المقدر من قبل  13ر4والبالغ  2010حساب الباحثة باستخدام معدل اإلعالة لعام  176 شخصا

 السوري لبحوث السياساتر المر،ز
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مسسسااة التجاااار  الخارجيااة التاااي عملاات علاااى اسااتيراد الماااواد ا ساسااية والضااارورية، ومااان 
 خاااالو المرا اااز التساااويقية التابعاااة للمسسساااة العاماااة للخااازن والتساااويق التاااي قااادمت الماااواد
بأساااعار تقااال فاااي معظم اااا عااان أساااعار الساااوق، إضاااافة إلاااى تاااوفير السااالع االسااات ال ية 

 ا ساسية عبر منافذ بيع التجزلة والسيارات الجوالة التابعة ل ا بأسعار مقبولة.

 سعر الصرف والتدخل في سو  القطع األجنبي  المطلب الثالث:
ياااة ا زماااة حتاااى اآلن، تعاااددت القااارارات واالجاااراءات التاااي طالااات ساااعر الصااارف مناااذ بدا

وتعددت مع ا اآلراء بصوابية سياسات السلطة النقدية وجالاءت ا، إال أن ه يمجن  ي متاابع 
أن يلحااا  أن  ساااعر الصااارف اتخاااذ منحااااج متصااااعداج مناااذ بداياااة ا زماااة واساااتقر فاااي عاااد  
محطااااات متابعاااااج صااااعود ، متااااأثراج بااااارجرءات الساااالطة النقديااااة تااااار ، وبالوضااااع السياساااااي 

لياار  سااورية،  50ري تااار  أخاارب. فقااد جااان الاادوالر فااي بدايااة ا زمااة يعااادو حااوالي والعسااج
ليار  ماع إعاالن  300ليار  ووصال إلاى حاوالي  200وش د طالرات عد  تجاوز في ا عتبة الاا 

الواليااات المتحااد  ا ميرجيااة عزم ااا علااى توجيااه ضااراة عسااجرية لسااورية، وعنااد اساات داف 
داخاال ا راضااي السااورية، جمااا شاا د هبوطااات « اعاا د»طااالرات التحااالف لمواقااع تنظاايم 

ا مريجية وماع إعاالن التوصال إلاى اتالااق  مع تراجع احتماالت الضراةعد  جالتي سادت 
دولي لحل ملف السالح ال يميالي السوري، وتأرجح صعوداج ونزوالج بالعل تادخل المصارف 

ة الحااو دوراج فاي المرجزي في ساوق القطاع إلاى جاناب العوامال ا خارب التاي تلعاب بطبيعا
تطااورات سااعر الصاارف، "فالعملااة الوطنيااة فااي ا زمااات، وال ساايما ا منيااة من ااا، تتااداخل 
في اااااا عوامااااال إقليمياااااة ودولياااااة وسااااالوجيات مالتعلاااااة.... لتناااااتب فاااااي الن اياااااة ساااااعر صااااارف 

 .177معيناج"

وفيمااا يلااي أباارز احجااراءات التااي عماادت إلي ااا الساالطة النقديااة فيمااا يخاا  سااعر الصاارف 
 فتر  ا زمة:خالو 

 بيع الدوالر للمواطنينأوال: 

الماااواطنين الساااوريين شاااراء عشااار  االف دوالر شااا رياج لغيااار ماااع بداياااة ا زماااة جاااان بوساااع 
فجثاارت المضاااراات علااى الاادوالر، مااا أد ب إلااى نقاا  المعاارو   178،االغاارا  التجاريااة

 883نشار أساماء  منه وارتالااع ساعر ، فجشاف المرجازي إثار ذلاك عان مخالالاات حصالت و
                                                           

على الرابط:  تشرين الثاني ١٩األربعاق  ٢٤٤٨مقال على صحيفة األخبار اللبنانية العدد فضلية، عابد،  177

akhbar.com/node/220091-http://www.al  
 ر11/3/2010تاريو  84عمالس بالقرار رقم  178

http://www.al-akhbar.com/node/220091
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)بعاد  2012شخصاج مخالالاام وطاالب م برعااد  المباالغ المشاترا ، وأصادر فاي شا ر أياار عاام 
علاى بياع الادوالر للماواطنين ش رين من اندالع ا زمة( تعميماج للمصارف تضمن شاروطاج 

، ومااع ازدياااد عمليااات المضاااراة وارتالاااع حجاام وحاادد السااقف بخمسااة آالف دوالر شاا رياج 
اج بالمعرو ، تحولت السوق السوداء إلى معيار لتساعير العملاة االجنبياة، ماا الطلب قياس

شرجة صرافة بسابب مخالالت اا التعليماات ببياع القطاع  30ا غالق استدعى تدخل المرجزي و 
دوالر ثاام  1000االجنبااي، وفااي فتاارات الحقااة خالاا  المرجاازي الحااد المسااموح ببيعااه إلااى 

دوالر ل غاارا  غيار التجاريااة،  500ببياع  ، وعااد بعاادها ليسامح250ثام إلااى  500إلاى 
لتمويال العملياات التجاار  وغيار وعقد جلسات تدخل عديد  لبيع شرالح من القطع ا جنبي 

فاااي الساااوق بالتااادخل احيجاااابي فاااي ساااوق التجارياااة، وشاااارجت بعااا  المصاااارف العاملاااة 
 179.ةالقطع من خالو قيام ا ببيع القطع ا جنبي للمواطنين ل غرا  غير التجاري

ولم يجان ال ادف مان هاذا احجاراء واضاحاج فقاد وجاد مبرراتاه فاي طمأناة ا فاراد بقاو  الليار   
السورية واوجاود احتيااطي جااف، مقابال تخاوف النااس مان االن ياار النقادي، الاذي جعل ام 
يالضااالون تحويااال مااادخرات م إلاااى الااادوالر، إال أن اااه فاااي الحقيقاااة جاااان اساااتنزافاج لالحتيااااطي 

الجمعااي بشااراء الاادوالر، عاادا عاان اسااتغالو مجاتااب الصاارافة ل ااذا  وساااهم بتعزيااز الساالوك
احجاااراء بشاااجل سااالبي مجااان م مااان تجمياااع أرصاااد  جبيااار  مااان الااادوالر، فاااي حاااين جاااان مااان 
ا جااادب إتاحاااة هاااذ  المباااالغ للمساااتوردين لتاااأمين انساااياب السااالع والماااواد ا ساساااية غيااار 

 المنتجة محلياج إلى ا سواق السورية.

 الموج  لسعر الصرف التعويمثانيًا: 

باادأ التعااويم الموجااه لسااعر الصاارف بعااد انقضاااء عشاار أشاا ر ماان ا زمااة، وارتالاااع سااعر 
الصرف إلى مستويات غير مسبوقة، حيث سمح للمصارف والمسسساات المصارفية القياام 
بعمليات ا دون التقيد بنشار  أساعار صارف العماالت الرسامية علاى أن تصادر نشار  أساعار 

ماع اعتباار النشار  الرسامية الصاادر   180ي ا أساعار الصارف الساالد صرف خاصة تراعي ف
)اعتمدت لتمويل المستوردات(، وأتى هذا احجراء بعد أن جانات جال  عن المرجزي تأشيرية

المسسسااات المصاارفية ملزمااة بتناليااذ عمليات ااا وفااق نشاار  الصاارف الصااادر  عاان المصاارف 

                                                           
 ا 2013-8-15الصادر في  1003ق على قرار مصر  سورية المر،زي رقم  بنا 179
وتلتزم المصار  ومؤسسات الصرافة المرخصة بتحديد الحد األدنى واألعلى بالنسبة إلى  2011أ تاريو /31القرار رقم  180

ة األجنبية مقابل % من وسطي سعر صر  العمل1،ل عملة من العمالت األجنبية، بحيث ال يتجاوز الهامش بينهما نسبة 

 الليرة السوريةر
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ف مااااان ج اااااة، وتمجاااااين واااااارر ذلاااااك بحجاااااة السااااايطر  علاااااى أساااااواق الصااااار  181،المرجااااازي 
المسسسات المصرفية من منافسة السوق السوداء وتمويل الطلاب علاى القطاع وفقااج أساعار 
تعجااس واقااع السااوق ماان ج ااة أخاارب، إال أن  هااذ  الخطااو  ساااهمت فعلياااج بانخالااا  قيمااة 
اللير  السورية أ ثر وساهمت بارتالاع مستويات ا سعار مسببة خلالج في قطاعات االنتاا  

 والحقيقي.المادي 

وتجدر احشار  إلاى أن  لتعاويم ساعر الصارف محاددات خاصاة تتعلاق باالحجم االقتصاادي 
والمالي وقو  الج از احنتااجي وهاي غيار متاوفر  فاي حالاة االقتصااد الساوري، ولام ينصاح 
به قبل ا زمة فجيف به في ظل ا زمة والتدهور االقتصادي والمالي الذي تعانيه ساورية، 

يتوقااف علااى قاادر  الساالطات النقديااة والمصاارفية فااي تلبيااة الطلااب المتزايااد  جمااا أن  نجاحااه
ال فرن الوضع يالضي إلى انخالا  أ بر في قيمة اللير ، اذ عااد   على القطع االجنبي، وا 
ماااا يقاااوم المضااااراون فاااي الساااوق الساااوداء بتخااازين القطاااع االجنباااي وعااادم بيعاااه بغااار  

 على عندما ت ون ظروف السوق مواتية.االحت ار وتحقيق مجاسب من البيع  بأسعار أ 

 التدخل في سو  القطع عبر المزاداتثالثًا: 

هاادف المرجاازي إلااى إثبااات أن السااعر فااي السااوق غياار النظاميااة وهمااي، واااداعي الحالاااظ 
علااى سااعر اللياار  واثبااات قوت ااا وتااوفير حاجااة السااوق ماان القطااع ا جنبااي، عمااد المرجاازي 

عباار عااد  ماازادات 182شاارالح الااى مسسسااات الصاارافةإلااى بيااع القطااع االجنبااي علااى شااجل 
مليون دوالر بسعر يالوق الساعر الرسامي  33علنية، و"باع في ثالثة مزادات متتابعة نحو 

بااع شاريحة  2013ملياون دوالر لشارجات الصارافة... وفاي عاام  20للدوالر، وتم بيع نحو 
ولاام تسااالر  ،183" ماليااين يااورو لشاارجات ومجاتااب الصاارافة 3,6ماان القطااع ا جنبااي بقيمااة 

هذ  المزادات إال عن حصوو عدد من الشرجات وأصحاب ا مواو على جميات جبير  من 
حتااى باادا  184الاادوالر، واسااتخدام ا فااي عمليااات المضاااراة فااي السااوق ورفااع سااعر الصاارف

وجااأن المرجاازي عماال إلااى تحريااك سااعر الصاارف نحااو ا علااى مجااارا  للسااوق السااوداء فااي 
حاااين جاااان يالتااار  مناااه العجاااس. وجاااان ا جااادب باااه حساااب رأي العدياااد مااان اال ااااديميين 

                                                           
 609ومنها إلزام المصار  وشر،ات الصرافة بتنفيا الحواالت الواردة حسب نشرة المصر  الرسمية وفق القرار رقم  181

بغاية منع أي جهة من التدخل في آلية تحديد 18/7/2011تاريو  1043أ، والقرار المعدل له رقم  28/4/2011ل أ تاريو /

 سعر الصر ر
 ر20/10/2011تاريو  1594قرار المصر  المر،زي رقم  182
على الرابط:  2/6/2013اسماعيل، ليندا، من ألقيت في جامعة تشرين، التفاصيل منشورة في صحيفة الوحدة بتاريو  183

http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=33788183020130602075139  
س، ووصل إلى  50-47فبعد أن تراوا سعر صر  الدوالر في األشهر األولى لألزمة بين  184 ليرة في السوق  52ليرة رسميا

 السوداقرليرة في السوق  75ليرة في السوق الرسمية، و 64السوداق، ارتفع بعد المزادات إلى 

http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=33788183020130602075139


133 
 

التوجااه ب ااذ  الماازادات نحااو المصااارف لتموياال المسااتوردات ولاايس إلااى شاارجات الصاارافة 
ارية. جما أن الدروس المستالاد  من تجارب البلدان التي التي ال تموو عاد  العمليات التج

مرت بأزمات تشير إلى ضرور  الحالاظ ما أمجان علاى القطاع ا جنباي ولايس التالاريط باه، 
ومراعا  أن ه من المجازفة التعويل على هذ  االحتياطات فاي االساتمرار بالتادخل فاي ساوق 

 ويضه.الصرف إلى ماالن اية خاصة في ظل عدم القدر  على تع

الخاا  بالسااماح  2011/ 2/ 27و تاااريا / 756وهنااك إجاراءات إضااافية من اا القاارار رقام 
لمصاارف ساااورية المرجااازي بتقااديم تسااا يالت مقايضاااة للعماااالت بمااا يسااامح بتغذياااة النظاااام 
البنجااااي بالساااايولة، وصاااادر مرسااااوم تشااااريعي منااااع التعاماااال بغياااار اللياااار  السااااورية جوساااايلة 

اع التاداوو التجااري أو التساديدات النقدياة وساواء جاان ذلاك للمدفوعات أو  ي نوع من أناو 
باااالقطع ا جنباااي أو بالمعاااادن الثميناااة، جماااا عمااال المرجااازي علاااى "تاااأمين القطاااع ا جنباااي 
باستمرار الستخدامه في تمويل العملياات التجارياة وغيار التجارياة، فاساتخدم ل اذا الغار  

د إعااااد  قطاااع التصااادير للبضاااالع حصااايلة الحاااواالت وألااازم جمياااع المصااادرين بتنظااايم تع ااا
 .185المراد تصديرها"

نجد من استعرا  السياسة الخاصة بسعر الصارف خاالو فتار  ا زماة أن  أغلاب القارارات 
لاام يجاان ال اادف من ااا واضااحاج، وأتاات آثارهااا ساالبية وساااهمت برفااع سااعر الصاارف الرساامي 

صرف فاي الساوق إلى مستويات السوق السوداء، فرغم التصريحات الحجومية بأن سعر ال
الساوداء وهماي، أثبتاات التطاورات أنااه  أصابح واقعاااج، وبقيات قيمااة الليار  السااورية فاي هبااوط 

، وتعرضات السياساة النقدياة النتقاادات جثيار  حاوو  186من اا"% 80حتى خسرت مايقارب "
احجراءات المتبعة ومبررات ا وخاصة"إصرار المرجزي على إدخاو شرجات الصرافة جدوب 

، حيااث سااااهم بتغذيااة الساااوق 187مويااال المسااتوردات ومعادلااة ساااعر الصاارف"فااي معادلااة ت
 السوداء للقطع ا جنبي.

في حين لم نش د استخداماج  دوات السياسة النقدية مثال عملياات الساوق المالتوحاة وطارح 
سندات الدين، ولم نش د إجراءات صارمة للحد من عمليات المضاراة التاي جاان ل اا دور 

                                                           
 ر18ر ص2015، تموز 2014التقرير السنوي ألعمال مصر  سورية المر،زي لعام  185
درغرررام، دريرررد، ورقرررة عمرررل بعنررروان " السياسرررة النقديرررة والماليرررة فررري سرررورية تشرررخيص ومقترحرررات حلرررول " بتررراريو  186

10/9/2015  
:  علرررررررررررى الررررررررررررابط 20/4/2015عررررررررررردنان، مقرررررررررررال علرررررررررررى صرررررررررررحيفة االقتصرررررررررررادي بتررررررررررراريو ر سرررررررررررليمان  187

-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-https://sy.aliqtisadi.com/557035

-%D9%81%D9%8A-%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/  

https://sy.aliqtisadi.com/557035-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://sy.aliqtisadi.com/557035-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://sy.aliqtisadi.com/557035-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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الصااارف، و"ال يحتاااوي قاااانون الصااارافة أي بناااد عقاااابي ضاااد مااان  جبيااار فاااي ارتالااااع ساااعر
يضارب بالعملة، في الوقت الاذي نجاد أن عقوباة المضاارب بالعملاة وقات ا زماات تصال 

، أماا بالنسابة 188إلى حد عقوبة احعدام وهو يعامل جمن يتاجر بالسالح في بع  الدوو"
ياج تمامااج، وعبار مسسساات  ن"لتدخل المرجزي فتقوو اآلراء ا  اديمية بأنه يجب أن يجو  سر 

مصرفية موثوق ب ا، وتقف خلاله إدار  نقدياة ذات صادقية وموثوقياة وماالء  معنوياة حتاى 
يجون فعااالج، ويرماي.. للوصاوو إلاى ساعر صارف واقعاي مان الناحياة االقتصاادية، ومقناع 
أي  ومسااتقر وماان الممجاان الاادفاع عنااه ماان الناحيااة النقديااة، والثبااات عنااد  فااي حاااو وقااوع 

 .189تداعيات ظرفية أو طارلة م ما جانت طبيعت ا"

وفي الختام تجدر احشار  إلى الحاجة التباع سياسة مرناة تمجان مان إدار  معادو الصارف 
بالدرجة الماللمة ل ال مرحلاة بماا يضامن ضابط انحرافاات الساوق خاالو فتار  ا زماة، إلاى 

المرجاازي اسااتخدم إلااى أن   جانااب الحالاااظ علااى االحتياااطي ا جنبااي الااذي تشااير التقااديرات
، ماا يعناي 190مليار دوالر من احتياطياته خالو السنوات الاثالث للنازاع فقاط" 14أ ثر من 
ملياار دوالر  18مليار دوالر، بعد أن جاان يبلاغ حاوالي  3و  2تراجعه إلى ما بين  احتماو

 .191قبل ا زمة

 تمويل المستوردات المطلب الرابع:
جااان تموياال المسااتوردات ماان بااين السياسااات ا باارز التااي عملاات علي ااا الحجومااة خااالو 

قاام  192،%5الماواد التاي يزياد رسام ا الجمرجاي عان السنوات الماضية، فمع تعليق استيراد 
بع  التجار باحت ار الماواد ماا تسابب بارتالااع أساعارها اضاافة إلاى شايوع حالاة الت رياب 

وزيااااار االقتصااااااد قاااااراراج أوقاااااف فياااااه تعلياااااق وفقااااادان إيااااارادات الرساااااوم الجمرجياااااة، فأصااااادر 
للمصاارف المرخصاة بتمويال مساتوردات القطااعين  194وسامح بقارار الحاق 193المستوردات

وفاي ا ياام ا ولاى ضامنا وماا دون، % 1م ا الجمرجاي الخا  والمشاترك للماواد التاي رسا

                                                           
 2012-1-29األحد يوسف، مظهر، صحيفة الثورة  188

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2iefi31TibAJ:thawra.sy/_print_veiw.

FFileName%3D44399292620120128213112+&cd=3&hl=en&ct=clnkasp%3 
http://www.al-على الرابط:  تشرين الثاني ١٩األربعاق  ٢٤٤٨العدد صحيفة األخبار نجمة، الياس، من مقال على  189

akhbar.com/node/220091  
صادية واالجتماعية لغربي آسيا اإلسكوا( بعنوان: النزاع في الجمهورية العربية السورية، حزيران تقرير للجنة االقت  190

 9، ص 2014
 درغام، دريد، ورقة عمل بعنوان "مناقشة السياسات النقدية والمالية في سورية" 191
 ر2011-9-22م تاريو 13470قرار مجلم الوزراق رقم  192

 ر 4/10/2011قرار وزير القتصاد رقم  193 
 ر9/10/2011تاريو  2754القرار رقم   194

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2iefi31TibAJ:thawra.sy/_print_veiw.asp%3FFileName%3D44399292620120128213112+&cd=3&hl=en&ct=clnk
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عماام المصاارف المرجاازي علااى جميااع المصااارف عاادم القيااام ( 2/1/2012) 2012ماان عااام 
بااأي عمليااة تتطلااب بيااع القطااع ا جنبااي مقاباال اللياار  السااورية، ثاام  عاااد_ بقاارار ماان رلاسااة 

ماان التااي ال يزيااد ماااد  غذاليااة وطبيااة  129_ لتموياال عمليااات اسااتيراد 195مجلااس الااوزراء
 ، ماااع اسااتثناء بعاا  المااواد التاااي يزيااد رساام ا الجمرجااي عااان%1رساام ا الجمرجااي علااى 

أن ال ثيااار مااان مااادخالت الصاااناعة  _الاااذين رأب قسااام مااان مقاااد سااامح ذلاااك للتجاااار و ، 1%
المسااتورد  بسااعر أقاال ماان السااوق   م_ بتموياال بضااالع196%1يتجاااوز رساام ا الجمرجااي الااا

زي الااذي أجاااز لااه القاارار بيااع السااوداء للاادوالر وقريااب ماان سااعر صاارف المصاارف المرجاا
القطع ا جنبي للمصارف المرخصاة لتمويال هاذ  المساتوردات، وماع انقضااء ثالثاة أشا ر 

 69فقاااط مااان ساااريان هاااذ  العملياااة خالضااات الحجوماااة عااادد الماااواد المساااموح بتمويل اااا إلاااى 
بعمليااة ترشاايد االسااتيراد، حيااث تاام اتخاااذ العديااد ماان  14/7/2013 وااادأت بتاااريا، 197ماااد 

احجااراءات من اااا عاادم مااانح ذات المسااتورد لاااذات الماااد  إجااااز  ثانيااة قبااال التخلااي  علاااى 
ا ولى، وتقصير مد  احجاز  لستة أشا ر بعاد أن جانات سانة وقابلاة للتمدياد، وااررت ذلاك 

لع إلااااى ا سااااواق، حيااااث أتاحاااات  ي تاااااجر طلااااب بغايااااة تااااأمين انسااااياب البضااااالع والساااا
ر، ورغاام ذلااك رأب ال ثياار اسااتثناء، ليااتم دراسااة طلبااه وعرضااه علااى وزياار االقتصاااد لإلقاارا

إماااااااداد القطاعاااااااات الصاااااااناعية مااااااان الصاااااااناعيين والتجاااااااار أن سياساااااااة الترشااااااايد أعاقااااااات 
تعتماااد باالحتياجااات الالزماااة ل ااا )وخاصاااة المسسساااات الصااغير  والمتوساااطة الحجاام التاااي 

 بشجل جبير على تمويل القطاع العام لتأمين واردات ا(.

عماااام المرجاااازي التريااااث بماااانح أي قاااارو  أو تساااا يالت  2013وفااااي شاااا ر آب ماااان عااااام 
التمانيااة مباشاار  جديااد  بااالليرات السااورية  غاارا  تموياال المسااتوردات )باسااتثناء السااقوف 

 198(.االلتمانية غير المستغلة وغير القابلة لإللغاء

                                                           
، وأجرراز القرررار تعررديل هرراي المررواد باإلضررافة أو الحررا  حسررب 4/1/2012ترراريو  249رئاسررة مجلررم الرروزراق رقررم   195

مقتضيات المصلحة العامة بناق على اقتراا مصر  سورية المر،زي بعد التنسيق مع وزارة االقتصاد والتجارة علرى أن يرتم 

رار آخررر طرررق تمويررل مسررتوردات القطرراعين الخرراص وبررين المصررر  بقرر لررب بقرررار يصرردر عررن رئاسررة مجلررم الرروزراق، 

، حيث سمح القرار للمصار  المرخص لها بتمويل المستوردات القطاعين من المواد المسموا باسرتيرادها مرن 195والمشتر 

مواردهررا مررن العمررالت األجنبيررة سررواق تمررت عمليررات االسررتيراد بموجررب اعتمررادات مسررتندية أو برروالص برسررم التحصرريل أو 

سم التحصيل المؤجل لقاق قبا القيمة المعادلة لقيمة المستندات الواردة إليها من مراسرليها برالليرات السرورية وفرق بوالص بر

أسرعار الصرر  للعمررالت األجنبيرة المعلنررة مرن قبررل المصرر  المررخص السررارية بتراريو بيررع العملرة األجنبيررة إلرى المسررتورد 

ي نشررة أسرعار صرر  العمرالت األجنبيرة الصرادرة عرن مصرر  سرورية  تاريو التسديد للمراسل( وضمن الهامش المحدد فر

 ،ماسمح القرار للمصار  بتمويل جميع المستوردات من مواردها الااتيةر المر،زير
اضرطر هرؤالق إلرى اللجروق للسروق السروداق لتمويرل مسرتورداتهم، أو االسرتغناق عرن المرادة التري ال يمولهرا المر،رزي، أو   196

 اد ممولةراالستعاضة عنها بمو
 ر29/3/2012تاريو  4628قرار رئاسة مجلم الوزراق رقم   197
أيلول(ر  3، 2013صحيفة تشرينر  حسب  6/8/2013تعميم رقم بتاريو    198

http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=5605 

http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=5605
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تقلااات صاااالحية مااانح إجاااازات االساااتيراد مااان المرجااازي إلاااى وزار  االقتصااااد والتجاااار  ثااام ان
. بينما بقاي علاي المرجازي 199الخارجية، التي وضعت قوالم سلبية للصادرات والمستوردات

م مااة تموياال المسااتوردات التااي يااتم إقرارهااا ماان وزار  االقتصاااد، ويااذجر أن  ااا "شااجلت فريقاااج 
 .200ت االستيراد المقدمة"خاصاج لدراسة طلبات إجازا

ويشار إلى أن نسابة تغطياة طلباات القطاع ا جنباي المقدماة إلاى المرجازي والموافاق علي اا 
من إجمالي الطلبات % 7.5من قبل وزار  االقتصاد والتجار  الخارجية لم تتجاوز ما نسبته 

زية وبالتالي المقدمة إلى الوزار ، وتجنباج لتسرب جزء جبير من هذا الطلب إلى السوق الموا
تأثيرها سلباج في استقرار سعر الصرف وزياد  الضغط عليه. وافقت رلاساة مجلاس الاوزراء 
على مقترح حا م مصرف سورية المرجزي بضرور  زياد  نسابة تمويال المساتوردات وتلبياة 

وحسااب بيانااات مصاارف سااورية المرجاازي فقااد سااجلت  .حاجااة السااوق ماان القطااع ا جنبااي
دات الااوارد  إلااى مصاارف سااورية المرجاازي زياااد  ملحوظااة، ا ماار طلبااات تموياال المسااتور 

الذي يالر  بالضرور  توفير التمويال الضاروري لتغطياة هاذ  الزيااد  لتجناب حادوث فجاو  
فااي العاار  ماان القطااع ا جنبااي فاااي السااوق وبالتااالي تنشاايط عمليااات المضاااراة وزيااااد  

 .201الضغط على السوق 

 10رفع المرجزي سقف التمويل اليومي لعملياات االساتيراد ليصابح  22/6/2014وادءاج من 
ماليااين دوالر أميرجااي، وتع ااد بمواصاالة تمويلااه ل افااة طلبااات االسااتيراد المقدمااة إليااه عاان 

جما رفع سقف التمويل الاذي يمجان لمسسساات  .طريق المصارف المرخصة بسعر تمييزي 
تالاظ ب اا مان حصايلة الحاواالت الاوارد  الصرافة بيعه للمستورد من ا مواو المسموح باالح

ألااف  200دوالر أميرجااي ولماارتين فااي الشاا ر أي بمبلااغ إجمااالي مقاادار   100,000ليصاابح 
ألااااف دوالر أميرجااااي ولماااارتين فااااي  30دوالر أميرجااااي جاااال شاااا ر، بعااااد أن جااااان محاااادداج بااااا

، ويااذجر أن برمجااان مسسسااات الصاارافة تموياال عمليااات االسااتيراد ماان مواردهااا 202الشاا ر
وأعلن المرجزي زياد  حجام تمويال المساتوردات جمسشار علاى بادء لذاتية بال سقف محدد، ا

                                                           
 ،انون الثاني( 5، 2014صحيفة جريدة الثورة    199

 http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=794506820140104223651   
،انون الثاني(  2014،11جريدة الثورة    200

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=326698720140111010834  
  17/2/2014بلغت مبيعات مصر  سورية المر،زي إلرى المصرار  المرخصرة ألغررا  تمويرل المسرتوردات بتراريو  201

( يررورو، ليبلررغ إجمررالي 477ر002ر5( يررورو مررن أصررل إجمررالي طلبررات تمويررل المسررتوردات والرراي بلررغ حجمرره  584ر389 

المبالغ التي قام مصر  سورية المر،زي بتمويلها وفق لآللية الجديدة التي تسرتوجب الحصرول علرى موافقرة وزارة االقتصراد 

 ر18/2/2014حتى تاريو يوم الثال اق  9/9/2013و ( يورو منا تاري029ر445ر58والتجارة الخارجية مبلغ  
 http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=17114ر 22/6/2014الوطنر   202

http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=794506820140104223651
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=326698720140111010834
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حيااث ذجاار حااا م المصاارف أن  ا رقااام  .تعااافي االقتصاااد الااوطني وعااود  عجلتااه بالاادوران
ألاف  300احجمالية لتمويل المستوردات بالقطع ا جنبي فاي البداياة جانات تتاراوح ماا باين 

ألف دوالر في اليوم الواحاد، وارتالعات  600ا حيان وصوالج إلى دوالر أو أقل بقليل بع  
وعلاى الارغم مان  203ملياون دوالر فاي الياوم الواحاد. 2.5فيما بعد لتصل إلى ما يزيد على 

وتعااادد الج اااات ساااعي الحجوماااة لتاااأمين سااابل تمويااال المساااتوردات، إال أن  جثااار  القااارارات 
، وتبارر فقادان مصاداقيت ا مان 204النقدياة"الصادر  عن ا توحي با"ارتباك إجراءات السياساة 

 قبل المواطنين من ج ة ومن قبل الالعاليات التجارية والصناعية من ج ة أخرب.

وقاااد ساااعت الدولاااة حيجااااد حااال لمشاااجلة ا ماااواو الساااورية المجماااد  فاااي الخاااار  )وأغلب اااا 
للمصااارف التجااااري الساااوري( بموجاااب العقوباااات التاااي تضااامنت قااارارات بتجمياااد ا صاااوو 

، جأن تجري مقاصة بين ا ماواو المجماد  والاديون المترتباة علاى ساورية 205لية لسوريةالما
أو أي ترتيااب آخاار يمجاان ماان االسااتالاد  ماان هااذ  ا مااواو المجمااد ، وتوصاالت فااي ن ايااة 
المطاااف حمجانيااة فااتح اعتمااادات ب ااذ  المبااالغ السااتيراد المااواد الغذاليااة ماان سااجر وقمااح 

التااي تحااوي أمااواالج سااورية مجمااد  فااي مصااارف ا، فااتم  وطحااين ورز ذر  شااعير مااع الاادوو 
التوصل مع المصارف الالرنسية على احفرا  عن ا مواو السورية المجمد ، مقابل تمويال 

مليااون طاان ماان الطحااين خااالو عااام  2,4واردات غااذاء لسااورية، وتاام التعاقااد علااى اسااتيراد 
مليون طن قيد التوريد"  /90,/ مليون طن قمح والباقي /1,5/"استلم من ا حوالي  2013،206

وفق هاذ  اآللياة،  العامة باستيراد المواد وفقاج ل مواو المجمد وجذلك قامت بع  الج ات 
، إضااافة إلااى إال أن ااا جاناات بشااروط معقااد ، وأسااعار محاادد  أعلااى ماان ا سااعار العالميااة

وفق  شجاوي بع  المستوردين من أن المالاضلة بين م في تطبيق هذ  االجراءات لم تجر
اتالاقياة  2013مطلاع عاام  المصرف التجاري الساوري وقع كما  أسس واضحة وموضوعية.

الغاااات ال ميااااات المثبتااااة و  207.خااااط تساااا يل التماااااني مااااع بنااااك تنميااااة الصااااادرات احيرانااااي
طناااج ماان عااد  مااواد اساات ال ية معظم ااا ماان السااجر والطحااين،  371.65 والمتعاقااد علي ااا

                                                           
 بتصر ر an.sy/view.aspx?id=13645http://www.alwat 31/3/2014الوطن   203
 ر2012المر،ز السوري لبحوث الرأي، مالحظات واستنتاجات من التقرير االقتصادي لشهر ،انون الثاني لعام  204
مليار دوالر موزعة على  2تشير التقديرات إلى أن إجمالي األموال السورية المجمدة في الخارل بداية األزمة قارب   205

 دول عدةر
markets-and-economy-http://m.thawraonline.sy/index.php/t- 11/12/2013صحيفة الثورة السورية   206

09-15-24-15-24-2/29631  

مبلغ مليار دوالر أمير،ي أو ما يعادله من العمالت األجنبية، ودخلت ب 16/1/2013وقعت االتفاقية في طهران بتاريو   207 

، وتتضمن موافقة بنب تنمية الصادرات اإليراني على تقديم تسهيل  6/3/2013( بتاريو 1حيقز التنفيا بصدور القانون رقم  

اني لتمويل العقود التي ائتماني إلى المصر  التجاري السوري بموجب غطاق التأمين من صندوق ضمان الصادرات اإلير

% من منشأ 60لشراق بضائع وخدمات أو تنفيا مشاريع بحيث تكون  ستبرم بين المشترين السوريين والباعة اإليرانيين، 

 إيراني في حدها األدنىر

http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=13645
http://m.thawraonline.sy/index.php/t-economy-and-markets-2/29631-24-15-24-15-09
http://m.thawraonline.sy/index.php/t-economy-and-markets-2/29631-24-15-24-15-09
http://m.thawraonline.sy/index.php/t-economy-and-markets-2/29631-24-15-24-15-09
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، و"ترجازت االعتماادات المالتوحاة مان قبال 208ون يوروملي 229.8بقيمة إجمالية تزيد على 
، بينمااااا تضاااامنت 209المسسسااااة العامااااة للتجااااار  الخارجيااااة علااااى الساااالع والمااااواد ا ساسااااية

تماات و  210.مساتوردات القطااع الخاا  إطاارات وسايارات شااحنة ورسوس قااطر  مساتعملة"
عباااار الخااااط الموافقااااة علااااى تناليااااذ أحااااد المشاااااريع االسااااتثمارية الخاصااااة بااااوزار  ال  رااااااء 

تجرااااة الخاااط االلتمااااني احيراناااي وفقااااج لمصاااادر وزار  االقتصااااد، وأساااو  بنجااااح  .211أيضااااج 
 212.يجري العمل على توقيع خط التماني مع روسيا

إلى جانب ما سبق أقرت الحجومة نسباج جمرجية جديد  علاى المساتوردات، لتصابح ضامن 
للماااواد % 5للماااواد ا ولياااة الصااارفة، %  1: 213خماااس فلاااات جمرجياااة علاااى الشاااجل التاااالي

لتلك التي تدخل علي ا مرحلتا تصنيع، % 10ا ولية التي تدخل في مرحلة تصنيع واحد ، 
، %30بالملااة إذا جاناات المااواد ا وليااة منت يااة الصاانع واااذلك ت ااون أعلااى نساابة هااي  30و

زيد مان بحجاة أن  تخالاي  الرساوم الجمرجياة ساي% 30وحددت أعلى تعرفة جمرجية بنسبة 
غيااب التميياز فاي نساب رغم أن  المنطق يقاوو عجاس ذلاك عادا عان احيرادات الحجومية، 

الرساوم الجمرجياة باين أناواع المساتوردات علااى أسااس الضارور ، إذ أتات الرساوم الجمرجيااة 
على اساتيراد الاذر  معادلاة لتلاك المالروضاة علاى اللسلاس، وخالضات الرساوم الجمرجياة علاى 

تاام فاار  رساام وعلااى ساابيل الموقااف السياسااي ، %30إلااى  %150 اسااتيراد الساايارات ماان
مااان القيماااة علاااى جمياااع الماااواد والبضاااالع ذات المنشاااأ أو المصااادر الترجاااي % 30بنسااابة 

، وأضيف ل ا بقرار الحق جال 214المستورد  إلى سورية لمصلحة دعم إعمار القرب النامية
ااامح ، بينماااا 215البضاااالع المساااتورد  مااان مصااادر ترجاااي بغااا  النظااار عااان بلاااد منشااال ا سط

بموجاب  %4باستيراد جافة الماواد الغذالياة ذات المنشاأ والمصادر احيراناي بتعرفاة جمرجياة 
ماااد  تطبااق علي ااا التعرفااة الجمرجيااة  88اتالاقيااة التجااار  الحاار  الموقعااة مااع إيااران باسااتثناء 

جما أعاليت مسسسات وشرجات القطاع العام من الرسوم الجمرجياة وغيرهاا مان  ،216العادية
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ووافقاااات اللجنااااة  217ضاااارالب والرسااااوم عاااان مسااااتوردات ا ماااان المااااواد الغذاليااااة ا ساسااااية،ال
إلاى % 50االقتصادية إثر ذلك على تخالي  الرسوم الجمرجية على ا لبان وا جبان مان 

 أش ر فقط. 6لمد  % 5

إضااافة إلااى عااد  قاارارات تضاامن أحاادها منااع اسااتيراد الميااا  المعبااأ ، وتوجيااه المسااتوردين 
ال ميات المطلوبة مان الشارجة العاماة لتعبلاة المياا  شاريطة التازام الشارجة بتلبياة الستجرار 

،" تحااات 219، وآخااار مناااع اساااتيراد احسااامنت ا ساااود البورتالنااادي218حاجاااة الساااوق المحلياااة
مبااارر وجاااود إنتاااا  محلاااي يغطاااي حاجاااة الساااوق مااان ج اااة، إضاااافة لعااادم احقبااااو علاااى 

، ومنعااات وزار  220عمرانياااة بسااابب ا زماااة"اساااتجرار المااااد  مااان ا ساااواق وتوقاااف الحرجاااة ال
االقتصاد تصدير الخضار الطازجة والمبرد  لالتار  زمنياة محادد  وماددت العمال باه، وذلاك 
بناءج على مقترح وتوجيه اللجنة االقتصادية، بغار  تاأمين احتياجاات المجتماع وتخالاي  

العسال الطبيعاي  ا سعار.في حين سمحت وزار  االقتصاد والتجار  الخارجية باستيراد ماد 
، وأوصات اللجناة االقتصاادية 221من الدوو جافة استثناء من أحجام المنع لمد  موسم واحد

مصااارف ساااورية المرجااازي بتاااأمين التمويااال الاااالزم للمصااارف الزراعاااي التعااااوني لمصااالحة 
 2013المسسساااة العاماااة لحلاااب وتساااويق ا قطاااان لتمويااال شاااراء محصاااوو القطااان لموسااام 

 222.%1عدو فالد  وبم% 100وانسبة تج يز 

يتضح مما سبق أن  أ ثر ما يميز السياسات السابقة جثر  القرارت وتبدل ا، وتسببت بزياد  
ا عبااااء علاااى جااال مااان المساااتوردين والتجاااار والماااوطنين، فقاااد ساااجلت حااااالت بقيااات في اااا 
البضاااالع دون تخلاااي  فاااي الجماااارك لعاااد  أياااام ريثماااا تااام البااات باااالقرارات التاااي تحجم اااا 

ساااهمت يرفااع أسااعار الساالع، عاادا عاان عاادم وضااوح المعااايير فيمااا  ااا غرامااات فترتباات علي
يخااا  ترشااايد االساااتيراد أو منعاااه، حياااث منعااات منعااات الحجوماااة ماااواد يااارب الصاااناعيون 
بضاارورت ا وفتحاات علااي م بااذلك باباااج إلااى السااوق السااوداء، وساامحت أحياناااج باسااتيراد مااواد 

 أخرب تتعدب الضروريات.
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لام ت ان لتماارس سياساات اقتصاادية  الحجومات المتعاقبة طيلاة فتار  ا زماةيبدو جلياج أن  و 
وواضاااحة ذات تحياااز اجتمااااعي أو مقاااارب للعدالاااة االجتماعياااة لنقاااوو أن اااا جانااات  معلناااة

تسااتل م اقتصاااد السااوق االجتماااعي ج ويااة اقتصااادية هااي أ ثاار ضاارور  فااي ا زمااة من ااا 
دار  ا زمااة اقتصااادياج وفقاااج ة حسااتراتيجيالالرسيااة ا غياابت يمجاان القااوو أن ااه حااينو  ،خارج ااا

جااراءات تجريااب يجااون ذلااك أقاارب ح معلاان وسياسااات اقتصااادية واضااحة لاان ب اقتصااادي
سياساات االقتصاادية الليبرالياة لل وجاان االنحيااز .طالاء حرالق وسد ثقوب تظ ر جل ياوما  و 

ا مر الذي يخاالف جراءات رفع الدعم وتحرير ا سعار إعبر خالو ا زمة أ ثر وضوحاج 
دار  العقالنية الواعياة الالزماة منعااج لمزياد مان االنت اساات االجتماعياة متطلبات اح منطقياج 

 .واالقتصادية والت مي  لشرالح واسعة من المجتمع السوري 
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 المبحث الثالث: التحديات القائمة والمحتملة في المرحلة المقبلة
مجموعة جبير  من التحديات يتعلق بعض ا بتقويم مسار تنتظر سورية في المرحلة المقبلة 

السياسااات التااي اتبعاات ضاامن إطااار اقتصاااد السااوق االجتماااعي، ويتعلااق بعضاا ا اآلخاار 
 بمرحلة ما بعد ا زمة وا عاد  احعمار وما يرتبط ب ما من قضايا، وهي:

 المقبلة: التحديات المحتملة في المرحلة 26المخطط 

 
  

عدم توفر األمن
واالستقرار

ضعف 
/ المؤسسات
الفساد

ضعف 
القطاعات 
االقتصادية

توفير حوامل 
الطاقة والقطع 

األجنبي

تمويل إعادة 
اإلعمار

األسعار 
والتسعير

اد انتشار االقتص
غير الرسمي 

ة تحديات الحماي
االجتماعية

نقص البيانات
وضعف البحث 

العلمي
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 واالستقرار األمن توفر عدم :األو  المطلب
 انالزماا انشاارط ف مااا الراهنااة، المرحلااة فااي ا وو التحاادي همااا واالسااتقرار ا مااان أن   شااك   ال

 ال المسااتثمرين أن إلااى التجااارب وتشااير االجتماعيااة، والحيااا  االقتصااادي النشاااط لمواصاالة
 الناازاع، عااود  وعاادم السااالم تااوفر ضاامان بعااد إال الصااراع ماان الخارجااة الاادوو إلااى ياادخلون 

وحتى لو استثنينا المناطق اآلمنة إال أن  المشااريع بالن اياة تتاأثر بالوضاع العاام للبلاد، وال 
الوضااع ا منااي علااى االسااتثمار والمشااروعات، باال يتعاادا  حتااى إلااى ا عماااو  يقتصاار أثاار

احغاثيااة، فااال ثير ماان المساااعدات احنسااانية ال تصاال إلااى مسااتحقي ا بساابب عاادم الااتمجن 
من الوصاوو إلاي م، ويتطلاب التعامال ماع هاذا التحادي ج اوداج جبيار  تتضامن المصاالحات 

دولياااة لوقاااف النااازاع المسااالح علاااى ا راضاااي الوطنياااة ل ن اااا تتعاااداها إلاااى ج اااود وطنياااة و 
 السورية، ونشر ثقافة التسامح والسالم والعمل على إرساء االستقرار السياسي وا مني.

 االقتصادية القطاعات ضعس :الثاني المطلب
تعاني القطاعات االقتصادية في سورية بشجل عام من عاد  مشاجالت، ياأتي فاي مقادمت ا 

القطاااعين العااام والخااا ، وهااذا الضااعف بنيااوي ناااتب عاان  ضااعف القاادر  الت نولوجيااة فااي
ضعف عمليات االستبداو والتجديد التقاني، وعن الحماية الشديد  التي حظي ب اا القطااع 

على مدب عقود من الزمن مما أبقا   -وبشجل خا  القطاع العام االقتصادي–احنتاجي 
 بعيداج عن المنافسة فالقد الحاجة والدافع للتطوير.

وانجشف ضعف القطاعات االقتصادية بشجل أوضح في مرحلة االنالتاح االقتصادي غير 
المتااادر  والاااذي طباااق قبااال تمجاااين هاااذ  القطاعاااات وتحضااايرها للمنافساااة، فلااام تاااتمجن مااان 
الصاامود بوجااه المنافساااة القويااة التااي تعرضااات ل ااا إثاار إغاااراق السااوق السااورية بمنتجاااات 

 أجنبية ذات جود  وأسعار تنافسية.

ت ا زمااة وزادت ااا ضااعالاج، حيااث تضااررت البنااى التحتيااة للقطاعااات االقتصااادية بشااجل وأتاا
جبيار، وتراجاع احنتاا  الزراعااي بسابب ارتالااع الت االيف وعاادم تمجان ال ثيار مان الماازارعين 
من الوصوو  راضي م، وتوقالت ال ثير مان المصاانع والمنشالت عان احنتاا  فاي مختلاف 

بلدان أخرب، إضافة إلى هجر  ال ثير من الرسااميل إلاى  القطاعات، وانتقل عدد من ا إلى
الخار ، وتالزم ذلك ماع عقوباات خارجياة تضامنت وقاف التعاامالت التجارياة والمالياة ماع 
الحجومااااة السااااورية والمصاااارف المرجاااازي والتجاااااري، وتجميااااد ا رصااااد  الماليااااة للحجومااااة، 

 وتجميد تمويل االستثمارات ا جنبية في سورية.
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ل مان الن او  بالقطاعاات االقتصاادية ومعااود  نشااط ا مان أهام التحاديات جل ذلك يجعا
في المرحلة المقبلة، إذ يتطلب ذلك معاود  احنتا  من ثم تعزيز مجانة المنتجات الساورية 
في السوق المحلية والدولية عبر الترجيز على منتجات ذات ميزات تنافسية ودعم ا بشتى 

ضافة، واستثمار التقانات والعلوم الحديثة لتطوير جالاء  السبل، وتطوير سالسل القيمة الم
احنتااا ، ودعاام احنتااا  الزراعااي والصااناعات التحويليااة عباار إطااالق حزمااة ماان القاارو  
التشغيلية لتوفير سيولة للوحادات احنتاجياة والمصاانع والاور  القاادر  علاى العمال. والقياام 

ن نقاال وتسااويق احنتااا  وتصاادير  بمجموعااة ماان احجااراءات لاادعم سالساال احنتااا  وضااما
ل سواق المجاور  وبأسعار تنافسية تضمن استمرار العملياة احنتاجياة. ماع الساعي حعااد  

 التعاون االقتصادي والعالقات التجارية الدولية.

 : توفير حوامل الطاقة والقطع األجنبيثثالالمطلب ال
ألف برميل يومياج  380حيرادات من تراجع إنتا  النالط الذي جان يرفد خزينة الدولة بثلث ا

، إذ لاام يتجاااوز الاانالط المساالم لمصااالا  2015آالف برمياال يومياااج عااام  10إلااى  2010عااام 
. وذلاااك بسااابب فقااادان 2015ملياااون برميااال خاااالو النصاااف ا وو عاااام  1.8حمااا  بلاااغ 

من آباار الانالط، وخارو  الشارجات ا جنبياة مان ساورية بسابب % 90سيطر  الحجومة على 
العقوباااات االقتصاااادية. وقامااات الحجوماااة خاااالو ا زماااة برفاااع أساااعار المشاااتقات النالطياااة 
تدريجياج بغاية ضمان استمرار توفيرها بالحد ا دنى، ويعتبر توفير حوامل الطاقة أحد أهم 
التحاااااديات التاااااي تواجاااااه االقتصااااااد الساااااوري نظاااااراج لدخولاااااه المباشااااار فاااااي جافاااااة ا نشاااااطة 

 حتياجات العاللية لتوفير وقود التدفلة.االقتصادية عالو  على اال

ومن ناحية القطاع ا جنباي تشاير التقاديرات إلاى انخالاضاه بشاجل جبيار خاالو فتار  ا زماة 
وذلااك حالاظاااج علااى تموياال المسااتوردات ومحاولااة تثبياات سااعر الصاارف، ويعتباار التصاادير 

 1.3إلاى  2010مليار دوالر عاام  8.8المصدر ا ساسي للقطع ا جنبي وقد انخال  من 
مليااار  2.5إضااافة إلااى الحااواالت الشخصااية التااي لاام تتجاااوز  2014،223مليااار دوالر عااام 
. بينما يعد االستيراد العبء الرليسي على القطع ا جنبي وقد بلغ 2014دوالر خالو عام 

 3.2. أي هنااااك فجاااو  جبيااار  باااين الصاااادرات والمساااتوردات )2014ملياااار دوالر عاااام  4.5
تسااتطيع التحااويالت الشخصااية وحاادها تغطيااة هااذ  الالجااو ، لااذا البااد ماان مليااار دوالر( وال 

تحقيق توازن بين فاتور  االستيراد وفااتور  التصادير، ويمجان ذلاك عبار ترشايد المساتوردات 
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التي تنتب محلياج، والتوسع باستيراد المواد الداخلاة بالعملياة احنتاجياة والتوقاف عان اساتيراد 
 السلع ال مالية.

 ضعس الم سسات :ابعالمطلب الر 
تعاااااني المسسسااااات فااااي سااااورية ماااان ضااااعف جبياااار، إذ يالتقااااد معظم ااااا للخباااار  والشااااالافية 
والمسااااءلة والالمرجزياااة وفعالياااة ا داء، ساااواء علاااى مساااتوب اتخااااذ القااارار أو التخطااايط أو 
دار  نظااام السااوق، وتنظاايم  التناليااذ، ا ماار الااذي يقااف حااالالج أمااام تناليااذ السياسااات ال ليااة وا 
أسااواق الساالع والعماال ورأس الماااو، وتسااود احدارات التقليديااة فااي مسسسااات القطاااع العااام 
والتااي تالتقااد للمرونااة فااي اتخاااذ القاارار وتناليااذ الخطااط، وضااعف القاادرات والخباارات العلميااة 

 العاملة في ا، وجمود آليات التوظيف والترقية فيه.

طااااع العاااام، بااال يتعااادا  إلاااى وال يقتصااار التحااادي المسسسااااتي علاااى مسسساااات الدولاااة والق
القطاااع الخااا  ومسسسااات المجتمااع الماادني، فالقطاااع الخااا  فااي سااورية فااي معظمااه 
يعاااني أيضاااج ماان نقاا  م ااارات احدار  والتنظاايم واالبت ااار والتطااوير، وضااعف الشااالافية، 
فضالج عن الت رب الضريبي ال بير وعدم التزامه بالمسسولية االجتماعية، ويعاني المجتمع 

مدني من ضعف الطابع المسسساتي وضعف التنسيق بين الج ات الالاعلة، إضاافة إلاى ال
قااادم التشاااريعات التاااي يماااارس مااان خالل اااا المجتماااع المااادني نشااااطاته، وتعااااني ا طاااراف 
الثالثاة ماان قصااور الرسيااا وجمااود ال يا اال وايلااات التنظيميااة التااي تحجاام عمل ااا وتحااد ماان 

 ف المتغير .المرونة والقدر  على مجارا  الظرو 

وال شااك أن  هااذ  التحااديات تجعاال ماان الصااعب علااى جاال ماان الحجومااة والقطاااع الخااا  
والمجتمع المادني القياام باا دوار المنتظار ، ماا لام تخضاع حصاالحات تشاريعية ومسسساية 

 وهيجلية.

 : تحديات الحماية االجتماعيةالمطلب الخامس
ت، ياأتي فاي مقادمت ا غيااب الرسياة، تعاني الحماية االجتماعية في سورية من عد  تحديا

وعدم الترابط واالستدامة وضعف التنسيق والتشارجية بين الالاعلين االجتماعيين )الحجومة 
ومسسسات المجتماع المادني( فاي صاياغة الخطاط وتنالياذها، وضاعف التمويال خاصاة ماع 

انعجااس  تراجااع احنالاااق االجتماااعي فااي وقاات تتزايااد فيااه االحتياجااات احنسااانية باسااتمرار.
ذلااك علااى الرفاهيااة االجتماعيااة ولاايس أدو علااى ذلااك ماان تصاانيف سااورية ماان بااين الاادوو 
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 جااءت حياث ،(Legatum prosperity index)ا سوأ حااالج وفاق مسشار ليغااتوم لالزدهاار 

يااران لبنااان ماان جاال علي ااا وتقاادمت 2014،224 عااام دولااة 142 أصاال ماان 129 المرتبااة فااي  وا 

 .2010 عام جميعاج  تتقدم ا جانت أن بعد ومصر، والجزالر

 : األسعار والتسعيرالمطلب السادس
انعجس توجه االقتصاد السوري نحو الحرية االقتصادية وما تضمنه مان سياساات لتحريار 

المااواد الداخلااة فااي ا سااعار _التااي طالاات ال ثياار ماان الساالع والمااواد ا ساسااية وماان بين ااا 
العمليااات احنتاجيااة ماان ج رااااء ووقااود وأساامد  وغيرهااا_ بارتالاااع جبياار فااي أسااعار معظاام 
السلع والمواد ا ساسية، وازداد الحاو ساوءاج فاي ظال ا زماة إذ قامات الدولاة باالتراجع عان 
دعم المحروقات وال  رااء والخبز والغاز وغيرها من السلع الضرورية فاي إطاار ماا سامي 

عدا عن جثر  التالعب با سواق والمضاراات على القطع ا جنبي ما أدب  "عقلنة الدعم"
إلى ارتالاع ا سعار بشجل جبير حيث وصل الحد ا دنى لمعيشة أسار  مجوناة مان خمساة 

ألاف  20ألف لير  سورية ش رياج، في حين يبلاغ الحاد ا دناى ل جاور  125أفراد إلى حدود 
ك مااع فقاادان ال ثياار ماان المعيلااين مصااادر رزق اام، حتااى أصاابحت لياار  سااورية، وتاازامن ذلاا

الشاااريحة العظماااى مااان المسااات ل ين غيااار قاااادر  علاااى تحمااال ا عبااااء المعيشاااية، وأمسااات 
مشااااجلة ا سااااعار وبالتحديااااد أسااااعار الساااالع ا ساسااااية تحاااادياج ملحاااااط ينبغااااي التعاماااال معااااه، 

التضاخم، ماا يساتلزم ويحتا  ذلك إلاى تضاافر عاد  وساالل للعمال علاى تخالاي  معادالت 
جااراءات علااى الماادب المتوسااط والطوياال، جالعماال علااى اسااتقرار سااعر الصاارف  سياساات وا 
ورفااع أسااعار الالالااد ، وتحاليااز االسااتثمار ودوران عجلااة احنتااا ، إضااافة إلااى رفااع ا جااور 
الحقيقياااة للماااواطنين لتجااااري ت ااااليف المعيشاااة، إال أن حساساااية هاااذ  المشاااجلة وارتباط اااا 

 وضاع المعيشية اليومية يجعال مان غيار الصاواب إرجال اا للسياساات متوساطة الوثيق با
وطويلة المدب، ومان جاناب آخار فارن  عادم القادر  علاى ضابط أساعار الصارف، واخاتالف 
ظااااروف وت اااااليف احنتااااا  متااااأثر  با زمااااة وأحااااواو المناااااطق وضااااعف القاااادرات الرقابيااااة 

 .الحجومية يجعل من الصعب تطبيق التسعير احداري 
                                                           

 عامالس لتصنيف الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لدولة ما ضمن  ماني فئات رئيسية: هي التعليم،  89شتمل المؤشر على ي

االقتصاد، توافر فرص العمل، تطوير وإدارة األعمال، الصحة، السالمة واألمن، الحرية الشخصية، رأس المال االجتماعي، 

 والحو،مةر
 e.page 4.egatum Institut. (2014) Lprosperity index egatumThe 2014 Lالمصدر:  224

االجتمراعي الردعم اسرتحقاق مرن للهرروب تبريررا   الحكومة االقتصادية المتكاسلة لألزمة، وشرعنته اإلدارة ابتدعته مصطلح 
 منتجرة قطاعرات إلرى نقلره ينبغري الردعم أن   وتسرويق المرال، ورأس األسرواق لطمروح األسعار كرمرى وتحرير عليه باالنقالب

 ماديرا   الردعم توزيرع إلرى مسرتحقيه، إلرى الردعم إيصرال مرن االجتمراعي الشرأن إدارة عقليرة نفرس هري المحصلة في لكن ماديا ،
 .االجتماعية والعدالة االقتصادية العقلنة أبعد ما يكون عنوهو  الدعم بعقلنة وانتهاءا   تضررا   األكثر للفئات
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 : الفسادبعساالمطلب ال
 2010واحتلاات سااورية عااام عااانى االقتصاااد السااوري طااويالج ماان الالساااد احداري والمااالي، 

عالميااج فااي ترتيااب الادوو ا  ثاار فساااداج وتراجعااج فااي الشااالافية  180ماان أصاال  127المرتباة 
فااااي مسشاااار  179ماااان أصاااال  129المرتبااااة  2012واحتلاااات عااااام  225الماليااااة واالقتصااااادية،

ومن المسجد أن ا مار تالااقم فاي ظال ا زماة وضاعف الرقاباة وتاردي ا وضااع  226الالساد،
لاااى جلالاااة مالزماااة  ياااة عملياااة اقتصاااادية،  ا منياااة، حتاااى أن اااه "تحاااوو إلاااى بنياااة تحتياااة، وا 

باااين عااادد مااان المتنالاااذين سياساااياج « الحصااا ، أو الشااارا ات أو احتااااوات»وسااايطر نظاااام 
، لضاااااامان مسااااااتوب محاااااادد ماااااان الثاااااارو  وا رااااااااح، واقتصااااااادياج، واااااااين أرااااااااب ا عماااااااو

فجااان ومااا ياازاو أحااد أ باار التحااديات، لمااا لااه ماان أثاار علااى أداء القطاعااات  227والحمايااة"،
االقتصادية والبيلة االستثمارية من ج ة، وآثار اجتماعياة مان ج اة أخارب، فالاي الظاروف 
العادية يحد  الالساد من قدر  الدولة على زيااد  إيرادات اا ويتسابب فاي هادر ا ماواو العاماة، 

 ا علااى تااوفير الخاادمات العامااة، جمااا أن ااه يشااو  المنافسااة وياانعجس بالتااالي ضااعالاج فااي قاادرت
الحاااار  وعماااال آليااااات السااااوق، ويعتباااار ماااان العواماااال الطااااارد  لالسااااتثمارات، حيااااث ترتالااااع 
الت اااليف احجماليااة وياانخال  تبعاااج لااذلك العالااد علااى االسااتثمار، فيضااعف الحااافز عليااه، 

عتبارهااا مرحلااة انتقاليااة ماان وتأخااذ هااذ  المشااجلة أهميااة خاصااة فااي المرحلااة القادمااة علااى ا 
حالااة الناازاع إلااى حالااة الساالم وا عاااد  احعمااار فعاااد  مااا ت ثاار في ااا حاااالت االسااتالاد  ماان 
ثغاارات التشااريع فااي ظاال ضااعف القاادر  علااى الرقابااة، جمااا يطخشااى أن تالااتح مرحلااة إعاااد  

ات احعمااار مجاااالج جبيااراج للالساااد يطاااو المناقصااات والمشاااريع، وقااد يحاادث تالعااب بال مياا
والمواد الالزمة حعااد  احعماار ماا يانعجس علاى جاود  البنياة التحتياة، ومساتوب الخادمات 
المقدمة. لاذا تتطلاب المرحلاة القادماة قادر  عالياة علاى إدار  عملياات إعااد  احعماار، بادءاج 
ماان إدار  المااوارد المخصصااة ل ااا واحشااراف علااى إنالاق ااا، والشااالافية فااي العماال، والرقابااة 

ااار للتعامااال ماااع المساااتثمرين وقواعاااد علاااى التنال ياااذ، والمسااااءلة، ووضاااع إطاااار واضاااح وميس 
ب دف مجافحة  2013واضحة  داء ا عماو، وقد صدر قانون العقوبات االقتصادية عام 

الجاااارالم االقتصااااادية والماليااااة وحمايااااة االقتصاااااد الااااوطني والماااااو العااااام، وضاااامان السااااير 

                                                           
، يقيم ويرتب الدول حسب مستوى الفساد بين المسؤولين وفي  2010وفق التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام  225

 مؤسسات الدولةر
، المرصد الوطني للتنافسية، عالميةمؤشرات سورية في التقارير ال،  2012التقرير الوطني لتنافسية االقتصاد السوري  226

 ر5ص
، (1960-2010االقتصاد السوري المهدور النمو الالمستقر والتنمية الضائعة في نصف قرن  (2014أسد، أيهمر   227

 ، بتصر 133دمشقر ص
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اهاة والشاالافية وساياد  القاانون، ووضاح القاانون الطبيعي للنشااط االقتصاادي فاي إطاار النز 
الجاارالم االقتصااادية وعقوبااة جاال من ااا، ويبقااى أن ياادعم ذلااك بااالتطبيق الصااارم للعقوبااات، 
ووضااااع آليااااات السااااترداد ا مااااواو المتحصاااالة عاااان قضااااايا الالساااااد، إضااااافة إلااااى تشااااجيع 

شرط تاأمين حماياة المواطنين على المشارجة في محاراة الالساد بربالغ السلطات المعنية، 
 المبلغين والش ود والعاملين في قضايا مجافحة الالساد.

 : انتشار االقتصاد غير الرسمي المطلب الثامن
تتباين تقديرات االقتصاد غير الرسمي في سورية، فقبل بداية ا زماة، جاان يتاراوح ماا باين 

وال شااك أن  حجمااه ارتالااع بالعاال ظااروف  228ماان حجاام االقتصاااد السااوري(،% 50إلااى  40)
ا زمة وما تولد عن ا من أنشطة مرتبطة باقتصاد العنف والحرب، ومن المتوقاع أن اه باات 

ويتساابب   229ماان إجمااالي الناااتب المحلااي فتاار  ساانوات ا زمااة." %63-57يشااجل "مااا بااين 
لعاااملون اقتصاااد الظاال بحرمااان خزينااة الدولااة ماان مااوارد جبياار ، وعااالو  علااى ذلااك يعاااني ا

  في القطاع غير الرسمي من تدني ا جور وظروف العمل غير الاللقة.

ولمواج ة هذا التحدي ينبغي العمل على تنظيم القطاع غير الرسامي وضامه إلاى القطااع 
ضااالاء الصاايغة  الرساامي، ووضااع سياسااات لتحاليااز المنتمااين إليااه علااى تنظاايم أنشااطت م وا 

لظااال يعاااود فاااي جااازء جبيااار مناااه )عااادا عااان دوافاااع اقتصااااد ا القانونياااة علي اااا، ونظاااراج ل اااون 
الت ااارب مااان الضااارالب وزيااااد  ا راااااح( إلاااى تعقيااادات احجاااراءات الحجومياااة وعااادم تمجااان 

فارن  عاال  هاذ  أصحاب الم ان مان مجارات اا، ماا يادفع م لممارساة أنشاطت م فاي الخالااء، 
المالياة بماا فاي  الظاهر  يبدأ من تبسيط احجراءات احدارية لترخي  ا عمااو والتعاامالت

ذلااك المعاادالت الضااريبية، والحاار  علااى وضااوح القااوانين وخلوهااا ماان الثغاارات، ويساااعد 
فاااي ذلاااك تشاااجيع قياااام الجمعياااات التعاونياااة التاااي تسااا ل التواصااال ماااع أصاااحاب احعمااااو 
يصاو أصوات م ومشا ل م لصناع السياسات مما يدعم الثقة بين م واين الحجوماة، ومان  وا 

 بلثار ايجابية اقتصادية ومالية على االقتصاد الوطني.شأن ذلك أن يعود 

لعماال وااارغم أن  اقتصاااد الظاال يشااجل بيلااة حاضاانة للالساااد والت ريااب والجريمااة والبلطجااة وا
إال أن اقتصاد الظل ا سود أو الالشارعي أو غيار المانظم  خار  سياق القانون والشرعية،

فاقد االقتصاد الرسمي الذي تعر  إلاى التخرياب والتادمير  عنعمل خالو ا زمة جبديل 

                                                           
 ر135ر مرجع سابق، ص االقتصاد السوري المهدور النمو الالمستقر والتنمية الضائعة في نصف قرن 228
أيار(ر جريدة  24، 2014ر  % من الناتج المحلي63% إلى 42االقتصاد: اقتصاد الظل ررريزداد من  معاون وزير 229

 http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=15768من:  2014حزيران  21الوطنر استرجعت بتاريو 

http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=15768
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ماااع أن  شااارعيته أصااابحت ساااواء لج اااة احنتاااا  أو العمالاااة أو مصااادر االرتااازاق الياااومي، و 
دراجه في الخطط التنموية للحجوماة واالساتالاد  موضع جدو جبير، إال أن ه من الضروري إ

يجلتاه عااد  هإنماا إ ني ينبغاي محاراتاه منه تنموياج، وليس اعتبار  عبلاج علاى االقتصااد الاوط
 في االقتصاد والمجتمع.البنية التنموية الالاعلة  دراجه فيوتنظيمه ضريبياج ومالياج وا  

 اإلعمار إعادة تمويل :التاسع المطلب
مليااار  165تشااير التقااديرات إلااى أن  حجاام التموياال المطلااوب حعاااد  احعمااار يتااراوح بااين 

وال تعب ااار هاااذ  التقاااديرات بالضااارور  عااان حجااام التمويااال  231ملياااار دوالر، 200و  230دوالر
الحقيقااي الااالزم حعاااد  احعمااار خاصااة فااي ظاال عاادم وجااود بااوادر قريبااة النت اااء ا زمااة. 

ماان المخاااطر التااي تترافااق عاااد  مااع المساااعدات  وتباادو ا فضاالية للتموياال الااداخلي خشاايةج 
ة معينااة أو تقييادات علااى الخارجياة، جالتبعيااة وفار  ضااغوط سياساية أو شااروط اقتصاادي

القرارات المحلية، إال أن  المعطياات تشاير إلاى أن  الماوارد الداخلياة ال ت الاي، فباالنظر إلاى 
ملياار ليار  ساورية،  50نجاد أن  مخصصاات خطاة إعااد  احعماار تبلاغ  2015موازنة عاام 

جااداج  جماا أن  ودالااع المصاارف العاماة والخاصاة قليلاة 232ملياون دوالر، 200أي ماا يعاادو 
 6)أي حاوالي  2015مليار لير  سورية حتاى النصاف ا وو  1,514وال تتجاوز بمجموع ا 
 233مليار دوالر أمريجي(.

مليااااار دوالر(، وافتاااارا   8ومااااع افتاااارا  عااااود  الودالااااع إلااااى مسااااتواها مااااا قباااال ا زمااااة )
االستالاد  من مجمل هذ  الودالع فارن أقصاى ماا يمجان توقعاه مان تمويال مان قبال القطااع 

مليار دوالر، وبافترا  إمجانية جذب نصاف رسوس ا ماواو  12.7المصرفي يبلغ حوالي 
لالساتثمار داخال ساورية والمسااهمة  234ملياار دوالر( 130السورية في الخاار  )والمقادر  باا 

إعاد  احعمار، فرن الموارد احجمالية المتوقع حشدها "وطنياج" تبلغ في أفضل ا حواو  في
ماان التمويااال المطلاااوب وفاااق التقاااديرات % 47.6ملياااار دوالر، أي ماااا يعاااادو  78.7حااوالي 

الادنيا، مااع العلاام أن الاارقم قاباال للزياااد  باسااتمرار طالمااا لاام تتوقااف دالاار  الحاارب، عاادا عاان 
ع ا جنبااااي _ غياااار المتااااوفر نظااااراج لعجااااز المياااازان التجاااااري ومياااازان صااااعوبة تااااأمين القطاااا

                                                           
 جتماعية لدول غرب آسيا  إسكوا(رتوقعات اللجنة االقتصادية واال230
 توقعات البنب الدولير231
 ليرة للدوالر الواحدر 250بسعر صر  232
، واعتمردنا معامرل تحويرل 2015تصريحات مدراق المصار  العامة وإفصاحات المصرار  الخاصرة عرن النصرف األول 233

 ليرة سورية لكل دوالر أمريكي  وهو السعر الرسمي في هاا التاريو(ر 250
" قردمت لرـمؤتمر "إعرادة البنراق تحديات تمويل عملية إعادة اإلعمار فري سروريةية، عابد فضلية، عابدر ورقة بعنوان "فضل234

 ر6رص 2014آ ار  27و 26والتنمية في سورية" المنعقد في ،لية االقتصاد بـ"جامعة دمشق" بتاريو 
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المدفوعات وضرور  الحالاظ على ما تبقاى مان احتياطياات حجومياة مان أجال االحتياجاات 
الضاارورية_ السااتيراد مسااتلزمات إعاااد  احعمااار، وفااي هااذا الخصااو  ال بااد ماان العماال 

لنالطيااة التااي يمجاان التعوياال المجثااف علااى تنشاايط الصااادرات الزراعيااة والصااناعية وحتااى ا
 .علي ا لتأمين زياد  في القطع ا جنبي

رغاام ضااعال ا مصاادراج  المااوارد المحليااةيبقااى االعتماااد علااى وبااالعود  إلااى تحاادي التموياال ف
صااالح النظااام المااالي ينبغااي أ ثاار أماناااج، لااذا  تطااوير منظومااة الموازنااة العامااة للدولااة، وا 

لدولاة، واعتمااد التخطايط االساتراتيجي لزيااد  جالااء  والضريبي بما يساعد في زياد  ماوارد ا
احنالاااق العااام، إلااى جانااب تحسااين احنالاااق االسااتثماري علااى مشااروعات الخاادمات العامااة 

سياسااات فعالااة لتعبلااة ماادخرات جمااا تتطلااب المرحلااة انت ااا   وا عاااد  إعمااار البنااى التحتيااة،
ية فيمااااا يخاااا  قطاااااع وتعااااديل بعاااا  القيااااود التشااااريعالسااااوريين داخاااال وخااااار  سااااورية، 

المصارف التي ينتظر من ا أن تلعب دوراج هاماج في تمويل إعااد  احعماار، ومن اا الساماح 
، إضاافة 235"االستثمار المباشر أو المشارجة فاي مشاروعات اساتثمارية"اللمصارف العامة ب

تالعياال صااجوك االسااتثمار احسااالمية،  هميت ااا فااي تعبلااة الماادخرات المحليااة بشااجل إلااى 
 في مشاريع البنية التحتية.خا  

فااال يمجاان إنجااار الحاجااة إليااه رغاام مااا يترتااب عليااه ماان  التموياال الخااارجيأمااا بخصااو  
أعبااااء جبيااار  تشاااجل معيقااااج للتنمياااة فاااي ا جيااااو القادماااة، إال أن  مااان شاااأن تاااوفر التمويااال 

يمجااان االساااتالاد  مااان المطلاااوب أن يسااارع مااان عملياااة إعااااد  احعماااار بشاااجل ملحاااوظ، لاااذا 
وو التااااي تراطنااااا ب ااااا عالقااااات جيااااد ، سااااواء عباااار االقتاااارا  أو المشااااارجة بمشاااااريع الااااد

العالقاات التجارياة بماا يزياد مان الصاادرات الساورية ويسا ل مان تورياد  استثمارية، وتعزياز
الماواد الالزماة لمرحلاة إعااد  احعماار مان خاالو فاتح االعتماادات والتسا يالت االلتمانياة، 

المسسساات الدولياة ف او حاق مشاروع، شارط القادر  علاى إقاماة وال ضير من االستالاد  من 
عالقااااات متوازنااااة مع ااااا، وتجنااااب الخضااااوع لشااااروط تمااااس بالسااااياد  الوطنيااااة أو الشااااعب 

 السوري.
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وتجدر احشار  إلى أهمية االستالاد  من مصادر التمويل الخارجي الجديد  جا "بناك التنمياة 
التااااي تتاااايح إمجانيااااة و ، 237التااااابع لاااادوو البااااريجس و"بنااااك االسااااتثمار اآلساااايوي" 236الجديااااد"

الحصااوو علااى التموياال دون االحت ااام إلااى الشااروط القاسااية التااي يالرضاا ا البنااك الاادولي 
وصاااندوق النقاااد الااادولي، وعاااالو  علاااى فااار  التمويااال الااادولي، يمجااان للحجوماااة أن تالاااتح 

رعاااااد  بناااااء البنااااى التحتيااااة والاااانالط والغاااااز ب المجاااااو أمااااام الاااادوو الراغبااااة فااااي االسااااتثمار
 ا جل. صيغ عقود طويلة والمطارات والموانن والمصانع االستراتيجية ال برب عبر

وا ااااادف حشاااااد الماااااوارد المحتملاااااة يلااااازم إحاااااداث صاااااندوق حعااااااد  احعماااااار لتصاااااب فياااااه 
مساااااااهمات جاااااال ماااااان الحجومااااااة والقطاااااااع الخااااااا  والسااااااوريين فااااااي الخااااااار  والتبرعااااااات 

التاي يمجان والمساعدات، إضافة لتشجيع إنشاء المحاف  االستثمارية والشرجات المسااهمة 
 أن تلعب دوراج هاماج في إعاد  احعمار.

 جوهرياج وأياج جانت مصادر التمويل التي ستعتمد علي ا الحجومة السورية، فرن هناك تحدياج 
ا لماني  المستشارا مر الذي ألمح إليه يلزم التعامل معه، وهو حسن إدار  هذا التمويل، 

 جااال شااايء يعتماااد علاااى "االساااتخدام الصاااحيح اقتصاااادياج  عنااادما قااااو أن   "يرهااااردإلاااودفيب "
وفق االحتياجاات وا ولوياات  اواالستالاد  من  االتأ د من تسخيرهمع أهمي ة ، "238للمصادر
 .ية ال المقترحة من قبل المانحينالوطن

  

                                                           
برالتوقيع علرى "إعرالن فورتراليزا"  2014حزيرران  15الهند وجنوب إفريقيا في  قامت ،ل من الصين، البرازيل، روسيا، 236

مليرار دوالر، تتروزع بالتسراوي علرى  50مليرار دوالر، وميزانيرة أوليرة برـ  100بالبرازيل، والاي حدد ميزانية بنب التنميرة برـ 

مليررار دوالر، خصررص لمواجهررة األزمررات الماليررة  100ندوق إحتيرراطي بررـالوقررت، تررم رصررد صررنفررم فرري واألعضراق الخمررمر 

فري  دعرم االسرتثماراتعلرى  يشير الخبرراق إلرى أن تأسريم بنرب البرريكم سيسراعدو .ئية التي تواجهها مجموعة البريكماالفج

 .ية اإلقليمية والدوليةاألسواق الناشئة والدول النامية، ويسد الثغرات الموجودة في المؤسسات المالفي البنية التحتية 

س مؤخراس  اتفقت سبع وخمسون دولة 237 إلعداد قواعرد وأنظمرة بنرب االسرتثمار ااسريوي للبنيرة التحتيرة، والراي  ، على العمل معا

%، وانضرمت إليره 30تبلغ حصة الصين في رأسماله  بالعاصمة بكين، 2015عام في نهاية  من المتوقع أن يتمق تأسيسه رسمياس 

وتكمرن ر أوروبية مهمة مثرل المملكرة المتحردة وفرنسرا وألمانيرا وإيطاليرا وسويسررارغم تحفظ الواليات المتحدة األمريكية دول 

افرراة جديرردة يعطرري ن مليررار دوالر، فرري أنقرره 100أهميررة البنررب ااسرريوي لالسررتثمار فرري البنيررة التحتيررة، والرراي يبلررغ رأسررماله 

 رويةسياا الدول البنية األساسية فيلالستثمار في مشروعات 
238 Komp,Lothar.How Germany financed its postwar reconstruction EIR Volume 26, Number 
26, June 25, 1999. Feature   43 
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 : نقص البيانات وضعس البحث العلميالمطلب العاشر
نجاااااح السياساااااات  يعااااد نقااااا  البيانااااات أحاااااد المعوقااااات الرليساااااية التااااي تقاااااف فااااي وجاااااه

االقتصادية أو االجتماعية، وهو مشجلة تعاني من ا معظم المسسسات وحتى الاوزارات فاي 
ساااورية، إذ يمجااان للمطلاااع علاااى أعمال اااا أن يجاااد بناااد "العمااال علاااى إنشااااء قاعاااد  بياناااات" 
يت رر في خطط ا وتقاريرها الدورية على مدب السنوات السابقة، وياذجر أن  وزار  الشاسون 

اعية حاولات أخاذ هاذ  الم ماة _علاى الصاعيد االجتمااعي_ علاى عاتق اا )فاي ظال االجتم
عمل اا ضامن لجناة احغاثااة( إال أن اا لام تساتطع حتااى اآلن بنااء قاعاد  بياناات، وينسااحب 
ا مر جذلك على باقي الوزارات، وحتى المجتب المرجزي لإلحصااء، فاال ثير مان البياناات 

مسااوحات قديمااة أجرياات قباال ا زمااة، ومااع وجااود  المنشااور  هااي بيانااات مجتاازأ  ومخرجااات
ج ااود متالرقااة ماان قباال بعاا  المنظمااات المحليااة والدوليااة بالمشااارجة مااع ج ااات حجوميااة 
لرصاد الواقااع االقتصاادي واالجتماااعي فاي سااورية فاي ظاال ا زماة، إال أن هااذ  الج ااود ال 

ة وغالبااااج غيااار تعااادو جون اااا فردياااة وال تنالاااذ إلاااى جمياااع المنااااطق وهاااي تقديرياااة وغيااار جاملااا
متاحااة. وماان شااأن ذلااك خضااوع تحلياال القضااايا االجتماعيااة أو االقتصااادية لالسااتنتاجات 
والتااأويالت التااي قااد ت ااون بعيااد  عاان واقااع ومجريااات القضااية موضااوع الدراسااة، ويطضااعف 
قدر  المخططين وأصحاب القرار على أداء م ام م بالشجل ا مثل، ويضاف ل ذا التحدي 

ه يتمثل بضعف مستويات احنالاق على البحث العلمي والتطاوير" حياث تحد آخر مرتبط ب
مااان النااااتب المحلاااي  (%0.2)لااام يتجااااوز ماااا تنالقاااه ساااورية علاااى البحاااث العلماااي والتطاااوير 

، وهااذ  النساابة تقاال جثيااراج عاان 239بحسااب تقااديرات منظمااة اليونسااجو 2010احجمااالي عااام 
 240.%1النسبة الحرجة الموصى ب ا عالمياج  ي دولة وهي 

  

                                                           
239 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883A.pdf 
 ر133رمرجع سابقر ص االقتصاد السوري المهدور النمو الالمستقر والتنمية الضائعة في نصف قرن 240

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883A.pdf
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خل  تحليل الواقع االقتصاادي واالجتمااعي خاالو فتار  الخطاة الخمساية العاشار  إلاى أن 
السياسات المتبعة فشلت في ت يلة البيلة المناسبة القتصاد السوق االجتماعي، وأن الخلل 

سااورية اتج اات نحااو تحرياار االقتصاااد ورفعاات يعااود للتطبيااق ولاايس الماان ب، فقااد تبااين أن  
ب االجتماعي واالصالحات احدارية والمالية االهتمام ال افي، وهو الدعم دون إيالء الجان

أمر ال يمجن تالسير  إال في إطار تطبيق توصيات المسسسات الدولية، ولما جانت أدبيات 
اجتماعيااااج واسااااعاج لااام تلتالاااات إليااااه  تتضااامن محتااااوبج وتجاااارب اقتصاااااد الساااوق االجتماااااعي 

الحجومااات المتعاقبااة، تاارب الدراسااة أن اقتصاااد السااوق االجتماااعي ال ياازاو الاان ب ا نسااب 
للمرحلة القادمة. وقد توحي نظر  متشالمة أن ه في حالة السلم والرخاء لم تساتطع الحجوماة 

اسااية وا ضاارار تااأمين البيلااة الالزمااة لااه فجيااف ب ااا بعااد مااا ماارت بااه البلااد ماان ظااروف ق
الجم اة التاي تعار  ل اا االقتصااد مان دمااار فاي البناى التحتياة ونقا  فاي الماوارد الماليااة 
والبشرية، إال أنه من غير المرضي اال تالاء بالقوو أن اقتصاد السوق االجتمااعي يحتاا  
لااى مسسسااات جالااوء  ال نمل  ااا، وجااوادر مسهلااة  إلااى بنيااة اقتصااادية قويااة غياار موجااود  وا 

ا، وعلااى العجااس ماان ذلااك يمجاان لنظاار  أ ثاار ايجابيااة أن تجااد فيااه مخرجاااج ياان   نالتقااده
بالوضااااع االقتصااااادي واالجتماااااعي، ويساااااهم فااااي الخطااااو بشااااجل أساااارع  تجااااا  التعااااافي 

عناصر  االقتصادية الالاعلة، في الشاالافية والدينامياة واالساتقرار االقتصادي، وذلك بتبني "
الاة االجتماعياة لدياه، لمحتاوب أنسانمة ظاروف العمال، والمبادر  االجتماعية، جما تتساع العد
. ولتحقياق ذلااك تطارح الدراساة سابعة أهاداف رليسااية 241"ودمقرطاة االقتصااد وحماياة البيلاة

ضاامان ال رامااة احنسااانية ومسااتوب المعيشااة ( 1للترجيااز علي ااا فااي المرحلااة القادمااة وهااي: 
تاحة الالر ، التضمين والمساوا  و ( 3الشالافية والمساءلة، ( 2الاللق،  تنمية المشاارجة  (4ا 

اسااتقرار أساااعار الصااارف ( 6تصااحيح مساااار السياسااات ال لياااة،  (5والمبااادر  والمساااسولية، 
 بيلة مشجعة ل عماو.  (7وضبط التضخم، 
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المبحث األو : األطر النا مة لعمل السياسات في اقتصاد ما بعد 
 األزمة

تساااعى الدولاااة للوصااااوو إلاااى توليالااااة تقتضاااي ديمقراطياااة اقتصاااااد الساااوق االجتماااااعي أن 
مناساابة بااين الحريااة فااي السااوق واااين التااوازن االجتماااعي، وياارب مالجاارو اقتصاااد السااوق 
االجتماعي أن  "هذا ا مر ممجن إذا تطابقت التنظيمات واحجراءات السياسية االجتماعية 

تضاامن الدولااة ، وذلااك بااأن 242مااع مبااادئ المساااعد  الذاتيااة أوالج والتوافااق مااع السااوق ثانياااج"
الحرية في السوق عبار التشاريعات والقاوانين الضاامنة للمل ياة والتجاار  وممارساة ا عمااو 
والمنافسااة، وتضاامن فااي الوقاات نالسااه تحقيااق العدالااة االجتماعيااة عباار إجااراءات السياسااة 
االجتماعية التي تخالف وتعالب اآلثار السلبية للسياسات االقتصاادية مان ج اة، والحرياات 

 من ج ة أخرب. الالردية

ويتطلب تحقيق ذلك وضع قواعد للسلوك احنساني عبر "طرق رسمية جاالقوانين وا نظماة 
االقتصادية والعقود، وطرق غير رسامية جالثقافاة المشاترجة والتقالياد االجتماعياة والمالااهيم 
ا خالقية السالد  في المجتماع، علاى أن تأخاذ هاذ  القواعاد صاالة احلزامياة فت اون مدع ماة 

لى جانب قواعد السلوك احنساني تبرز الحاجة 243بسلطة جزالية تجعل ا قابلة للتطبيق" ، وا 
لتخالياااف التناقضاااات غيااار الممجااان تجنب اااا باااين التنظااايم االقتصاااادي الملتااازم بالمنافساااة، 
والتنظيم االجتماعي ال ادف لتحقيق عدالة التوزياع وذلاك بالعمال علاى تلبياة االساتحقاقات 

قااااء علاااى المباااادرات الالردياااة ومحالااازات احنجااااز ودعم اااا فاااي الوقااات االجتماعياااة ماااع احب
نالساااه، وهاااذا ماااا يعبااار عناااه باااا"المحتوب ا ساساااي االجتمااااعي للتنظااايم االقتصاااادي" الاااذي 

مااادب تشاااجيعه للتطااور االقتصاااادي وتوزياااع الااادخل ( 1: 244يت ااون مااان عاااد   عناصاار هاااي
قدرتاه علاى تاوفير المااوارد ( 3لاة، قدرتاه علااى تجناب البطا( 2والثارو ، وفقااج لمبادأ احنجااز، 

قدرتاه ( 4لت اليف معيشة ا فراد غير القادرين على العمال أو الاللاات الضاعيالة اقتصاادياج، 
مادب ( 5على ضمان استقرار القدر  الشرالية وحماياة أصاحاب الادخوو المتدنياة مان ذلاك، 

                                                           
242In Encyclopedia Leipold,Helmut. (2008). Social market economy:Protection of freedom. 

.P358. From A to Z  –Social Market Economy: History, Principles and Implementation 

Germany. Paderborn. Ferdinand Schoningh. 

  243In Encyclopedia Social Quaas,Friedurn.(2008). Social foundation if economic order.  

.P432.Germany. From A to Z  –Market Economy: History, Principles and Implementation 

Paderborn. Ferdinand Schoningh.  
244In Encyclopedia f economic order. Social foundation iSocial system .(2008). Lampert,Heinz

From A to Z  –Social Market Economy: History, Principles and Implementation 

.P427.Germany. Paderborn. Ferdinand Schoningh. 
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الح االقتصادية قدرته على تحقيق توازن في المص( 6ضمانه للحقوق احنسانية ا ساسية، 
)بااين العماااو ورجاااو ا عماااو، واااين المساات ل ين  واالجتماعيااة بااين المجموعااات المختلالااة

 والمنتجين، واين ا فراد والمجتمع(.

ولما جان المحتوب االجتمااعي الموجاود فاي أي تنظايم اقتصاادي يعتماد علاى مادب فار  
علااى ترساايا مال ااوم العدالااة  معااايير اجتماعيااة مقابلااة للمعااايير االقتصااادية، ينبغااي العماال

االجتماعيااة جقيمااة عامااة شاااملة حا مااة لمختلااف العالقااات االجتماعيااة واالقتصااادية، بمااا 
 في ا ال رامة احنسانية والحقوق ا ساسية و الدخل والثرو  والالر .

وبالحااديث عاان الاان ب والسياسااات االقتصااادية واالجتماعيااة للمرحلااة القادمااة فاارن معاااود  
لاااااق الشاااااروط ا ساساااااية لتطبياااااق اقتصااااااد الساااااوق االجتمااااااعي يعاااااد  مااااان العمااااال علاااااى خ

االسااتحقاقات الرليسااية أمااام الحجومااة، وتالفياااج ل خطاااء التااي وقعاات أثناااء تطبيقااه، تطاارح 
الدراسة عناوين أساساية لياتم اعتمادهاا جاأطر ناظماة لعمال السياساات فاي المرحلاة المقبلاة 

 وهي:

 إطاراج ل دوات االقتصادية المقترحة. احدار  الرشيد  واناء المسسسات -1
 التمييز احيجابي إطاراج ل دوات االجتماعية المقترحة. -2
 يع ا دوار المقترح بين الالعبينالحوار االجتماعي إطاراج لتوز  -3

 ا ساسيين.

 المطلب األو : اإلدارة الرشيدة وبناء الم سسات
المسسساااات آلياااة رليساااة لإلصاااالح ومجافحاااة تطااارح الدراساااة اعتباااار احدار  الرشااايد  وانااااء 

الالساد عبر ممارسة السلطة بشجل يحترم جرامة وحقوق وحاجات المجتمع وا فراد لتحقيق 
التنميااااة المسااااتدامة، وبالتااااالي ت يلااااة البيلااااة السااااليمة والمشااااجعة لقيااااام ا عماااااو، وتحتااااا  

ى التجاااااوب مااااع المسسسااااات جااااي تسااااتطيع البقاااااء والتواجااااد بالعاليااااة  ن ت ااااون "قااااادر  علاااا
المتطلبااات الجديااد  ل سااواق... وتجااري تحااوالج فااي أنظمت ااا الداخليااة، لاايس فقااط مااا يتعلااق 

 245من ااا باالسااتثمارات فااي رأس الماااو البشااري باال أيضاااج فااي سااياق التنظاايم الالعاااو للعماال"
ويقصد بالتضمين وتقوم احدار  الرشيد  على مال ومين أساسيين هما التضمين والمساءلة، 

المجاااو وبالتساااوي مااع الجميااع ل اال ماان لااه مصاالحة فااي عمليااة إدار  الحجاام ويااود  إتاحااة
المشااارجة في ااا، وأن يتساااوب المواطنااون جميعاااج أمااام القااانون دون تمييااز فااي تااأمين فاار  

                                                           
 بتصر ر 136-135اقتصاد السوق االجتماعي واتجاهات تطوري المستقبليةر مرجع سابق ص  245
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أما المساءلة فمبنية على حق ة، متساوية وفي االستالاد  من الخدمات التي توفرها الحجوم
تحت طاللة المسسولية من حيث جيالية استعمال ا لسلطت ا  الشعب بوضع الدولة والحجومة

ولموارد الشاعب، وتنطلاق با صال مان مال اوم التمثيال الشاعبي فجال مان يمثال الشاعب فاي 
السلطة ينبغي أن يجون خاضعاج للمساءلة من قبل الشعب نالسه. ويحتا  تطبيق المساءلة 

. وتسااعد لي اإومات وقدر  الوصوو ير المعلالالعالة إلى الشالافية في نمط إدار  الحجم وتوف
احدار  الرشاايد  فااي ت يلااة البيلااة المحالااز  ل عماااو عباار مجوني ااا ا ساساايين، الااذي يقاايس 
ا وو من ما وهو مسشر نوعية احدار  في القطاع العاام فعالياة وجالااء  البيروقراطياة، حجام 
القااااانون، حمايااااة حقااااوق المل يااااة، مسااااتوب الالساااااد، نوعيااااة التنظيمااااات وآليااااات المساااااءلة 

، ومسشااااار المسااااااءلة العاماااااة، ويقااااايس الثااااااني مااااادب شاااااالافية الحجوماااااة وانالتااااااح الداخلياااااة
المسسسااااات السياسااااية، ومسااااتوب المشااااارجة، واحتاااارام الحريااااات العامااااة، وحريااااة احعااااالم 
باعتبااااار  وساااايلة للنقااااا  العااااام. جمااااا تااااوفر احدار  الرشاااايد  أدوات مشااااارجة المجتمااااع فااااي 

ثاار الساالبي للسياسااات الخاطلااة وتحااوو دون السياسااات الحجوميااة وتساااعد علااى التقلياال ا 
اساااتمراريت ا وذلاااك عبااار إتاحاااة إمجانياااة تقيااايم الخااادمات المقدماااة أو تقيااايم أداء السياسااايين 
مجانية إعاد  توجيه السياسات على نحو أفضل،  والموظالين العامين من قبل المواطنين، وا 

الت، ويقلال مان جلالاة ساين ا داء احداري مماا يخالا  مان جلالاة المعاامفاي تحجما تساهم 
دار  وتوساااايع  ومخاااااطر االسااااتثمار وا عماااااو، ويساااا ل إنشاااااء مشاااااريع تجاريااااة جديااااد  وا 
النشاطات الموجود . وعالو  على ذلك تساهم في تطاوير مساتوب الخادمات العاماة وزيااد  
جالاءت اااا مماااا يزياااد مااان إنتاجياااة قطااااع ا عمااااو ويجاااذب بالتاااالي االساااتثمارات والمشااااريع 

بالعاال وجااود محاايط تجاااري وخاادمي مشااجع، وتزيااد التضاامينية والشااالافية ماان  االقتصااادية
مسااتوب التنساايق وتبااادو المعلومااات بااين الدولااة والقطاااع الخااا ، وجاال ذلااك يالضااي إلااى 

 تعزيز المنات الجاذب لالستثمار. 

ويشااااترط تطبيااااق احدار  الرشاااايد  إلغاااااء جاااال مااااا يحااااد التضاااامينية والمساااااءلة مثاااال غياااااب 
احنالاااق الحجااومي أو التقيياادات علااى إنشاااء الجمعيااات ا هليااة والرقابااة  المعلومااات حااوو

بدال ا على مصادر تمويله، ومنح الحصانة ل بار الموظالين والمسسولين ضد المساءلة ، وا 
جراءات وثقافة مجتمعية تست دف إعاد  النظار فاي أسالوب ب حزمة مت املة من سياسات وا 

بحياااث جوماااة والقطااااع الخاااا  والمجتماااع المااادني، احدار  واتخااااذ القااارارات مااان جاناااب الح
بما يزيد المرونة في اتخاذ القرار الالمرجزية السياسية واحدارية، يجري العمل على توسيع 

ويضااامن الساارعة فاااي إنجاااز المعاااامالت والم ااام بعياااداج عاان الاااروتين وتوزيااع المسااسوليات 
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ة الساااريعة والالعالاااة لمطالاااب والبيروقراطياااة، وياااتم تعزياااز التشاااارجية فاااي الحجااام واالساااتجاب
 .المواطنين

وجود مسسساات مجتمعياة قوياة تمثال النااس وذوي المصاالح تمثايالج صاحيحاج، ماا وتحتا  ل
يعني ضرور  احسراع برعاد  بناء المسسسات وتطوير القدرات وفاق قاوانين احدار  الرشايد  

ن البيروقراطياااة وساااياد  القاااانون ماااع نباااذ والالسااااد وتقلاااي  زمااان المعاااامالت والتخالياااف مااا
إضافة إلى تأهيل ال ادر وزياد  وعي ا فاراد، وخلاق أجاواء الحاوار االجتمااعي بماا يحقاق 
إجماعاااااج حااااوو االتجاهااااات ا ساسااااية للسياسااااات ويضاااامن تحقيااااق مصااااالح جميااااع أفااااراد 

 المجتمع. وفيما يلي ا دوات االقتصادية المقترحة:

 المطلب الثاني: التمييز اإليجابي
اقترحاات الدراسااة أن يااتم اعتماااد سياسااات التمييااز احيجااابي جرطااار للحمايااة االجتماعيااة، 
تسترشااااد بااااه الج ااااات المعنيااااة فااااي وضااااع خططاااااج وصااااياغة سياسااااات ا، ويطعاااارف التمييااااز 

بأناه "مجموعاة مان احجاراءات احيجابياة المتخاذ   Positive Discrimination"246"احيجاابي 
ات في مجاالت العمل والتعليم والثقافة التي حرمت من ا تاريخيااج لزياد  تمثيل المرأ  وا قلي

وت اادف إلااى "معالجااة نتااالب تمييااز سااابق تعرضاات  247بساابب العاارق أو الجاانس أو غيرهااا"
لااه، ومنااع تعرضاا ا لتمييااز جديااد فااي المسااتقبل، سااواء جااان ذلااك علااى مسااتوب التعلاايم أو 

يااااد  جااااا"المساوا  الرافعااااة"، ويطلااااق علااااى التمييااااز احيجااااابي تسااااميات عد 248فاااار  العماااال"
"المعااامالت التالضاايلية"، "آليااات احنعااا  الماللاام ل قليااات"، "إجااراءات الالعاال التوجياادي"، 
"آليااات الاادمب لمجونااات ا مااة"، "تالعياال المواطنااة"، أو "تعزيااز التنااوع". وجل ااا فااي مجمل ااا 

والتواجاد العاادو  تشير إلى إجراءات خاصاة لتعزياز المشاارجة والمسااوا ، أو آلياات التمثيال
 249ل قليات.

                                                           
حيرث ،انرت معظرم الواليرات قرد إلرى الواليرات المتحردة األمريكيرة فري منتصرف السرتينات،  اإليجرابي" تعود فكررة "التمييرز 246

س األقليررات العنصرررية مردقهررا إلررى  شررهدت أحرردا اس عنصرررية أليمررة حالررة التمييررز الترري تعيشررها بعررا فئررات المجتمررع وخصوصررا

_ضمن إطار "الحرب على الفقر" التي أعلنها الرئيم  فبدأت الدعواتواإل نية والجندرية رغم وجود مبدأ المساواة النظرية، 

،ينيرردي_ تنررادي بضرررورة اتخررا  إجررراقات مررن شررأنها أن تنصررف األقليررات اإل نيررة ،السررود، والسرركان األصررليين، والالتينيررين، 

  المسراواة وبالفعل تم تجسيد هاا االتجاي عبر السياسات الحكومية التري رمرت إلرى رفرع آ رار التمييرز العنصرري وإرسراق مبراد

" وهردفت  Affirmative Action على أر  الواقعر وأطلرق علرى مجموعرة اإلجرراقات آنراا  مصرطلح "الفعرل اإليجرابي/

هاي اإلجراقات إلى معالجة نقص تمثيل السود في الشر،ات المتعاقدة مع الدولة في مجال األشرغال العامرة والمعروفرة  بخطرة 

المعروفررة برـ  قرانون األول مررن ديسرمبر(ر وسراهم التمييررز اإليجرابي فرري  1969مريكيرة عرام فيالدلفيرا( التري أطلقتهررا اإلدارة األ

 إنشاق طبقة متوسطة ضخمة من األمير،يين من  وي األصول اإلفريقيةر
247 Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action / 
248 http://www.law.cornell.edu/wex/affirmative_action  
249 John David )May 1, 1996) The Ironies of Affirmative Action: Politics, Culture, and Justice 

in Americaر (PP.79 to 85) Skrentny University of Chicago Press - Law 

http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/
http://www.law.cornell.edu/wex/affirmative_action
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ويمجن القوو أن  التمييز احيجابي عبار  عن إجراءات خاصة الغر  من ا إتاحاة الالار  
لبع  الجماعات أو لبع  ا فراد الضعيالين والمعرضاين مسابقاج لتميياز ماا أدب إلاى أي 

بااالحقوق شاجل ماان أشااجاو الحرمااان، فتااأتي هااذ  التاادابير لتضاامن ل اام المساااوا  فااي التمتااع 
والمزايااا شااأن م شااأن غياارهم، وحصااول م علااى الالاار  فااي اتخاااذ القاارار والعماال والمشااارجة 
في الحيا  العاماة وضامان المساتوب المعيشاي الاللاق الاذي يحقاق ال راماة احنساانية، وفاي 
مختلااف النااواحي جحقااوق احنسااان أو المشااارجة السياسااية، أو فاار  التوظيااف أو التنميااة 

أن تسااااتمر هاااذ  احجااااراءات إلاااى حاااين الوصااااوو لمرحلاااة المساااااوا  أو البشااارية، ويالتااار  
 تحقيق ا هداف المرمي إلي ا.

تتطلاااب فلساااالة التميياااز احيجاااابي أن يجاااون التميياااز مسقتااااج بطبيعتاااه، إذ أن االساااتمرار فاااي 
احجاااراءات التمييزياااة سااااوف يالضاااي بطبيعاااة الحاااااو إلاااى الااادخوو فااااي حلقاااة مالرغاااة ماااان 

وع فاي هاذ  احشاجالية تبنات ا مام المتحاد  فاي وثالق اا الدولياة حزماة التمييز، وتحسباج للوق
. إذ تاارد فااي temporary special measuresتاادابير سااميت بالتاادابير المسقتااة الخاصااة 

ال ثياار ماان االتالاقيااات "تاادابير خاصااة مسقتااة"، تساات دف "التعجياال بالمساااوا  الالعليااة بااين 
طة وقاف العمال ب اذ  التادابير متاى تحققات أهاداف الرجل والمرأ " وتتباع غالبااج بجملاة "شاري

الت اااافس فاااي الالااار  والمعاملاااة"، ومثااااو ذلاااك احجاااراءات الداعماااة لعمااال المااارأ ، إذ ينبغاااي 
تحديااد هاادف تتوقااف السياسااة التمييزيااة عنااد تحقيقااه، جااأن يجااون ال اادف هااو تمجااين الماارأ  

ال سااتنقلب ال مشااجلة إلااى تمييااز ضااد للوصااوو إلااى نساابة معينااة ماان التمثياال والتوظيااف، وا 
 الرجل.

ومثاو ذلك أيضاج التدابير الظرفية التي تتخذ لمساند  المسسسات االقتصاادية للبادء بنشااط 
مااااا أو مواصاااالته فااااي حاااااو تعثرهااااا، ستقضااااي المبالغااااة فااااي تمييااااز هااااذ  المسسسااااات إلااااى 

نماا احضرار بمسسسات أخرب، وليس المقصود بالمساوا  المشاار إلي اا المسااوا  المطلقاة وا  
 ت افس الالر .

ز احيجااابي جااأدا  هامااة فااي تحقيااق ت ااافس الالاار ، إذ ال يمجاان التعوياال علااى ياايباارز التمي
مشاااعر احيثاااار والتضااامن العالوياااة التااي تجعااال جميااع مجوناااات المجتمااع تساااعى لتحقياااق 
المساااوا  فيماااا بين اااا، علاااى سااابيل أن يعطاااي الغناااي للالقيااار، بااال علاااى العجاااس نالحااا  فاااي 

معونة االجتماعية وتجراة توزيع قسالم الماازوت فاي ساورية ماثالج ت افات تجراة صندوق ال
ال ثياارين ماان غياار المحتاااجين علااى التسااجيل علااى هااذ  الباارامب مااا أدب بمساااعد  انتشااار 
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الالساد وضعف آليات التقييم إلاى حصاوو غيار المساتحقين علاى المعوناات مقابال حرماان 
باب توقف هذ  البرامب، وتجدر احشاار  إلاى المستحقين الحقيقيين، وجان ذلك سبباج من أس

أن  الحاديث عان رفاع الغابن أو الظلام الواقاع علاى بعا  الاللاات يعناي التعامال ماع قضااايا 
متجاااذر  زمنيااااج، يحتاااا  تغييرهاااا أو تصاااحيح مساااارها حراد  سياساااية ترفاااد بقاااوانين مناسااابة، 

ية تاارفع م إلااى وآليااات تطبيااق صااارمة عباار تعااوي  هااذ  الاللااات أو ماانح م مياازات إضاااف
 مستوب أقران م، بدالج من تخالي  أو حرمان الاللات المقارن ب ا.

وفي محاولة لمقاراة مال وم التمييز احيجابي مع الحالة السورية ومع ا خذ بعين االعتبار 
أن فتااارات ماااا بعاااد ا زماااات االقتصاااادية واالجتماعياااة تحتاااا  لتطاااوير ماااداخل لالساااتقرار 

 شخا  محل البحث هم "ا شخا  الاذين خساروا ممتل اات م االجتماعي يمجن اعتبار ا
أو أعمال م أو معيل م أو أفراد من عاللت م بسبب ا زمة وأصبحوا بحاجة ماسة للمسااعد  
احنساااانية"، واعتباااار التميياااز احيجاااابي رجنااااج مرجعيااااج للسياساااات االجتماعياااة بشاااجل عاااام، 

 مقترحة بشجل خا .وللبعد العمودي لشبجات الحماية االجتماعية ال

 المطلب الثالث: الحوار االجتماعي
المبذولااااة ماااان قباااال الالاااااعلين  حااااددت الدراسااااة الحااااوار االجتماااااعي جرطااااار جااااامع للج ااااود

ن وجااأدا  فعالااة لصاانع السياسااات، فمااع تطااور اقتصاااد السااوق االجتماااعي تحااوو يساايا سا
ديمقراطياة، حتاى أصابح هذا النظام إلى "نظاام شاامل يسات دف الحياا  االقتصاادية ا  ثار 

نظاااام التصاااويت ا لمااااني للمشاااارجة يتضااامن نماذجااااج أو صااايغاج بااادون المل ياااة علاااى رأس 
فقاد  250الماو، هذا يعني أوللك الذين يعتمدون العمل وسيلة حيات م وبشجل مستقل وذاتاي"

أفاارزت ا زمااة الراهنااة اخااتالالت عميقااة علااى مسااتوب العالقااات االجتماعيااة بااين ا فااراد 
جموعااااااات بمختلااااااف االنتماااااااءات العقالديااااااة والسياسااااااية والطبقيااااااة والمناطقيااااااة، وهااااااذ  والم

االخااتالالت ماادمر   ي مجتمااع وال يمجاان لااه االسااتمرار فااي ظل ااا. وااارغم إيجابيااة بااروز 
دور أ بر للمجتمع المدني في المرحلة الراهنة، وظ ور العديد من التشاجيالت االجتماعياة 

ت ااان موجاااود  مااان قبااال، إال أن هاااذ  التجمعاااات انحاااازت  والجمعياااات والمنظماااات التاااي لااام
للعالقااات القبليااة والعقالديااة فااي معظم ااا، ممااا أفاارز مجتمعاااج ماادنياج منحااازاج ينبغااي العماال 

مان  "الحوار االجتماعي"على تطوير  بما ينسجم مع متطلبات الحيا  الديمقراطية. ويعتبار 
 أهم ا دوات الالزمة لتحقيق ذلك.

                                                           
 بتصر  100اقتصاد السوق االجتماعي واتجاهات تطوري المستقبليةر مرجع سابق ص  250
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المالاوضااة أو المشاااور  أو أي نااوع آخاار ماان التالاعاال داخاال االجتمــاعي " ويقصــد بــالحوار
المجتمااع، تضااطلع ب ااا جميااع فلااات المجتمااع أو بعضاا ا ماان أجاال صااياغة توصاايات أو 
اتخاذ قرارات تحقق مصالحة المجتماع المعناي، يمجن اا أن تغطاي مواضايع مان أي طبيعاة 

طااة بااالمجتمع مثاال االقتصاااد جاناات، ول ن ااا ت اادف عاااد  إلااى الترجيااز علااى مواضاايع مرتب
والتعليم والصحة واالستخدام وظروف العمل وغيرها من ا مور التاي تاسثر علاى المجتماع 

، ويعتبر الحوار االجتماعي من أهام أدوات صانع السياساات، 251"ججل أو على بع  منه
فماااع تبااااين مصاااالح شااارالح المجتماااع المختلالاااة، مااان الضاااروري أن يتااااح للنااااس المتاااأثرين 

ارات أن يشارجوا في عملية صنع القرار ويعبروا عن احتياجات م ويسخذ ب ا فاي اتخااذ بالقر 
القارارات الن اليااة، بغار  خلااق تاوازن فااي المصاالح بااين الحجوماات وصااناع القارارات ماان 
ج ااة واااين بقيااة ا فااراد ماان ج ااة أخاارب، ف ااو يعاازز المشااارجة والشااعور باالنتماااء والقاادر  

 م مااااج فاااي التماساااك االجتمااااعي، إذ يعطاااي المجااااو لجمياااع علاااى التاااأثير، ويعتبااار عاااامالج 
ا طااراف فااي عاار  وج ااات نظاارهم فااي قضااية مااا وتبااادو اآلراء، باادالج ماان التوقااف عنااد 

 الخالف أو التصعيد فيه.

ويأخذ الحوار أهمية خاصة في الالترات التي تلي الحروب والنزاعات، فغالباج ما يرافاق هاذ  
رديااة، تانعجس ساالباج علاى مختلااف شارالح المجتمااع بمان فااي م الالتارات أوضاااع اجتماعياة مت

الطبقة الالقير  والطبقة العاملة، وهنا يأتي دور الحوار جأدا  لتخاليف السلبيات المتولد ، وال 
نماا يسااعد فاي قباول م أن المشاارجة تعناي أيضااج  يجون ال دف منه زيااد  مجاساب م فقاط، وا 

التعاافي االقتصاادي. وهاذا ماا نجاد  فاي تجاارب تقاسماج لعبء التضحيات الالزماة لمرحلاة 
"عااااادد مااااان البلااااادان الصاااااناعية فاااااي مرحلاااااة االنجماااااا  االقتصاااااادي الاااااذي حصااااال فااااااي 
التسعينيات، حيث اختار العماو خالضاج إرادياج لدخول م، على سابيل المشاارجة فاي الخارو  

  252من تلك ا زمة".

 

 
 

                                                           
الحوار االجتماعي والثال ية: الشروط األساسية للتنمية االقتصادية ( ورقة عمل بعنوان:2000سمبسون، ويليامر   251

 ر2ر منظمة العمل الدولية، المكتب االقليمي للدول العربية، بيروتر ص االجتماعيةو
 ر بتصر ر11ر مرجع سابقر ص الحوار االجتماعي والثال ية 252
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 253شروط نجاح الحوار االجتماعي في سورية:
 بين م سسات الدولة واألطراف األخرى خلق الثقة  (1

تتسااام العالقاااة باااين مسسساااات الدولاااة ماااع الشااارجاء االجتمااااعيين بالضاااعف، بساااب نقااا  
الموظالين وعدم تأهيل م، إضافة لقلة الموارد، والتالرد في صنع القرار. جماا يساود االعتقااد 

رحاااات باااأن الدولاااة هاااي خيااار مااان يأخاااذ القااارارات، وبالتاااالي ال يوجاااد ضااارور  لساااماع مقت
ا طااراف المعنيااة، باال إنااه مضاايعة للوقاات والمااوارد، وأنااه ال يعاادو جونااه مظ اار شااجلي ال 
يأتي بنتيجاة تاذجر وغالبااج فاي قضاايا غيار ذات أهمياة، أماا فاي القضاايا الم ماة فاال يعادو 
الحاااوار االجتمااااعي جوناااه قناااا  لشااارعنة القاااوانين الحجومياااة التاااي تسخاااذ بمعااازو عااان أفاااراد 

 جاملةج_ الموافقة علي ا عندما تعر  علي م.المجتمع وعلي م _م

يسااتطيع الجميااع التعبياار عاان ويمجاان عااد  الثقااة أهاام قيمااة ماان هااذ  المنظومااة، فاارذا تااوفرت 
أوضاااع م بأريحيااة، ويعباارون عاان مااواقال م وحاجااات م بطريقااة أساا ل وتخاادم الحااوار. بمااا 

تاااوفر الثقاااة أن اااا يضاااالي أجاااواء مااان ا ريحياااة والماااود  واالنالتااااح علاااى الحاااوار، وال يعناااي 
تالضي بالضرور  إلى نجاح الحوار إال أن  انعدام الثقة بال شاك يعياق وصاوو الحاوار إلاى 
نتااااالب مرضااااية، وبالمقاباااال، "بقاااادر مااااا يمجاااان المحافظااااة علااااى حالااااة الثقااااة يصاااابح ساااا الج 

 254.استعادت ا عند تعثر الحوار"
 التركيز على رأس الما  االجتماعي (2

ى "مجموعة العالقاات والاروابط االجتماعياة التاي تنماو فاي يشير رأس الماو االجتماعي إل
إطااار شاابجة اجتماعيااة معينااة تحجم ااا عاادد ماان القاايم والمعااايير جالثقااة واالحتاارام المتبااادو 

ونظااااراج ل ااااون رأس الماااااو االجتماااااعي ال يتجسااااد بشااااجل مسسسااااة  255وااللتاااازام والتعاااااون"،
بعين ا، يمجن القوو بأن نجاح الحاوار االجتمااعي يتطلاب وجاود مسسساات حار  ومساتقلة، 
تسودها الديمقراطية وحقوق احنسان، وحرية الصحافة، وسياد  القاانون، إضاافة إلاى إباداء 

تحجاام عالقااات أفااراد المجتمااع بعضاا م  أفااراد المجتمااع  نماااط إيجابيااة للتالاعاال االجتماااعي
ببع  من ج ة، وعالقت م ماع الحجوماة مان ج اة أخارب. وجلماا جاان "إرث المجتماع مان 

                                                           
 تمت صياغة هاي الفقرة اعتماداس على المراجع التالية: 253

 ر6ر مرجع سابقر ص الحوار االجتماعي والثال ية ر1

، (ر الحوار االجتماعي وعالقات العمل التجربة البولندية2012 غاردافسكي، يوليو ر و باخنيا ، ،اتاجينار  ر2

 ر111إلى 100ترجمة يعقوب، جورل وآخرون، جامعة وارسور الصفحات من 
 رر بتصر 169، بوزنان، صأسم المفاوضات( 2008ليفيتسكي، رويو ساندويرس، دافيد وآخرونر   254
، المر،ز المصري للحقوق دور المجتمع المدني في تكوين رأس المال االجتماعي(ر 2010، إنجي محمدر  عبد الحميد 255

 ر19االقتصادية واالجتماعية، سلسلة"أبحاث ودراسات" العدد األول،القاهرةر ص 
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 ناه بقادر ماا تتساع  256مخزون رأس الماو االجتماعي جاان التعااون الطاوعي فياه أسا ل".
منظومااة القاايم المتجااذر  فااي رأس الماااو االجتماااعي جلمااا انخالاا  مقاادار الج ااد المطلااوب 

 بذله لتحقيق نجاح الحوار االجتماعي.

العتبااة ا ولااى للحااوار االجتماااعي فااي ساورية علااى المسااتوب المجتمعااي هااي قبااوو وتعتبار 
اآلخر رغم اختالفه مان أي ناحياة جاان هاذا االخاتالف، فاال يخادم الحاوار االجتمااعي أي 

اعتقااد محاولة حقصاء أو ت مي  أي مجون من مجونات المجتمع، وأي حاوار يقاوم علاى 
احد ا طراف بأنه ا فضل وهذ  ا فضلية تبيح لاه االساتمرار بالبقااء علاى حسااب اآلخار 
هو استنزاف للطاقات وهدر للوقت، وتحاليز للعداوات، وهذا يتطلب بالدرجة ا ولى وعلاى 
سااوية واحااد  وعياااج مجتمعياااج، ودوراج مسااسوالج لمسسسااات الحااوار ت ااون فيااه حاضااناج للجميااع 

 عي التحيز والعزلة إلى التعاي  واالنالتاح.وموج اج للو 

ولعل نقطة االنطالق ا  ثر فعالية هي التراية، إذ من الضاروري تنشالة ا جيااو الجدياد  
على العي  المشترك االعتراف المتبادو بوجود اآلخرين وقباوو تناوع م القبلاي والعشاالري 

مستوب زمالء الدراسة والجيران والديني والعرقي، وت وين عالقات إيجابية فيما بين م على 
وغيرهاااا مااان البيلاااات االجتماعياااة المحيطاااة، إضاااافة إلاااى العمااال علاااى إلغااااء ثقافاااة النباااذ، 
والنقمااة والشااعور بااالت مي  الااذي يولااد الضااغينة،  مقاباال إعااالء مالاااهيم المواطنااة وحقااوق 

رجاء احنساان جقيمااة ضااامنة للحقااوق وللواجبااات علاى حااد سااواء وأن ال اال دون اسااتثناء شاا
 في هذا الوطن. متساوون أمام قوانينه.

 ضمان كفاءة المشاركين  (3
يدو مصطلح "جالاء  المشاارجين" علاى مجماوع المعاارف والتجاارب التاي تمجان المشاارجين 
فااي الحااوار ماان التعاااطي مااع مختلااف القضااايا والمشااا ل، والتعبياار عاان وج ااات نظااارهم 

ل ااام قاااادرين علاااى ف ااام دوافع ااام بشاااجل جياااد، والتواصااال ماااع اآلخااارين بطريقاااة فعالاااة تجع
ومبااررات م". فالااي أي حااوار قااد يجااد المحاااور الضااعيف نالسااه فااي موقااع عااداء مااع الطاارف 
اآلخااار، لاااذا فااارن جالااااء  المشاااارجين تضااامن الحاااد مااان الحااااالت التاااي ت ااادد فشااال الحاااوار 

 االجتماعي والمرتبطة باختالف سويات المشارجين العلمية والعملية. 

                                                           
والثقافة ، ترجمة إيناس عفت، الجمعية المصرية لنشر المعرفة ،يف تنجح الديمقراطية(ر 2006بوتنام، روبرتر   256

 بتصر ر 210العالمية، القاهرة،رص 
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خا  رليسيين يدعون قاد  المجتماع أو ا شاخا  المالتااحيين، وفي جل مجتمع يوجد أش
وهااام أشاااخا  متميااازين بقباااوو المجتماااع ل ااام وآلرال ااام جاااون م مااان أبنااااء المجتماااع وآراسهااام 
متوافقااة مااع ميااول م جمااا أن اام علااى معرفااة تامااة بمشااا ل مجااتمع م الداخليااة، وعاااد  يجااون 

فلااااات المجتمااااع، لااااذا ماااان هااااسالء ا شااااخا  قااااادرين علااااى التواصاااال الالعاااااو مااااع جميااااع 
 الضروري جذب م للحوار االجتماعي بغية تحقيق حوار اجتماعي مت امل.

 توفير المعلومات (4
تمثااال المعلوماااات عاااامالج م مااااج لنجااااح الحاااوار االجتمااااعي، وتشااامل المعلوماااات الشاااسون 
 السياسية واالقتصادية واالجتماعياة الخاصاة بالشارالح الممثملاة فاي الحاوار االجتمااعي، أو
الشسون العامة على مستوب الدولة، أو قد ت ون معلومات تخصصية في المجاو موضوع 
الحوار، جتشريعات العمل إذا جان الحوار على مستوب عالقات العمل، والعدالاة االنتقالياة 
إذا جان الحوار على مستوب المجتماع، وغيرهاا مان المعلوماات ذات الصالة بالقضاية التاي 

ا تشاامل أيضااااج المعلومااات المتبادلااة عااان الطاارفين والتااي تتاااوفر ياادور بشااأن ا الحاااوار. جماا
بج ااد أحااادي ماان جاال طاارف، أو بالتعاااون فيمااا بااين ا طااراف لتااوفير أرضااية جافيااة ماان 

 المعلومات تساهم في تسريع الوصوو إلى الحلوو.
وهنا ال بد من احشار  إلاى مشاجلة نقا  البياناات، ورغام محاولاة وزار  الشاسون حمال هاذا 

ر إال أن ا لم تستطع حتى اآلن بناء قاعد  بياناات، جاذلك ا مار بالنسابة لاوزار  العمال الدو 
وباقي الوزارات. وحتى المجتب المرجزي لإلحصاء، ومعظم البياناات المنشاور  هاي بياناات 
مجتزأ  ومخرجات مسوحات معيناة أجريات قبال ا زماة. وماع وجاود ج اود مان قبال بعا  

بالمشااااارجة مااااع ج ااااات حجوميااااة لرصااااد الواقااااع االقتصااااادي المنظمااااات المحليااااة والدوليااااة 
واالجتماعي في سورية في ظل ا زمة، إال أن هذ  الج اود ال تعادو جون اا فردياة وال تنالاذ 
إلااى جميااع المناااطق وهااي تقديريااة وغياار جاملااة. وماان شااأن ذلااك خضااوع تحلياال القضااايا 

اقااع ومجريااات القضااية لالسااتنتاجات والتااأويالت الشخصااية، والتااي قااد ت ااون بعيااد  عاان و 
موضااوع الحاااوار، ويضاااعف قاادر  ا طاااراف علاااى التالااااو  والوصااوو إلاااى حلاااوو مناسااابة 
لجميع ا طراف، وهنا تبارز الحاجاة إلاى إقاماة مرصاد اجتمااعي مان شاأنه رصاد القضاايا 
االجتماعيااااة، وتااااوفير بيانااااات شاااااملة ودقيقااااة لتسااااتاليد من ااااا الج ااااات المعنيااااة جاااال حسااااب 

 تقديم دراسات وأبحاث اجتماعية تصف الواقع وتقترح حلوالج له.اختصاصه، إضافة إلى 
م المسار وتساعد بتطبيق  يتناوو البحث فيما يلي بع  احجراءات التي من شأن ا أن تقو  

  .سياسات أفضل على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي
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: األدوات التقويمية القتصاد السو  االجتماعي على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي27المخطط 
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 المبحث الثاني: أدوات تقويمية على الصعيد االقتصادي
 المطلب األو : توفير اإلطار القانوني والتشريعي المناسب والفعا 

القااانوني والتشااريعي الموثااوق بااه، واحسااراع باحصااالح ينبغااي العماال علااى تااوفير احطااار 
المسسسااي لضاامان بيلااة محالااز  ل عماااو، وتحسااين النظااام القضااالي المسااتقل بمااا يضاامن 
الحقوق الالردية والجماعية، جما ينبغي اعتماد التخطيط اساتراتيجي ل افاة المسسساات عبار 

تلالاة، والعمال علاى تاوفير خطط توجي ية متوسطة وطويلة ا مد للج اات االقتصاادية المخ
جاااام جبياااار ماااان المعلومااااات وحريااااة النالاااااذ إلي ااااا، ويرفااااد ذلااااك تالعياااال الرقابااااة االجتماعيااااة 
والمساءلة حتى ال يحقق البع  مجاسب أو يحصل على مزايا على حساب اآلخرين مما 

 يحبط المبادرات الالردية.

القتصااد الساوري وفي سبيل ذلاك يتوجاب إجاراء تعاديل علاى الدساتور لج اة تحدياد هوياة ا
صااادار القاااوانين الضاااامنة لحرياااة التعاقاااد وحرياااة اختياااار الم ناااة، والساااعي  بشاااجل دقياااق وا 
لتعديل القوانين الناظمة لعمل الشرجات المحلية وا جنبية في سورية ورفع القيود احدارية، 

ون وتالعيل قاانون االساتثمار وقاانون التجاار  بماا يتماشاى ماع المرحلاة القادماة، وتعاديل قاان
ضافة عقود الا   BOTالعقود مع القطاع العام بما يتوافق مع اقتصاد السوق االجتماعي وا 

وال ، ماع القطااع الخاا  إليه، والعمل على استصدار إطار قانوني مت امل ينظم الشارا ة
يجالااي إصاادار وتعااديل القااوانين باال يجااب العماال علااى التطبيااق السااليم ل ااا، وتااوفير البنيااة 

 لتطبيق هذ  القوانين.التحتية الالزمة 

 الفعالة ومنع االحت ار المنافسةالمطلب الثاني: تهيئة شروط 
ش دت السنوات السابقة إحداث "هيلة المنافسة ومنع االحت اار"، وصادور قاانون المنافساة 
ومنااااع االحت ااااار، إال أن ااااا لاااام تقاااام باااادور فاعاااال باااال جاناااات محابيااااة  صااااحاب المصااااالح 

لساااورية الداخلياااة بمناااأب عااان حااااالت االحت اااار، وغيااااب واالحت اااارات، ولااام ت ااان الساااوق ا
البلد مقبال علاى مرحلاة تتطلاب نماواج اقتصاادياج، وأن تحسان المنافسة الشريالة، ونظراج ل ون 

الوضاااع السياساااي سيشااا د تحساااناج فاااي العالقاااات التجارياااة، ماااا يساااتلزم مراعاااا  أن  معظااام 
عم جبيار حتاى تعاود لحالت اا ماا فعالياته وأنشطته تضررت وال ثير من ا تالشى وتحتا  لد

قبل ا زمة، لذا فمان الضاروري تالعيال اآللياات القالماة لادعم المنافساة، والتاي ينتظار من اا 
إتاحااة الالرصااة لجميااع الالعاليااات االقتصااادية فااي سااورية أن تعماال وتسااتثمر وتنااتب بحريااة 

حو سالوك وفق معايير الشالافية والحيادية دون محسوايات أو ضغوط، وتوجيه المنتجين ن
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العماال التنافسااي الااذي ياانعجس بأسااعار عادلااة ومنطقيااة فااي السااوق جمااا تباارز الحاجااة إلااى 
قوانين تتعدب مجافحة المنافسة غيار المشاروعة إلاى قاوانين لمجافحاة االتالاقاات والترتيباات 
التقييدياااة أو إسااااء  اساااتعماو مرا اااز القاااو  الساااوقية الم يمناااة وهاااي قاااوانين تأخاااذ ب اااا تتباااع 

دوو العااالم، مااع االنتبااا  إلااى االنتقاليااة احيجابيااة فااي السياسااات الحماليااة بمااا  العديااد ماان
يدعم احنتا  الوطني في الداخل من ج ة ويمجنه من المنافساة فاي ا ساواق العالمياة مان 

 ج ة أخرب.

وينبغاااااي العمااااال علاااااى تشاااااديد الرقاباااااة علاااااى حااااااالت االحت اااااار وتخالاااااي  نسااااابة الترجاااااز 
%، ومالحقاة أي حالاة تتجاااوز 30الاوارد  فاي قاانون المنافسااة إلاى ماادون  257االقتصاادي

النسبة المحدد ، إذ أن  تحديد نسبة والتزام بع  الالاعلين في السوق ب ا غير جاف ماا لام 
يتم اتخاذ احجراءات الرادعة لتجاوز هذ  النسابة لماا ل اا مان آثاار سالبية علاى الجاو العاام 

ر بمصالحة جال مان المسات لك واالقتصااد الاوطني علاى حاد للمنافسة وما تسببه من إضارا
سااااواء ، ويالتاااار  الحاااازم والتشاااادد فااااي تطبيااااق احجااااراءات المترتبااااة علااااى جشااااف حاااااالت 
ضاااافة لماااا سااابق تشاااير تجاااارب الااادوو فاااي  االحت اااار جاااالحجز علاااى المااااد  المحت ااار ، وا 

ف الحاااالت محاراااة الالساااد إلااى أن  دعاام أجااور العاااملين فااي الرقابااة علااى ا سااواق وجشاا
تبااع  ومنح م تعويضات مالية يساهم بتحصين م ضد اللجوء إلى مخالالاة أصاوو النزاهاة وا 
بع  الممارسات المخلة محابا   صحاب المصالح، مع ضرور  اتخاذ العقوبات الرادعة 

 بحق من يخل ب ا.

 المطلب الثالث: التن يم النقدي
ياااة، فتعمااال السااالطة النقدياااة بجافااااة يعتبااار التنظااايم النقااادي بوصااالة أساساااية للسياسااااة النقد

مسااتويات ا علااى تحقيقااه، وذلااك عباار ا دوات االقتصااادية والنقديااة التااي يتيح ااا ويشاارع ا 
قاااانون النقااااد ا ساساااي للااااتمجن مااان ضاااابط التضااااخم والااادفاع عاااان معااادو معااااين والسااااعي 
 للوصااوو إليااه باسااتخدام معاادو الالالااد  وسياسااات ماانح االلتمااان وغيرهااا ماان ا دوات التااي
صدار سندات الخزيناة وشا ادات احياداع وصاجوك  تستخدم للتأثير على معدو التضخم. وا 
التمويل احسالمية للتمجن من تمويل الموازنة العامة للدولة والمشاريع االساتثمارية عوضااج 
عاااان اللجااااوء لالقتاااارا  المباشاااار ماااان المصاااارف المرجاااازي واحصاااادار النقاااادي. الحااااد ماااان 

عي الساتقرار ، واالساتمرار فاي تحريار أساعار الالالاد  علاى التالعب في سعر الصرف والسا

                                                           
 نسبة التر،ز االقتصادي تعني نسبة حيازة للتاجر أو مجموعة تجار أو مؤسسة ألي مادة أو سلعةر 257
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الودالع باللير  السورية تدريجياج، بحيث تعتمد على معدو الالالد  التأشيري المحجاوم بتالعيال 
 أدوات السياسة النقدية غير المباشر .

ويقتضااي التنظاايم النقاادي إصااادار التشااريعات الالزمااة حرساااله، والتاااي يااأتي فااي مقااادمت ا 
نحو مزيد من االستقاللية لمجلس النقد  2002لعام  (23)قانون النقد ا ساسي رقم  تحديث

والتساااليف، والعمااال علاااى تطاااوير البيلاااة المصااارفية وضااامان ساااالمت ا، ومااانح المزياااد مااان 
االستقاللية لمصرف سورية المرجزي، بما يمجنه من إرساء سياسة نقدية فعالة وتمجنه من 

ا في الوقت المناسب، ويحتا  المصرف المرجزي حتى يتمتع اتخاذ قرارات مناسبة وتناليذه
باالستقاللية_فضااالج عاان القاارار السياسااي بااذلك_ إلااى وضااوح احطااار القااانوني والتشااغيلي 
لى شالافية في عمل البنك المرجزي نالسه بتوفير  خطاة  الذي تتم ضمنه السياسة النقدية، وا 

 دوات النقديااة التااي سيسااتخدم ا طويلااة ا جاال تتضااح في ااا أهااداف المصاارف المرجاازي وا
لتحقيق ا، وأن ت ون هذ  الخطة متاحة للحجومة لتاتم مناقشات ا وتتباع بتقاارير دورياة دقيقاة 
ت ون مرجعاج للمساءلة، مع ضرور  اطالع ا على أي تغييرات تطرأ علاى السياساة النقدياة 

صالح خالو فتر  تناليذ الخطة، وال بد أن يرفد ذلك برعاد  هيجلة مجلس النق د والتسليف وا 
نشااء مرا از أبحااث تضام اقتصااديين  النظام المصرفي وتالعيل الرقاباة علاى المصاارف، وا 
وفنيااين وأ اااديميين وتأهياال ال ااوادر العاملااة بجاال مااا لااه عالقااة بالسياسااة النقديااة لضاامان 
نجاعااة القاارارات المصاادر  وحساان تناليااذها، إضااافة إلااى إجااراء احصااالحات الخاصااة باانظم 

 ات مالية والنقدية.المعلوم

 المطلب الرابع: وضع منهجية لتصحيح مسار السياسات ال لية
يلزم بالتوازي مع تحساين بيلاة اقتصااد الساوق االجتمااعي وضاع من جياة لتصاحيح مساار 
السياسااااات االقتصااااادية واالجتماعيااااة، ب اااادف تعزيااااز القاااادر  االقتصااااادية ال ليااااة للدولااااة، 

لااااى مرحلااااة التعااااافي االقتصااااادي، وتضاااام هااااذ  وتحقيااااق الن ااااو  االقتصااااادي وصااااوالج إ
 المن جية إجراءات مجملة تغطي الجوانب المالية والنقدية واحنتاجية ومن ا:

صالح النظاام الماالي والضاريبي بماا يسااعد  .1 تطوير منظومة الموازنة العامة للدولة، وا 
احنالاااق فاي زيااد  ماوارد الدولاة وحشادها، واعتمااد التخطايط االساتراتيجي لزيااد  جالااء  

العااام ودعاام تموياال قطاعااات التنميااة، إلااى جانااب تحسااين احنالاااق االسااتثماري خاصااة 
 في مشروعات الخدمات العامة وا عاد  إعمار البنى التحتية.
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ترجيااااز الج ااااود والسياسااااات االقتصااااادية لنقاااال الناااااتب المحلااااي احجمااااالي ماااان حالااااة  .2
القطااااعين الزراعاااي  االنجماااا  االقتصاااادي إلاااى النماااو احيجاااابي ويتطلاااب هاااذا دعااام

نعا  الصناعات الصغير  والمتوسطة عبر ضمان القرو  ل ذ   القطاع الصناعي وا 
المشاريع، إضافة لتأهيل المعامل المتضرر  والمدن والمناطق الصناعية وترميم بناهاا 

 التحتية، وتبني سياسات لتأمين المواد ا ولية وحوامل الطاقة للصناعيين.
عماار والمشااريع المرتبطاة ب اا مان إعااد  تأهيال البناى التحتياة تحتا  مرحلاة إعااد  اح .3

وترميم واناء المنشلت إلى وجود ج ة متخصصة تأخذ على عاتق ا جافة المسسوليات 
التنظيمياااااة واحشااااارافية والتناليذياااااة، وتضااااام ممثلاااااين عااااان جمياااااع أصاااااحاب المصااااالحة 

لااااين عاااان والمشااااارجين ماااان حجومااااة وممااااولين ومنالااااذين ومسااااتاليدين إلااااى جانااااب "ممث
المجتمااع المحلااي فااي المناااطق"، أمااا بالنساابة للتموياال فيقتاارح إحااداث صااندوق خااا  
برعاد  احعمار لتصب فيه جميع الموارد المالية المحتملة من منح دولياة ومسااعدات 
ومخصصاااات وطنياااة، جماااا تظ ااار الحاجاااة إلاااى حزماااة تشاااريعية تحجااام العالقاااة باااين 

 القانونية. القطاع العام والقطاع الخا  من الناحية
إفسااااح المجااااو لعمااال القطااااع الخاااا  المناااتب بماااا يتماشاااى ماااع التوج اااات التنموياااة  .4

الحجومية، والعمل علاى خلاق ناوع مان التاوازن باين القطااعين العاام والخاا  وتنسايق 
أنشاااطت ما بماااا يضااامن رفاااع جالااااء  االقتصااااد الاااوطني، إضاااافة إلاااى تشاااجيع التعااااون 

حرفاااي، واالهتماااام باااالتعليم ودعااام البحاااث العلماااي الساااجني واالسااات ال ي واحنتااااجي وال
 باحمجانات البشرية والمادية.

وبماااا ينساااجم ماااع  دعااام ا نشاااطة االقتصاااادية جااال منطقاااة بحساااب المياااز  النسااابية ل اااا .5
، ويحتااا  ذلااك لدراسااات دقيقااة ومتابعااة فعالااة لضاامان نجاعااة هااذ  التخطاايط احقليمااي

وفاعلااااة، وهنااااا يمجاااان توزيااااع ا ولويااااات السياسااااات باحضااااافة حدار  ال مرجزيااااة قويااااة 
 بحسب المناطق )مناطق ذات أولوية زراعية، مناطق ذات أولوية صناعية... الا(.

اتخااااذ جافاااة احجاااراءات المتعلقاااة بااادعم احنتاااا  المحلاااي وتااارميم خطاااوط احنتاااا  لااادب  .6
المسسساااات والشااارجات احنتاجياااة فاااي القطااااعين العاااام والخاااا ، لتاااأمين احتياجاااات 

المحلياااة مااان ج اااة، وتعزياااز المرجاااز التنافساااي للمنتجاااات الساااورية أماااام السااالع الساااوق 
ا جنبية المماثلة من ج ة ثانية، وذلك عبر زياد  حجم الصادرات الوطنياة وتخالاي  

فتاار  ارجيااة، وقااد وضااعت الحجومااة منااذ ت اليال ااا بمااا يمجن ااا ماان دخااوو ا سااواق الخ
وعات الصغير  والمتوسطة، وهيلة مسودتي مشروعي إحداث هيلة تنمية المشر  قصير 



169 
 

، حياااث ي ااادف المشاااروع ا وو إلاااى تشاااجيع دعااام وتنمياااة احنتاااا  المحلاااي للصاااادرات
وتساا يل مشااارجة أصااحاب ا فجااار المبت اار  فااي مشاااريع تخاادم عمليااة التنميااة، بينمااا 

طوير سياسات دعام احنتاا  المحلاي واالرتقااء بمعاايير ا داء يعنى المشروع الثاني بت
 ية والتوسع في احنتا  والتصدير.والنوع

زياااد  مسااسوليات ودور احدارات المحلياااة فااي احنالااااق االسااتثماري خاصاااة فااي مجااااو  .7
الن ااااو  بالبنيااااة التحتيااااة وخاااادمات ا والمشاااااريع التنمويااااة، وا ااااذا يجااااون العماااال علااااى 
مساااتوب المحلياااات فرصاااة واعاااد  لعاااال  مشاااجلة التالااااوت فاااي التنمياااة احقليمياااة ويرفاااع 

 احنالاق االستثماري.مردود 
إعااد  ضابط العالقاات االقتصااادية والتجارياة التاي تاراط سااورية ببقياة الادوو، وتطااوير  .8

عالقات إقليمية ودولية بما يخدم أهداف التنمياة، دون أن ياسثر علاى اساتقاللية القارار 
االقتصااادي الااوطني، علااى أن يااتم مراعااا  التاادر    فااي االنالتاااح االقتصااادي والتجاااري 

ن االقتصاااد جخطااو  أولااى حتااى ال يعااود هااذا االنالتاااح بالضاارر علااى االقتصاااد وتمجااي
  الوطني.
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ــث:  ــة المبحــث الثال ــة أدوات تقويمي ــة االجتماعي ــى صــعيد الحماي عل
 والتماسك االجتماعي 

 المطلب األو : شبكات الحماية االجتماعية
وااين أن  اا ضاعيالة ألقى الالصل الثاني الضوء علاى واقاع الحماياة االجتماعياة فاي ساورية، 

بشااجل عااام  وتعتمااد علااى إجااراءات اتبعاات منااذ ساانوات طويلااة وتحتااا  لتطااوير جالضاامان 
ل ا إنالاق اجتماعي ضعيف نسابياج وغيار جااف لتلبياة  االجتماعي والتوظيف الحجومي، يمو 
االحتياجات االجتماعية المتزايد  وحل المشجالت المترتبة علي ا، ومع أن  الحجوماة قامات 

طوات في عد  مجاالت ل ن ا لم ت ان مجتملاة وتعثارت فاي بعا  ا حياان، بسابب بعد  خ
التموياال تااار ، وبساابب غياااب الرسيااة تااار  أخاارب، إلااى جانااب ذلااك ظ اارت بعاا  ا نشااطة 
والمبااادرات ا هليااة والدوليااة التااي نشااطت فااي فتاار  ا زمااة، والتااي جاناات أقاارب لإلجااراءات 

ة، وقااد عاناات مشااجلة فااي التغطيااة وازدادت هااذ  احسااعافية من ااا إلااى شاابجة حمايااة مت املاا
المشاجلة صاعوبة بالعاال العقوباات االقتصااادية وعادم إيجااد حاال ل زماة علااى مادب ساانوات ا 

 الخمسة.

ومع اشتداد اآلثار السلبية ل زمة من فقر وتدني مساتويات المعيشاة تبارز الحاجاة الملحاة 
ماان بااين االسااتحقاقات ا ساسااية للترجيااز علااى إعاااد  بناااء شاابجات الحمايااة االجتماعيااة، ف

الالزمة لالتر  ما بعد ا زمة يعتبر توفير الحماية االجتماعية للمواطنين حاجة ضارورية ال 
يمجاان دون ااا الن ااو  بالحالااة االقتصااادية والتنمويااة لسااورية، وينبغااي ل ااذا االسااتحقاق أن 

 لسريع.يدعم بالقرار السياسي والتشريع القانوني الملزم، والتطبيق الجدي وا

يقااوم الطاارح الااذي تقترحااه الدراسااة علااى رجنااين أساساايين يعتمااد الاارجن ا وو علااى تقااديم 
حدود دنيا من الحماية االجتماعية بتغطية شاملة لجميع السجان تضامن تماتع م بالحماياة 
المالية وتمجن م من تحمال ت لالاة الرعاياة الصاحية ا ساساية والحصاوو علي اا عبار تاوفير 

د أدنااى يااتم تحديااد  وطنياااج )بعااد أفقااي(، والعماال تاادريجياج علااى تااوفير أماان الاادخل عنااد حاا
مستويات أعلى من الحماية للاللات ا شد ضعالاج في المجتمع )بعد عمودي(، حيث تحتا  
هذ  الاللات   ثر مان الحادود الادنيا الساالالة الاذجر، فيتوجاب الساعي إلاى تاوفير مساتويات 

بسابل الحصاوو علاى الرعاياة الصاحية  د ضاعالاج الاللاات ا شاأعلى من أمان الادخل وتزوياد 
 وغيرها من االحتياجات ا ساسية.
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ويستند هذا الطرح بشجل رليسي على توصية قدم ا مستمر العمل الادولي بعناوان "أرضاية 
الحمايااة االجتماعيااة" تقااوو بااأن شاابجات الحمايااة االجتماعيااة يجااب أن ت الاال " جحااد أدنااى 

جانية الحصوو على الرعاياة الصاحية ا ساساية وأمان وطواو الحيا ، لجميع المحتاجين إم
الدخل ا ساسي، الذين يضمنان معاج الحصوو الالعاو على السلع والخدمات المعر فة على 

 .258أن ا ضرورية على المستوب الوطني"
 : شبكة الحماية االجتماعية المقترحة لسورية28المخطط 

 
  

                                                           
 ر3بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية ص 202مؤتمر العمل الدولي، توصية رقم   258

شبكة الحماية االجتماعية

(استهدافي)البعد العمودي 

برامج البطالة مساعدة المهجرين

ن تعويضات المسني
و وي االحتياجات 

الخاصة

(شمولي)البعد األفقي 

الدعم الغاائي
دعم / أجر الكفاية 
المعيشة

التعليم والرعاية 
ت التحويال/  الصحية 

النقدية المشروطة
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 األفقي أو الشموليأواًل: البعد 

 أجر ال فاية / دعم المعيشة .1
ينبغااي العماال علااى تحديااد الحااد ا دنااى ل جاار ال ااافي لتلبيااة متطلبااات ا ساار  ا ساسااية 
الالزمة للمعيشة ال ريمة من غذاء ولباس وتدفلة وأجور سجن ونقل، والعمل علاى ضامان 

جاااور بنااااء علياااه، حصاااوو جمياااع العااااملين علاااى هاااذا الحاااد ا دناااى وتعاااديل مساااتويات ا 
وتوفير دخل مقابل لغير العاملين ممان ال تتجااوز سابل عيشا م هاذا الحاد ا دناى، وياذجر 

 95,750أن  آخر رقم أوردته الدراسات ذات الصلة عن معادو احنالااق الشا ري يتجااوز الاا 
 259  سورية.لير 

لتغيااارات أساااعار ومااان الضاااروري إعااااد  النظااار دوريااااج بالحاااد ا دناااى المحااادد وتعديلاااه وفقااااج 
الماااواد ومتطلباااات المعيشاااة ا ساساااية، ويعتبااار أجااار ال الاياااة حقااااج أصااايالج ل ااال ماااواطن وال 

 يعتبر مساعد  اجتماعية وت ون تغطيته شاملة.

وتقتاارح الدراسااة لتحقيااق أماان دخاال شااامل لجميااع السااوريين أن يااتم إصاادار جشااف بالاادخل 
حجومة االل ترونية الذي يجري العمل من الج ات المعنية، ويرتبط هذا المقترح بمشروع ال

، واذلك يمجن اعتماد ال شف المذجور لبياان فجاو  الادخل ل ال أسار ، 2010عليه منذ عام 
 وتحديد مقدار الدعم الذي ينبغي تقديمه ل ا.

 الدعم الغذائي .2
درجت ال ثير مان العاالالت الساورية خاالو السانوات ا خيار  بشاجل متزاياد علاى الحصاوو 

ذالياااة التاااي تقااادم ا ج اااات مختلالاااة من اااا دولياااة ومن اااا أهلياااة محلياااة، ولااام علاااى الساااالو غ
يقتصر ا مار علاى العاالالت الم جار  بال وجادت ا سار الالقيار  مان غيار الم جارين سابالج 
للتسااجيل والحصااوو علااى هااذا النااوع ماان المعونااة خاصااة مااع ازدياااد نالقااات المعيشااة ورفااع 

ضاافة إلاى تضارر مصاادر دخال ال ثيار مان الدعم عن بع  المواد الغذالية المدعوماة، إ
السوريين، ما يعني وجود حاجة حقيقية لدب ا سر  السورية للمعونة الغذالية، وقد تناولات 
النقابااااات هااااذ  القضااااية ودعاااات إلااااى وضااااع "ساااالة اساااات الك تشاااامل الحاجااااات الضاااارورية 

جيبت ااا المتناميااة، ويااتم تعااديل أسااعارها بشااجل مسااتمر مااع تغياار أسااعار السااوق، وتعااديل تر 
 بشجل دوري لتشمل الحاجات المتزايد ".

                                                           
، متوفر على الرابط 9/2/2015الدخل وارتفاع قيمة االستهال  بتاريو األسرة السورية بين ت ،ل قيمة مقال بعنوان:  259

akhbar.com/node/225743-http://al  ر 16:00الساعة  15/3/2015، تمت المراجعة 

http://al-akhbar.com/node/225743
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تمااااوو المنظمااااات الدوليااااة _وعلااااى رأساااا ا منظمااااة الغااااذاء العالميااااة_ الجاااازء ا  باااار ماااان 
المعونااات الغذاليااة، حيااث تقااوم بشااراء المااواد الغذاليااة ا ساسااية ماان عااد  بلاادان، وترساال ا 

في الداخل ثم توزع على  إلى البلد لتتم تعبلت ا وتغليال ا في أما ن خاصة على الحدود أو
العالالت الساورية عبار أذرع المنظماات الدولياة، ويترتاب علاى ذلاك نالقاات جبيار  بادءاج مان 
عقود الشراء إلى النقل والتعبلة والتغليف والتخزين، وتقترح الدراسة أن  باحمجاان االساتالاد  

تساير علي اا، من هذ  المساعدات بشجل أ بار مماا هاو علياه إن أمجان تعاديل اآللياة التاي 
وذلك بالتالاو  مع المانحين الدوليين على تقديم التمويل المالي لدعم تاوفير سالة غذالياة 
بمجوناات منتجاة محليااج، ويمجان اسااتثمار الاوفر فاي النالقاات فااي توسايع التغطياة، جماا ماان 

تشاااغيل للياااد العاملاااة، جماااا مااان شاااأنه المسااااهمة فاااي إحيااااء لشاااأنه أن ياااوفر فااار  عمااال 
عااي خاصااة إذا مااا تاام تنشاايط العماال بنظااام التعاونيااات الزراعيااة الااذي يعتباار القطاااع الزرا 

فرصاااة واعاااد  للن اااو  بالمنااااطق الريالياااة. ويتطلاااب تعاااديل اآللياااة بالشاااجل المقتااارح موقالااااج 
تالاوضياج قوياج من الجانب السوري إال أنه ينطوي في الوقت نالسه على فر  وطنية جبير  

 تستحق بذو الج ود لتحقيق ا.
 ليم والرعاية الصحية عبر التحويالت النقدية المشروطةالتع .3

تناولاات الدراسااة فااي الالصاال السااابق اآلثااار االجتماعيااة ل زمااة، وايناات تاادهور المسشاارات 
التعليميااة والصااحية فااي الساانوات ا راعااة الماضااية، مااا يعنااي ضاارور  إيااالء اهتمااام جبياار 

تقااااء بمساااتوب الخااادمات العاماااة باااالتعليم والرعاياااة الصاااحية، حياااث يلااازم العمااال علاااى االر 
المقدمة في هذين المجالين وضمان جالاية تغطيت اا وسا ولة وصاوو الجمياع إلي اا، وتبارز 
باارامب التحااويالت النقديااة المشااروطة جااأدا  هامااة لتحسااين المسشاارات التنمويااة، إذ "يمجاان 
تخالااي  نساابة وفيااات ا م ااات عباار اشااتراط ال شااف الطبااي الاادوري ل م ااات الحواماال، 

يمجن تخالاي  نسابة التسارب المدرساي مان التعلايم االبتادالي عبار اشاتراط نسابة حضاور و 
معينة ل طالاو في المدارس، ومعالجة مشجلة فروقاات فار  التعلايم الثاانوي المبناي علاى 
النوع االجتماعي عبر اشتراط التحاق الالتيات في المدارس الثانوية، جما يمجن تقليل نسبة 

 260ماناج صحي اج باشتراط الزيارات الدورية للطبيب".السجان الذين يعيشون حر 

وقااااد أشاااارنا أن ااااه ساااابق وطبااااق هااااذا النااااوع ماااان الباااارامب عباااار الصااااندوق الااااوطني للمعونااااة 
االجتماعي، ل ن التجراة توقالت  سباب عديد ، وتبين وجاود خلال فاي آلياات االسات داف 

                                                           
، بحث مقدم لمجلة جامعة دمشقر سورية المعونات النقدية المشروطة واستهدا  التنمية في(ر 2014اسماعيل، يمامةر   260

 ر18ص
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جااان يااتم أحياناااج بطاارق عاادا عاان أن  الحصااوو علااى الثبوتيااات المتعلقااة بااالتعليم والصااحة 
غير شارعية وماع صاعوبة التحقاق تالقاد هاذ  ا دا  فعاليت اا فاي تحساين المسشارات بالشاجل 
المرغاااوب، إال أن اااا_برامب المعوناااات النقدياااة المشاااروطة_ تبقاااى وسااايلة فعالاااة فاااي تحالياااز 
التنمياة البشارية وتحسااين مسشارات ا، لااذا ينبغاي العمال علااى مراجعاة التجراااة وا عااد  العماال 
 ب ا، مع تقديم الخدمات العامة ذات الصلة لتيسير الوفاء بااللتزامات التنموية المذجور .

وللتغلاااب علاااى نقطاااة الضاااعف المتعلقاااة بصاااعوبة التحقاااق مااان االلتزاماااات التنموياااة تقتااارح 
الدراسة أن تقدم وجبات غذالية يومية أو أسبوعية ل طالاو في المدارس، وأن يتم التعااون 

للقياااام بزياااارات للمااادارس ب ااادف ال شاااف الصاااحي الااادوري، بينماااا تقااادم ماااع وزار  الصاااحة 
معونااات نقديااة راعيااة أو ساانوية شاارط إبااراز ثبوتيااات تتعلااق بااللتحاااق المدرسااي واالنتقاااو 
باين الصااالوف، ومقياد  بعاادم عمال ا طالاااو، ومان الممجاان أن تأخاذ اشااجاالج عينياة جقسااالم 

لرجااااوب وسااااالط النقاااال للطااااالب، وأغذيااااة شااااراء اللباااااس المدرسااااي والقرطاسااااية، وبطاقااااات 
ا طالاو، جما من الممجن إعطااء حاوافز مالياة تشاجيعية لصااحب العالقاة مباشار  بالنسابة 
للمراحاال الدراساااية ا علااى )التعلااايم الثاااانوي والجااامعي(، ماااا يحالاااز الشااباب علاااى مواصااالة 

 التعليم.

عبار ال يلاات العاماة ويساتاليد أما بالنسابة للرعاياة الصاحية فتقتارح الدراساة أن  ياتم توفيرهاا 
من ا العماو المشمولون بالتأمينات الصحية وذوي م مان ج اة، وبقياة أفاراد المجتماع الاذين 
ال يتيح  دخل م الحصوو على الرعاية الصحية ال افية، ويتم ذلك بناء على جشف الدخل 

تماعياة إلااى الاذي أشاارنا إلياه سااالالاج فاي هااذا المبحاث، ويحتااا  هاذا الالاارع مان الحمايااة االج
تنسااايق الخااادمات الحجومياااة ماااع الخااادمات التاااي يعرضااا ا القطااااع ا هلاااي لتاااأمين تقاااديم 
الرعاياااة الصاااحية لجمياااع المحتااااجين الي اااا عبااار عاااد  مساااتويات، بحياااث تغطاااي الرعاياااة 
ا ولية جميع أفراد المجتمع وبشجل مجاني فيما يتعلق بالصحة العامة والمعايناات الطبياة 

وصحة ا م ات والخدمات احنجابية والخدمات الطبية المتنقلة، ويقدم  الدورية واللقاحات،
بمعونااات عينيااة / مجمااالت غذاليااة لحاااالت نقاا  التغذيااة ويقتاارح أيضاااج أن تشاامل تااأمين 
ا دوياة ا ساسااية جاأن يااتم اعتماااد قاوالم لتااوفير منتجاات دواليااة محاادد  تقادم اعتماااداج علااى 

ات العامة(، بينما يشمل المستوب الثاني الخادمات ال شف الطبي )تالصيل أ ثر في الخدم
الصااحية المقدمااة فااي المشااافي والعيااادات المتخصصااة، ويتضاامن المسااتوب الثالااث أعلااى 
للخاادمات الطبيااة المتخصصااة جااأمرا  القلااب وغيرهااا ماان ا ماارا  التااي تتطلااب رعايااة 
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فاي المساتويين طبية متخصصة وتحتا  ت اليف مرتالعة ال يستطيع الالقراء دفع ا، ويعتمد 
 الثاني والثالث نظام اححالة عن طريق الج ات التي تقدم الرعاية ا ولية.

 ثانيًا: البعد العمودي أو االنتقائي/ برامج خاصة لفئات خاصة

 برامج خاصة بالمهجرين  .1
مليون م جر ماا  11تجاوز عدد الم جرين السوريين بالعل ا حداث التي مرت ب ا سورية 

بااين الاااداخل والخاااار ، حتاااى بااات مااان الضاااروري اعتباااارهم ماان الاللاااات ا شاااد ضاااعالاج فاااي 
الوقااات الاااراهن، فقاااد تضاااررت معظااام العاااالالت أضاااراراج بالغاااة، وفقاااد ال ثيااار مااان م بياااوت م 
وأمال  اام ومصااادر رزق اام، بمااا في ااا حاااالت فقاادان المعياال، واضااطروا إلااى الناازوح عاان 

فااي المخيمااات ومرا ااز احيااواء، وال شااك بااأن  ظاااهر  الناازوح محنااة  أمااا ن سااجن م والعااي 
صاااعبة لااام يألال اااا الساااوريون أطجباااروا في اااا علاااى تغييااار أنمااااط حياااات م واساااتنزاف مااادخرات م 
وت بد أعباء إضافية  تالوق ا عباء االعتيادية التي جانت موجود   سابقاج إال أن  الظاروف 

ليااات ت اايال م مع ااا. وتباارز الحاجااة الملحااة لسياسااات االسااتثنالية التااي مااروا ب ااا أفقاادت م آ
اجتماعيااة منصااالة لمساااعد  الم جاارين، وتقتاارح الدراسااة العماال وفااق مسااارين، ا وو عباار 
مبااادرات سااريعة ت ااون قصااير  ا جاال واليغااة التااأثير يااتم العماال خالل ااا علااى تقااديم جافااة 

بمااا يعين ااا علااى تحماال  أشااجاو الاادعم الضااروري والطااارئ العينااي والنقاادي ل ساار الم جاار 
أعباااء الحيااا  ماان غااذاء وتعويضااات سااجن ورعايااة صااحية، وبشااجل خااا  ل ساار التااي ال 
تملك أي مصدر للدخل، وا سر التي تعيل ا نساء، بينما يتضمن المسار الثاني سياساات 

 وطويلة ا جل تعنى با:متوسطة 

إلااااى منطقتااااه إعااااد  الم جاااارين فااااي الخاااار  والااااداخل، وتااااوطين ماااان يصاااعب عودتااااه  -
ا صااالية فاااي المنااااطق التاااي نزحاااوا إلي اااا، بماااا فاااي ذلاااك تعاااوي  ا ضااارار وفقااادان 
الممتل ات وا عماو، خصوصاج أن قسم جبير مان م يعاي  فاي ظاروف غيار مناسابة، 
مع مراعا  المتطلبات المستجد  للمجتمعات والمناطق المضيالة التي تاأثرت دون شاك 

ا  بالتالي إلى توسيع وتطوير شبجة الخادمات بالضغط السجاني الطارئ علي ا، وتحت
 العامة وسياسات احسجان الستيعاب الوافدين الجدد إلي ا.

تصااميم باارامب وخطااط تعليميااة ل طالاااو السااوريين المتسااراين ماان التعلاايم فااي محاولااة  -
لتدارك ما فات هذا الجيال مان فار  تعليمياة ضاالعة جاراء ا حاداث، ويتضامن ذلاك 

يم للطاااالب وت ثياااف سااااعات التعلااايم ل ااام عبااار إحاااداث المااادارس إجااراء اختباااارات تقيااا
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الصاايالية والماادارس بااداوم مسااالي واالهتمااام بجااود  العمليااة التعليميااة التااي تعرضاات 
 لخلل جبير خالو الالتر  الماضية.

تمييز إيجابي "تنموي" للمناطق ا  ثر تضارراج با زماة، مان حياث إعااد  تأهيال البناى  -
تماعية وزياد  المخصصات المالية، ودعم ا نشاطة االقتصاادية التحتية المادية واالج

 في ا.
 برامج البطالة .2

يندر  هذا المقترح ضامن وساالل تاوفير أمان الادخل ل شاخا  فاي سان العمال مان الاذين 
ال يساااتطيعون إيجااااد ، ويشاااجل هاااذا الناااوع مااان البااارامب جااازءاج هامااااج مااان أرضاااية الحماياااة 

تعاد  سبل جسب العي  في أوقات ا زمات التي تترافاق االجتماعية الشاملة المطلوبة الس
بالقاااادان ال ثياااارين لالاااار  عمل اااام مااااا يااااسدي لتاااادهور أوضاااااع م االقتصااااادية خاصااااة مااااع 
اضااطرار ال ثياارين تاارك أمااا ن سااجن م ا صاالية، وتحماال نالقااات إضااافية جااراء ذلااك، وفااي 

، وبغيااة %50ة سااورية ومااع تجاااوز معاادو البطالااة حسااب التقااديرات المحليااة والعالميااة نسااب
معالجة آثارها االقتصادية واالجتماعية، ينبغي البحث عن حلوو مثلى ل ذ  المشجلة على 
صااعيد ا فااراد ماان ج ااة وعلااى صااعيد االقتصاااد الااوطني ماان ج ااة أخاارب، فباادالج ماان ماانح 
العاطلين عن العمل تعويضاج نقدياج _من شأنه أن يخالا  ميال القاوب العاملاة عان عار  

_ من الضروري التوسع بسياسات التشغيل، وتقترح الدراساة تصاميم بارامب العمالة المنتجة
ن جاج مبت راج لنظم ضمان العمالاة "ي ادف إلاى تشغيل الحد ا دنى أسو  بال ند التي طبقت 

تااوفير أماان الاادخل عاان طريااق عاادد أدنااى ماان أيااام العمالااة المضاامونة ل اال أساار  معيشااية 
يوم عمل مضمون للعمال غيار الم ار  ل ال أسار   100عبر إطالق برامب توفر  261سنوياج"،

يوم عمل"، جما ظ رت في العديد مان الادوو  100ريالية للبالغين فقط وسميت با "برامب الا 
بارامب "النقااود مقاباال العماال" الساات داف مشااجلة بطالاة الشااباب وسااد فجااو  االساات الك لاادب 

ل تاتالءم ماع القادرات خلاق فار  عماا سر الالقير  في أوقات ا زماات، وتقاوم علاى فجار  
الالنيااة للاللااات المساات دفة، وتمجاان م ماان المشااارجة بشااجل فعاااو فااي أنشااطة بساايطة، ويااتم 
العمل على التوازي على تقديم برامب التدريب والتأهيل الم ني للعاطلين عن العمل، بينما 

في حاو تعذر توفير تعطى إعانات البطالة في حاو عدم القدر  عن عر  أي  عمل، أو 
  العمل أو في فترات انقطاع المساتاليد مان البارامب الماذجور ، والالار  المتاحاة جثيار  فر 

                                                           
أرضيات الحماية االجتماعية من أجل العدالة ، الطبعة األولىر 2012عام  101مؤتمر العمل الدولي، الدورة  -261

 ر20-19رص االجتماعية وعولمة عادلة
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خاصة في فتر  إعاد  احعمار عبر برامب ا شاغاو العاماة، إذ غالبااج ماا تبارز الحاجاة فاي 
هااذ  المرحلااة  نشااطة إزالااة ا نقااا  وا عاااد  تأهياال البنااى التحتيااة وهااذا ماان شااأنه تااوفير 

ث أن  االسااااتثمار الخااااا  وا جنبااااي قااااد يجااااون مرجحاااااج علااااى فاااار  عماااال جبياااار ، وحياااا
االساااتثمار الحجاااومي باااالنظر إلاااى حجااام التمويااال وطبيعاااة ا عمااااو والم اااارات المطلوباااة، 
تجاادر احشااار  إلااى ضاارور  أن تحااتال  الحجومااة بجانااب ماان ا شااغاو العامااة تساامح بتناليااذ 

 ار  علاى فار  للعماال مثال هاذ  البارامب وتضامن حصاوو الماواطنين ماان العمااو غيار الم
وجسااب الاارزق، ويعتباار تقااديم دعاام الاادخل ماان خااالو باارامب ا شااغاو العامااة وفقاااج لتقرياار 
منظماة العمال الدوليااة "جاذاباج لصااناع السياساات الم تمااين بتخالاي  الالقاار،  ناه واخااالف 
معظام التادخالت المضاااد  للالقار، يختااار المساتاليدون أنالساا م"في حاين أن غياار الالقاراء لاان 

 في البرنامب بسبب طبيعة العمل المتضمن وا جور المنخالضة. يشارك
 برامج خاصة بالمسنين وذوي االحتياجات الخاصة .3

تعااد فلااة المساانين ماان الاللااات ا شااد ضااعالاج فااي المجتمعااات عموماااج، وفااي أوقااات ا زمااات 
م معاشات تقاعدية للذين سبق ل  م خصوصاج، واينت الد راسة أن  التأمينات االجتماعية تقد 

العمل، إال أن  المسنين من غير العاملين سابقاج عرضة لل شاشة االقتصادية الناجماة عان 
ضاااعف الااادخل أ ثااار مااان المسااانين الاااذين سااابق ل ااام العمااال ولااادي م قياااود فاااي التأميناااات 
االجتماعياااة، وبالنسااابة لاااذوي االحتياجاااات الخاصاااة فتقااادم ل ااام المسااااعدات مااان قبااال وزار  

مااات الدوليااة والجمعيااات ا هليااة ل اان بمسااتوب متواضااع جااداج الشااسون االجتماعيااة والمنظ
وتنالااق مبااالغ طاللااة لتغطيااة فعاليااات خاصااة ب اام ل اان تغطيت ااا محاادود ، وتاادر  فااي هااذا 
صابات العمل التي يترتب علي ا عدم قادر   الالرع من الحماية االجتماعية حاالت العجز وا 

 ااذ  الاللااات وتخصيصاا م بمبااالغ العاماال علااى عاار  قااو  عملااه، وينبغااي إيااالء االهتمااام ب
نقديااة دوريااة لتااوفير أماان الاادخل إضااافة لخاادمات الرعايااة االجتماعيااة والصااحية الخاصااة 
بجااال فلاااة، إضاااافة إلاااى إجاااراء تعاااديالت علاااى سياساااات التوظياااف فاااي القطااااعين الخاااا  

تسا يالت أ بار لاذوي االحتياجاات الخاصاة فاي العمال، وهاو أمار جاان  نحو توفيروالعام، 
سابقاج إال أنه أصبح أ ثر إلحاحاج مع ازدياد أعداد ذوي االحتياجات الخاصة بالعل  موجوداج 

 ا حداث الجارية في سورية. 
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 المطلب الثاني: تفعيل دور المجتمع المدني
طرحااات الدراساااة ضااارور  إعااااد  توزياااع ا دوار باااين الالعباااين االقتصااااديين، وجماااا يعتبااار 

باااااين المتطلباااااات االقتصاااااادية والضااااارورات اقتصااااااد الساااااوق االجتمااااااعي طريقااااااج وساااااطاج 
االجتماعيااااة، تباااارز منظمااااات المجتمااااع الماااادني جالعااااب وسااااط مااااا بااااين الدولااااة والقطاااااع 
ضافة آلثارها احيجابياة علاى ا فاراد تاسثر الجمعياات علاى السياساات باالمعنى  الخا ، وا 

تااالي الواسااع، حيااث تساااعد علااى توحيااد اآلراء والج ااود وتوجي  ااا تجااا  هاادف محاادد، وبال
فرن وجود مجموعة من الجمعيات تتالق باحطار العري  على المصلحة العامة، سيساهم 

 في الضغط على السياسات بما يخدم المجتمع ججل.

وتتطلاااب المرحلاااة الحالياااة إنعاااا  مسسساااات المجتماااع المااادني وتمجين اااا أ ثااار مماااا سااابق، 
اقتصاااد سااوق أ باار،  لتعااو  اآلثااار الساالبية لعمليااة التحااوو فاارلى جانااب شااعار دولااة أقاال

ينبغااي العماال علااى دور أ باار للمجتمااع الماادني، ويمجاان الوصااوو إلااى ذلااك عباار إطااالق 
تشجيالت المجتمع المدني وا عطال ا مجاو المبادر ، والخرو  من دالر  التقييدات احجرالياة 
واال تالاااء برشااعار الحجومااة بااالخطط وتقااارير ا داء، مااا ماان شااأنه االرتقاااء بمسااتوب رأس 

او المجتمعااي، وجعلااه قااادراج بشااجل أ باار علااى التااأثير فااي القاارارات العامااة، والمشااارجة  الماا
 في الجوانب السياسية.

جما تشير الدروس المساتالاد  مان تجاارب بلادان النازاع إلاى أن  "بوساع المجموعاات المدنياة 
وأن  "الشاارا ات ماان أجاال  262أن ت ااون عنصااراج فااي الحاارب وجااذلك قااو  ماان أجاال السااالم"،

حياث يتطلاب  263الم قد ت ون العال  المضاد ل نظمة والشبجات التاي تاسجب الحارب"،الس
رساااااء ثقافااااة السااااالم مبااااادرات واسااااعة أ باااار ماااان المبااااادرات  التغلااااب علااااى ثقافااااة العنااااف وا 
الحجومية تنطلق مان القاعاد  الشاعبية، وهناا تاأتي أهمياة بنااء وتطاوير مسسساات المجتماع 

روابط االجتماعياة فيماا بااين الماوطنين مان ج اة، واياان م المادني حعااد  بنااء العالقااات والا
واين الحجومة من ج ة أخرب، ما يعيد بدور  الثقة بالمسسسات الحجومياة، ويخلاق إجمااع 
اجتمااااعي يضاااغط باتجاااا  احصاااالحات السياساااية واالقتصاااادية عااان طرياااق إنشااااء هيا ااال 

يم المواطنااة والمشااارجة مسسسااية _بتموياال محايااد سياسااياج_ م مت ااا دعاام التعاااون وا عااالء قاا
 الالعالة للجميع في تنمية مجتمعات م وحل مشا ل ا.

                                                           
، مر،ز واإلمكانيات والتحدياتالمجتمع المدني ومعالجة النزاعات:التجا بات ( 2006فيشر، مارتينا  تشرين األول  262

 ر22النسخة األولىر ص-بحوث برغهو  ل،دارة البناقة للنزاعات
، مر،ز المجتمع المدني ومعالجة النزاعات:التجا بات واإلمكانيات والتحديات( 2006فيشر، مارتينا  تشرين األول  263

 ر25النسخة األولىر ص-بحوث برغهو  ل،دارة البناقة للنزاعات
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في إرساء ا رضية الممجنة والداعماة الجتمااع ا فاراد الاذين  تشريعياً ويأتي دور الحجومة 
يااراط م شااأن عااام _علااى اخااتالف انتماااءات م ووج ااات النظاار _ وتوحيااد اهتمامااات م فااي 

في إتاحة الالرصة للتالاعال الخاالق الاذي يسامح  تنفيذياً قضايا وأنشطة جماعية إيجابية، و
 للمبادرات المدنية بالعمل بالعالية وتنسيق أنشطت ا وتس يل التعاون فيما بينه.

وال يمجاان لااذلك أن يااتم إال فااي حاااو إعااالء قواساام مشااترجة تجمااع بااين جميااع ا فااراد تقااوم 
 ف من ج ة أخرب.على االحترام والتسامح والعدو من ج ة، وعلى استبعاد العن

وعلااى العجااس فاارن عاادم تااوفر ا طاار المجتمعيااة السااليمة الحتااواء ا فااراد وتوحيااد أفجااارهم 
وأنشطت م حوو الشأن العام، يسدي إلى شعورهم بالت مي  والعزلة ما يدفع م إلاى التمساك 

 باالنتماءات الطالالية والعشالرية والمذهبية.

مية ناورد فيماا يلاي بعا  التوصايات الخاصاة ول ون هذا المبحث يعنى بتقديم أدوات تقوي
بتطااوير المجتمااع الماادني ومسسساااته فااي سااورية والتااي تماات صااياغت ا اعتماااداج علااى نقاااط 

 الضعف التي تعاني من ا هذ  المسسسات:
تعماال ال ثياار ماان المنظمااات الشااعبية والنقابااات والجمعيااات تحاات جناااح الحجومااة أو ( 1

إداريااج أو ماليااج أو سياساياج حتاى أن اا أخاذت فاي جثيار مان حزب البعاث العرااي االشاترا ي 
ا حيااان شااجل البنااى ال يجليااة  ج ااز  الدولااة، وتحولاات  ذرع تناليذيااة ل ااا وبالتااالي عاناات 
نالااس مشااا ل ا المتمثلااة بااالروتين والبيروقراطيااة إضااافة للالساااد والمحسااوايات، وفااي الوقاات 

عد  عباار جااوادر خارجيااة وجااداوو أعماااو تلجااأ بعاا  المسسسااات الدوليااة إلااى تقااديم المسااا
خاصاة، ماا مان شاأنه أن يقادم مسااعد  آنياة إال أن اه ال يسااهم فاي تعزياز القادرات المحليااة 
إضاااافة إلاااى جاااون أنشاااطت ا قصاااير  ا ماااد وعرضاااة للتغيااار المساااتمر وفقااااج لتغيااار أولوياااات 

يااري القااالم الج ااات المانحااة، بينمااا يغلااب علااى الجمعيااات ا هليااة فااي سااورية الطااابع الخ
علااى طاارف مااانح يقاادم المساااعدات والتبرعااات وأمااواو الزجااا ، وطاارف آخاار متلااق يتمثاال 
بالالقراء والمحتاجين، لذا ينبغي التوجه نحو بناء قدرات الجمعيات وتوليد الطاقات المحلية 
ال امنة بما يضمن نجاح الخطط وعدم هدر الموارد، والعمال إلاى تمجاين الاللاات الضاعيالة 

اعتمادهاااا بشاااجل دالااام علاااى المسااااعدات، واالنتقااااو مااان العاااال  علاااى المساااتوب بااادالج مااان 
 الظاهري إلى العال  على مستوب المسببات وعلى مستوب البيلة.

عاني مسسسات العمل ا هلي الرسمية من إشجاالت تتعلاق بشاروط التأسايس والرقاباة ( ت2
بع  أنشطت ا، ماا مان  الحجومية ما يمنع من قيام بع  الجمعيات أو مزاولة أو تعطيل
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شااأنه الحااد ماان حريااة هااذ  الجمعيااات وماان فعاليااة أعمال ااا، فااي الوقاات الااذي تظ اار فيااه 
لجعل حرية التأسيس غير مقيد  بتراخي  أو أذونات مسبقة أو أهاداف  264دعوات دولية.

معيناااة، وهناااا يمجااان القاااوو أن حرياااة الجمعياااات ال تتناااافى ماااع وجاااود الرقاباااة والمسااااءلة، 
مسسولة تجا  جل ذي مصلحة وفي حدود تلك المصالحة، لاذا يستحسان تعاديل فالجمعيات 

التشاااريعات الناظمااااة للعمااال ا هلااااي والماااادني، بماااا يضاااامن اساااتقاللية حقيقيااااة لمسسسااااات 
 265المجتمااع الماادني، واالبتعاااد عاان القيااود البيروقراطيااة والرقابااة التدخليااة ماان قباال الدولااة،

نتظاااام ا ماااور المالياااة. وهناااا يبااارز دور حرياااة وحصااار دور الدولاااة فاااي متابعاااة التنالياااذ وا
احعااالم فااي تجساايد رقابااة المجتمااع والاارأي العااام، إضااافة للقضاااء العااادو والمسااتقل الااذي 
يحااات م إلياااه أفاااراد المجتماااع فاااي حااااو وجااادوا حيااااداج ل اااذ  الجمعياااة أو تلاااك عااان ا هاااداف 

فاي ظال قضااء حار والمصلحة العامة، وبالتالي ال يبقاى هنااك حاجاة لالار  قياود مسابقة 
ومستقل يعتبر الاليصل فاي أي نازاع أو خاالف أو تجااوز باين الدولاة ومسسساات المجتماع 
المااادني. وياااذجر أن اااه فااااي الخمساااينات ووفقااااج لقاااانون الجمعيااااات الاااذي جاااان ساااالداج آنااااذاك 

( جااان متاحاااج تشااجيل جمعيااات أهليااة وأحاازاب سياسااية بشااجل 1953لعااام  47)القااانون رقاام 
ر مان ا حياان، لام يجاان تشاجيل جمعياة ذات نالاع عاام أو حازب سياسااي، واساع، "وفاي جثيا

  266أ ثر من علم وخبر يقدم إلى الج ات احدارية  خذ العلم ليس إال".
يعاااني القطاااع ا هلااي مشااا ل مرتبطااة بالتموياال، فالااي حااين تنالااق بعاا  الجمعيااات ( 3

لى، تشجو ال ثير من أمواالج طاللة على ورشات عمل وأنشطة هدف ا إعالمي بالدرجة ا و 
الجمعيات قلة الدعم المقدم ل ا مان قبال وزار  الشاسون االجتماعياة _ حياث تخصا  جال 

ألاااف ليااار  ساااورية سااانوياج _ ماااا يعناااي بشاااجل خاااا  افتقارهاااا  25جمعياااة مرخصاااة بمبلاااغ 
لاا دوات والمااوارد التمويليااة للقيااام بنشاااطات ا، وللبيلااة المساااعد  والممجنااة لالعتماااد علااى 

شااجل عااام، وتنااذر هااذ  المشااجلة بوجااود خلاال فااي مال ااوم وانااى التشااجيالت المدنيااة، ذات ااا ب
فلو جانت الدولة هاي مان سايعنى بتمويال العمال المادني وتنظيماه، لان يجاون هنااك داعاي 
لوجاااود المنظماااات المدنياااة، وهناااا مااان الضاااروري احقااارار بحاااق الجمعياااات بتلقاااي التمويااال 

الاااااء باحشااااعار بااااذلك، والعماااال علااااى إقامااااة المحلااااي والاااادولي دون تاااارخي  مساااابق واال ت

                                                           
نتال عمل مجموعة خبراق قانونيين ونشطاق عرب خالل ورشة عمل حول  حرية الجمعيات في الدول العربية""إعالن  264

( مباد  2ر يحتوي الملحق  1999أيار  10و 9"اإلطار التنظيمي للجمعيات في العالم العربي" المنعقدة في عمان يومي 

 ومعايير هاا اإلعالن
مجها، فالتشريعات القائمة بهاا الخصوص تحد من نمو الجمعيات وقيامها خاصة ما يتعلق بنها بحل الجمعيات أو د 265

 بالدور المنتظر منهار
 ر 1686العدد:  -، الحوار المتمدنالجمعيات األهلية في سورية (27/  9/  2006شماس، ميشال   266
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عالقاااات مسسساااية جدياااد  ماااع جمعياااات قالماااة علاااى الشاااالافية وحيااااد الحجوماااة، وال يمجااان 
تجاهااال الحساساااية المرتبطاااة بالتمويااال الخاااارجي حساساااية فاااي ا وضااااع التاااي تمااار ب اااا 

يات، سورية، وهذا قد يبرر حق الحجومة في الموافقة على التحويالت ا جنبية إلى الجمع
إال أنااه ال يباارر تاادخل ا فااي طريقااة إنالاق ااا أو إعاااد  توزيع ااا، وهااذ  المسااألة يمجاان حل ااا 
باارلزام الجمعيااات بمسااك دفاااتر ماليااة، ويجتالااى باااالطالع علااى تقااارير ا نشااطة والبيانااات 
المالياااة ل اااا. ويعااازز ذلاااك دور احدار  المحلياااة، فبااادالج مااان وجاااود موظاااف يتمتاااع بسااالطة 

عتماااااد علااااى لجااااان ا حياااااء فااااي رصااااد ا نشااااطة المجتمعيااااة وماااادب تدخليااااة، يمجاااان اال
مالءمت ا لالحتياجات، جماا يمجان تخصاي  صاندوق وطناي لادعم العمال ا هلاي تصاب 
فياااه ماااوارد حجومياااة ومااان القطااااع الخاااا  إضاااافة إلاااى مسااااعدات المسسساااات الدولياااة، 

من ت اافس الالار  ويمجن عبر هذا الصندوق دعم والتحجم بتوزياع الماوارد المالياة بماا يضا
للجمعياات، مااع االنتبااا  إلااى أنااه فااي ظال تالاااوت المواقااف الدوليااة واحقليميااة، ال بااأس ماان 
وجود أقنية للمساعدات خار  هاذا الصاندوق  ن اا فاي جمياع ا حاواو تسااهم فاي تخالياف 
العااابء التماااويلي المااارتبط بالعمااال المااادني، وتجااادر احشاااار  إلاااى أن  الحالاااة المثلاااى هاااي 

بااين الحجومااة والقطاااع الخااا  فااي تموياال  منظمااات المجتمااع الماادني، حيااث المشااارجة 
نجاااد فاااي الغااارب أن  الاااوزارت الحجومياااة تشاااجل صاااناديق لتمويااال أنشاااطة المنظماااات غيااار 
الحجوميااة، جماااا  تقااادم مسسساااات القطااااع الخاااا  وا حااازاب السياساااية والمجتماااع ا هلاااي 

 الدعم ل ذ  المنظمات عن طريق ال بات والتبرعات.
يوجااد خلاال عااام فااي ثقافااة العماال الماادني وقبولااه فااي سااورية، وااارز هااذا الخلاال بشااجل ( 4

أ بر بالعل الظروف التي تمر ب ا سورية، فالي حين يالتار  أن العمال المادني يقاوم علاى 
المصلحة االجتماعية والتناوع فاي خلالياات ا فاراد الاذين تجمع ام أهاداف تتجااوز العصابية 

لي ا الصالة المدنية بعيداج عن العسجر  أو الدين، وتعتبر هذ  الدينية أو السياسة، وتغلب ع
القطاااة شاااديد  الحساساااية فاااي مراحااال الحاااروب وماااا بعااادها، حياااث تنصاااح تجاااارب البلااادان 
بضااارور  االفتاااارا  احيجاااابي بااااأن العمااال الماااادني يقاااوم علااااى التعااااي  الساااالمي والثقافااااة 

اسااي بااين أفااراد . وهنااا تباارز والااوعي المجتمعااي الااذي يجعاال المصاالحة العامااة الاارابط ا س
مشجلتان ا ولى تتعلق با "احنتماء"، فحيثما يغيب هذا العنصر يجون من الطبيعاي تمساك 
ا فااااراد بانتماءات اااااا العشاااااالرية والمذهبيااااة والطالالياااااة، والثانياااااة تتعلااااق باااااا "نقااااا  المعرفاااااة 

حياث نلحا   267،باالحتياجات التدريبية الالزمة والمساهمة في عملياة التنشالة االجتماعياة"
                                                           

 أماني قنديل، المدير التنفياي في الشبكة العربية للمنظمات األهليةر 267
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ضااااعالاج فااااي التأهياااال االجتماااااعي والسياسااااي والماااادني لاللااااة الشااااباب، إضااااافة إلااااى "غياااااب 
لاذا ينبغاي العمال علاى عاد  مساتويات  268العنصر الشاب فاي مجاالس إدارات الجمعياات"،

من ا تطوير القادرات البشارية عبار تقاديم المسااعدات الالنياة والتدريبياة لمسسساات المجتماع 
الماادني فااي التخطاايط ل نشااطة وا عااداد التقااارير، إضااافة للعماال علااى إشاااعة ثقافااة العماال 

لمناااهب ا هلااي عباار احعااالم ماان ج ااة، وعباار الماادارس ماان ج ااة أخاارب وذلااك بتضاامين ا
مقااااررات عاااان النشاااااط ا هلااااي وتخصااااي  صااااالوف درسااااية تطبيقيااااة تعماااال علااااى تنشاااالة 

 .ا طالاو على هذ  الثقافة
ا ، حياث نجاد ( 5 يسخذ على ال ثير من الجمعيات والمنظمات في سورية غيااب التخص 

الااذي يتمحااور فااي معظمااه فااي الرعايااة بااأنواع عديااد  ماان النشاااط الماادني، معظم ااا يعنااى 
وتالزم  ،مسخراج با عماو احغاثيةدياج وصحياج واجتماعياج، و مساعد  الالقراء، مااالجتماعية و 

مع ا أنشطة الدعم النالسي والتي تتقاطع في جثير من ا حيان ماع الخادمات التاي تقادم ا 
الحجومااة وبالتااالي ماان الممجاان أن توجااد عاادد ماان الجمعيااات  تقاادم خاادمات متشاااب ة فااي 

طق أخااارب إلاااى أي ناااوع مااان الخااادمات أو إلاااى وجاااود أي منطقاااة واحاااد  بينماااا تالتقااار مناااا
جمعية، وهنا ينبغي التشجيع علاى التنسايق الطاوعي الاذي يعتبار عاامالج م مااج فاي تطاوير 
التعاون لتحقيق لن و  با وضاع االقتصادية واالجتماعية، فالعمل المدني يجلب أفضل 

التااالي تحاادد المساااحة نتالجااه عاان مااا ت ااون مسسساااته علااى درايااة بااالخطط الحجوميااة، وب
التاي تساتطيع العماال مان خالل ااا عان طريااق المباادرات المسااتقلة التاي تساااند الحجوماة فااي 
نشااء شابجات  سد ثغرات العمل/ ا داء الحجاومي، جماا يستحسان تشاجيع تباادو الخبارات وا 
من المنظمات التاي تعمال فاي مجااالت مشاترجة، أو فاي حياز جغرافاي واحاد وناذجر مثااالج 

ا مانااة السااورية للتنميااة التااي باادأت عمل ااا عباار عااد  باارامب منالصاالة ل اال من ااا علااى ذلااك 
إدارتااه التااي تعماال علااى جانااب معااين فااي جافااة أنحاااء القطاار، وتحولاات الحقاااج إلااى فاارق 
قطاعية مجونة من جوادر تعمل على تقديم حزماة متنوعاة مان البارامب وتتاوزع العمال فيماا 

 بين ا وفق قطاعات جغرافية.
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 : توزيع األدوار بين الالعبين األساسيين الرابعالمبحث 
بااين اقتصاااد السااوق والتاادخل يتطلااب اقتصاااد السااوق االجتماااعي بمااا يتضاامنه ماان توفيااق 

 شرا ة حقيقية بين ثالث العبين رليسين هم: الحجومي المنظم 

حجومة بمسسساات جالاوء  تتصاف بااحدار  الرشايد  ولادي ا قناعاة بضارور  الشارا ة  -1
دور فاعاال اجتماعياااج وسياسااياج ومحاادود الماادني والقطاااع الخااا ، ) مااع المجتمااع

 (.اقتصادياج 
قطااااع خاااا  قاااوي قاااادر علاااى احسااا ام فاااي النااااتب القاااومي وخلاااق فااار  العمااال  -2

والمشارجة في التنمية عبر االضطالع بمسسولياته االجتماعياة، خاضاع القتصااد 
 السوق الذي تنظمه الدولة بقوانين ا.

فاعاال يضااغط باتجااا  تطبيااق احدار  الرشاايد  فااي جاال ماان مجتمااع ماادني مسااتقل و  -3
المسسسااااات الحجوميااااة والمدنيااااة، ويساااااهم باااادور  فااااي عمليااااة التنميااااة االقتصااااادية 

 واالجتماعية.
وقد تختلف أدوار جل من الدولة ومسسسات ا والقطاع الخا  ومسسسات المجتمع المادني  

 اود حدار  شاسون المجتماع عبار بحجم الظروف أو ا هداف إلى أن  ا هم هو تضافر الج
 ثالث أبعاد مترابطة:

قاماة نظااام ديمقراطاي تعااددي  -1 البعاد السياساي المتعلااق بطبيعاة الساالطة السياساية وا 
تعلااو فيااه مبااادئ تبااادو الساالطة واحتاارام الحقااوق المدنيااة للمااواطن وشاارعية تمثياال 

 أفراد المجتمع.
ا وفاعليته ويغطي هذا البعاد البعد المسسسي المتعلق بعمل احدار  العامة وجالاءت  -2

ج اااز الخدمااة المدنيااة / العماال الحجااومي بجافااة مسااتوياته، ويعماال علااى تطااوير 
ا داء والخااادمات التاااي تقااادم ا الدولاااة ويجاااون التعياااين والترفياااع فياااه علاااى أسااااس 

 ال الاء .
االجتماااعي المتعلااق ب يا اال المجتمااع الماادني وماادب فاعليت ااا -البعااد االقتصااادي -3

فاااي التنمياااة وفاااي صااانع القااارار يحجم اااا مالااااهيم أساساااية مثااال ساااياد  ومشاااارجت ا 
القااااااانون ومالاااااااهيم المواطنااااااة الالعالااااااة ومالاااااااهيم الحقااااااوق والواجبااااااات والمحاساااااابة 

 والمساءلة.
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 المطلب األو : دور الدولة وم سساتها
افتقدت ساورية فاي المرحلاة الساابقة هوياة اقتصاادها، ولام ت ان السياساات المطبقاة خالل اا 
مرتبطاااة بشاااجل محااادد باقتصااااد الساااوق االجتمااااعي أو غيااار  مااان الااانظم االقتصاااادية، لاااذا 
ينتظاار ماان الدولااة بشااجل رليسااي فااي الالتاار  القادمااة، أن تتبنااى اقتصاااد السااوق االجتماااعي 

، فجمااا ةبشااجل واضااح، وتلتاازم بالتااالي بتحقيااق أهدافااه ماان نمااو اقتصااادي وعدالااة اجتماعياا
السياسااي القااالم وقوانينااه وتشااريعاته، ينبغااي علااى الدولااة يخضااع المواطنااون عاااد  للنظااام 

بجافااة وزارات ااا ومسسسااات ا وممثلي ااا أن تباادي فااي جميااع قرارات ااا احتراماااج لمبااادئ وقواعااد 
اقتصاااد السااوق االجتماااعي الااذي تاام تبنيااه رساامياج ماان قباال الحجومااة، وأن ت ااون سياسااات ا 

تظاار من ااا أن ت ااون تنافسااية، وتقاادم متوافقااة بشااجل وثيااق مااع هااذ  المبااادئ وأهااداف، وين
 خدمات ا بالعالية وجالاء ، ومن حق المواطنين مساءلة أي ج ة أو شخ  يحيد عن ذلك.

أماااا بالنسااابة لااادور الدولاااة االقتصاااادي فمااان المستحسااان أن تنساااحب الدولاااة مااان ممارساااة 
 فتحاارر نالساا ا ماان المسااسوليات وا عباااء التااي )غير ذلااك االسااتراتيجي(النشاااط احنتاااجي

تترتااب علااى ذلااك، وتعطااي دور أ باار للقطاااع الخااا  مااع إمجانيااة المشااارجة فااي بعاا  
المشاريع حتى تحاف  على وجود معين يادعم اآللاة احنتاجياة، إال أناه ونظاراج  ناه لطبيعاة 
القطاااع الخااا  السااوري الااذي يطغااى عليااه الطااابع العاااللي للمشااروعات باسااتثناء بعاا  

باطات مع قوب سلطوية تس ل ل ا أعمال ا، فرنه ال يمجن الشرجات ال برب التي تتمتع بارت
تبناااي التعويااال علياااه جثياااراج فاااي الن اااو  بقطااااع ا عمااااو، وهناااا ياااأتي دور الحجوماااة فاااي 

وحماية إمجانية إقالع المشاريع والمبادرات الالردية، وتوفير المحالزات بدالج من التادخل فاي 
و  الصاااغير  وال يلاااات االستشاااارية، تمجاااين ا فاااراد عبااار القااار  العملياااة االقتصاااادية عبااار

لتشاااجيل ناااوا  قطااااع أعمااااو وتااادفع ب اااا للشااارا ة عبااار طااارح مشااااريع إنتاجياااة أو توزيعياااة، 
وتشجيع إقاماة شارجات مسااهمة تم اد وتسااعد فاي إقاماة تجمعاات اساتثمارية جبارب لتأخاذ 

مال، على عاتق ا مشاريع جبير  في النشاط االقتصادي تساهم في التنمياة وخلاق فار  الع
 وتساهم الحقاج في أدوار اجتماعية جدعم التعليم والبحث العلمي ودعم المجتمع المدني.

الاادور االقتصااادي الالعاااو للدولااة فااي إنتااا  الساالع العامااة، مثاال الخاادمات الصااحية ويجماان 
التاي يعتبار تنالياذها )ج راااء مااء اتصااالت نقال(،  والتعليمية، والنقال العاام والبناى التحتياة

، اسااتحقاقاج هاماااج جااداج ومحرجاااج لباااقي جوانااب الحيااا  االقتصااادية واالجتماعيااة بشاجل عاجاال
وحتاااى إن أرادت أن تخصاااخ  بعااا  هاااذ  القطاعاااات، يبقاااى علي اااا التااازام بمراقباااة أداء 
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وتنظاااايم شااااروط تقااااديم هااااذ  الخاااادمات، فتضاااامن بالدرجااااة ا ولااااى فعاليت ااااا أي "مطابقت ااااا 
الب وحجم اااا وجودت اااا ووقت اااا، إلاااى جاناااب لالحتياجاااات االجتماعياااة مااان حياااث ناااوع النتااا

ضرور  الترجيز على ال الاء  إذ غالباج ما تقدم المسسسات العاماة خادمات احت ارياة وت اون 
محمياااة مااان المنافساااة لوقااات طويااال، لاااذا ينتظااار مااان الخااادمات العاماااة أن تت ياااف بشاااجل 

  269مستمر مع االحتياجات المتغير ".

وانين والترتيبااات التنظيميااة واحدارياة، التااي تشااجل أماا الاادور التنظيمااي فيقاوم علااى ساان القا
إطاراج عملياج القتصاد السوق االجتماعي، وتوفر مناخاج ميسراج لقطاع ا عماو والعمل على 
استقرار سعر الصرف لما له من أثر على ت لالة وتنافسية المنتجات المحلية، إضاافة إلاى 

لت اااااون بمثابااااااة ردياااااف للاااااادور تاااااوفير الشاااااروط المساااااااعد  لمسسساااااات المجتمااااااع المااااادني 
االجتماااعي للحجومااة، ومااان الضااروري العمااال علااى بنااااء نظااام معلوماااات علااى المساااتوب 
الوطني ياوفر بياناات ومعلوماات دقيقاة عان جال القطاعاات بماا يتايح وتنظيم اا وضابط ا، 
إضااافة إلااى العماال علااى إرساااء نظااام رقابااة فعاااو لضاامان التاازام جميااع الج ااات الالاعلاااة 

ا داء ال الوء للسوق الحر  وآليات التساعير، وضابط ا عناد  تنظيمية، والتأ د منالبالقواعد 
الضااارور ، واحشاااراف علاااى تاااوفير السااالع بساااعر مناساااب وبمتنااااوو ياااد الجمياااع بعياااداج عااان 
االحت ار، جما يتوجب إصالح القضاء نحو قضاء عادو وشامل وجالوء يجاافح المخالالاات 

لدولااة بتحديااد ا ولويااات فااي المجاااالت االقتصااادية االقتصااادية واالجتماعيااة، جمااا تعنااى ا
 واالجتماعية والبيلية، وتنسيق ج ود جميع الالاعلين وفق هذ  ا ولويات.

وبالمقابال تعناى الدولاة بشاجل رليساي بالبعااد االجتمااعي، فارلى جاناب م مت اا االجتماعيااة 
تمام اااا فاااي ا ولاااى فاااي تاااوفير ا مااان واالساااتقرار وضااامان الحقاااوق، ترجاااز الدولاااة جااال اه

سااجان وبطالااة وايلااة وحمايااة مساات لك، وتحسااين  القضااايا االجتماعيااة ماان تعلاايم وصااحة وا 
وغيرهااااا ماااان ا هااااداف  ووضااااع مجموعااااة قواعااااد ساااالوك لحمايااااة البيلااااةشااااروط المعيشااااة، 

، ويندر  ضمن هاذا البعاد االجتماعية التي ال يمجن ترج ا لمبادرات القطاع الخا  وحد 
 االجتماعية قوية وشاملة.اية مسسولية بناء شبجات الحم
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 المطلب الثاني: دور القطاع الخاص

مااع انسااحاب الدولااة ماان االسااتثمار المباشاار فااي العمليااات احنتاجيااة، ينتظاار ماان القطاااع 
الخا  أن يعو  النق  فاي ا نشاطة االساتثمارية ساواء المباشار  أو غيار المباشار  فاي 

ويسااااهم فاااي النماااو مختلاااف القطاعاااات االقتصاااادية احنتاجياااة من اااا والخدمياااة والتمويلياااة 
، وماا يارتبط باه مان خلاق ز على احنتاجياة والقادر  التنافسايةوذلك عبر الترجي االقتصادي،
وتوفير شروط عمل مناسبة وأجور عادلاة  ودعم التدريب الم ني للعاملين فيهفر  عمل 

ل م، جما يسمل الوصوو إلى مستوب عالي من التعااون ماع الحجوماة لتنسايق أنشاطته بماا 
بمساااااااسلياته الوطنياااااااة  يتماشاااااااى ماااااااع ا ولوياااااااات التاااااااي تحاااااااددها الحجوماااااااة، واضاااااااطالعه

واالجتماعياااة، فيماااا يتعلاااق بالمسااااهمة فاااي الضااارالب، وااللتااازام بقواعاااد المنافساااة الشاااريالة، 
ومراعا  السالمة البيلة في عملياتاه، ودعام بعا  ا نشاطة االجتماعياة وبعا  مسسساات 
المجتمااع الماادني، إضااافة إلااى المشااارجة الالعالااة فااي الحااوار االجتماااعي ال ااادف لتحقيااق 

 ح الجميع، وتعتبر الشالافية في توفير المعلومات رجناج أساسياج في هذ  المشارجة.مصال

 المطلب الثالث: دور م سسات المجتمع المدني
دوراج أساسااياج فااي التنميااة يلعااب المجتمااع الماادني ب يلاتااه ومسسساااته ا هليااة من ااا وغيرهااا 

االقتصااااادية واالجتماعياااااة، ف ااااو يسااااااهم_بحجم التعبلااااة االجتماعياااااة الااااذي يجون اااااا_ فاااااي 
المالءمة بين السياساات العاماة للدولاة واحتياجاات وأولوياات أفاراد المجتماع الاذين يماثل م، 

يل ا مما يخلق إجماعااج حاوو السياساات التاي تتبناهاا الدولاة، وقادر  علاى الضاغط نحاو تعاد
أو تغييرهااا فااي حاااو عاادم تحقيق ااا ل هااداف المنتظاار ، وتعاازز مسسسااات المجتمااع الماادني 
احدار  الرشيد  للحجومة عبر تمثيل ا للمجتمع وتبني ا لقضايا  في طلب الشالافية ومساءلة 
الحجومااة فااي بعاا  النقاااط، جمااا تلعااب دوراج هاماااج علااى الصااعيد االجتماااعي خاصااة فااي 

وحماياة المسات لك وغيرهاا مان القضاايا التاي ة( ز السلوك الصديق للبيلاتعزي)قضايا البيلة 
تعتبار مجاااالت حيويااة  نشااطة المجتمااع المادني، إضااافة لااذلك يمجاان لمسسسااات المجتمااع 
الماادني أن ت ااون جاازءاج ماان منظومااة الحمايااة االجتماعيااة عباار تقااديم ا لاابع  الخاادمات 

 الصحية واالجتماعية.
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 البحثخاتمة 
ة ألمانيا ترشح بي ن  التأصيل النظري في الالصل ا وو أن  تجارب البلدان المختلالة، وخاص 

"اقتصاااد السااوق االجتماااعي" ماان بااين أفضاال الاانظم االقتصااادية واالجتماعيااة، فقااد خلااق 
ازدهاااراج فااي البلاادان التااي طبقتااه، ومجن ااا ماان تحقيااق التااوازن بااين معاادالت نمااو اقتصااادي 

بطالااة منخالضااة، وشااروط عماال وخاادمات حجوميااة جيااد ، عاليااة واااين معاادالت تضااخم و 
وذلك بالضل الحرياة وال الااء  االقتصاادية مان ج اة، والتادخالت االجتماعياة التاي سامحت 

 برعاد  توزيع الثرو  والوصوو بالتالي إلى العدالة االجتماعية من ج ة أخرب.

نمااوذ  جااان يسااير واااي ن تحلياال الااواقعين االقتصااادي واالجتماااعي فااي الالصاال الثاااني أن  ال
بشجل مقبوو فيما يتعلق بالجاناب االقتصاادي، فقاد تحسانت بعا  المسشارات االقتصاادية 
بشاجل ملحاوظ، إال أن اه عاانى قصاوراج واضااحاج فاي الجاناب االجتمااعي الاذي بقاي هشاااج، ال 
بال شاا دت الالتار  تراجعاااج فاي بعاا  السياساات االجتماعيااة التاي جاناات قالماة. وهنااا تجاادر 

ية م مة جداج تم إغالال ا أثناء تطبيق اقتصاد السوق االجتماعي وهاي أن  هاذا احشار  لقض
النموذ  قالم على االنتقاو السريع نحاو اقتصااد الساوق، إال أناه فاي الوقات نالساه يتضامن 
سياسات للتخاليف من حد  هذا االنتقاو، تعتمد بشجل رليسي على قيم ومعايير اجتماعياة 

جتمااااعي(، وهاااذا التنظااايم االجتمااااعي حساااب ماااا تناولتاااه يتبناهاااا المجتماااع ججااال )تنظااايم ا
تجااااارب البلاااادان المختلالااااة إمااااا أن تالرضااااه الدولااااة مسااااتخدمةج ساااالطت ا التنظيميااااة لالاااار  
اااا أن تالرضاااه المنظماااات غيااار الحجومياااة عبااار الضاااغط باتجاااا   م  المعاااايير االجتماعياااة، وا 

 تطبيق السياسات والمعايير االجتماعية.

واضحاج في جال االتجاهين، إذ تشجو مثل ا مثل معظم الدوو النامية وتعاني سورية ضعالاج 
قلااة أنظمااة الضاابط وضااعف الساالطات التناليذيااة التااي تقااف بوجااه التطبيااق ا مثاال، وتالتقاار 
لى منظمات المجتماع المادني القوياة والالاعلاة التاي تادفع  إلى سياسات حماية المست لك، وا 

 باتجا  الحماية االجتماعية والبيلية.

الو  على ضعف السياسات المطبقة فاي ظال اقتصااد الساوق االجتمااعي، أتات ا زماة وع
لترخاي بظالل ااا الثقيلااة علااى الااواقعين االقتصاادي واالجتماااعي، فتحولاات الطبقااة الوسااطى 

 إلى طبقة فقير  وتحوو الالقراء إلى أشد فقراج.
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ماا يحملااه ماان ورغام ذلااك ال يازاو اقتصاااد السااوق االجتمااعي يشااجل فرصاة أمااام سااورية، ب
 قاد الجتمااعيا الساوق  اقتصااد أن   سايماحلوو للتحديات التي ترافق مرحلة ماا بعاد النازاع، 

 ا مار. الحارب بعاد ما ألمانيا بناء إعاد  مرحلة مع بالتالسم نظرياج  تطوير  وتم عملياج  طبق
 احعماار، إعااد  إلاى والحاجاة الحارب-ا زماة بعاد ماا ساوريةمع حالاة  مقاراته يمجن الذي

 سااااياقاتلالقتصاااااد السااااوري، ويااااوفر  نظريااااة هويااااة االجتماااااعي السااااوق  اقتصاااااد يمثاااال ذإ
 .سورية بناء حعاد  واجتماعياج  اقتصادياج  عمالنية

مع ضرور  التذجير أن  است داف النتالب المثالية ليس صحيحاج دالماج، بل يستحسن تطبيق 
يااتالءم مااع الحالااة السااورية التااي ال أسااس اقتصاااد السااوق االجتماااعي وشااروطه بأساالوب 

تشااابه باااأي حااااو مااان ا حاااواو الحالاااة ا لمانياااة، ويشاااترط لنجااااح هاااذا ا سااالوب أن يااادمب 
ضااارورات التنمياااة الوطنياااة، وأن يجاااون مرنااااج جالاياااة للتعامااال ماااع المساااتجدات االقتصاااادية 

ت بالعالية واالجتماعية التي تطرأ من وقت آلخر، وال يمجن للحجومة أن تنجح إال إذا عمل
وبالشاارا ة مااع الالاااعلين االقتصاااديين واالجتماااعيين، وأولاات اهتماماااج خاصاااج للاللااات ا شااد 
ضااااعالاج فااااي المجتمااااع، لااااذا تقتاااارح الدراسااااة فااااي فصاااال ا ا خياااار أن ت ااااون احدار  الرشاااايد  
والحوار االجتماعي والتمييز احيجابي أطراج للعمال فاي المرحلاة القادماة، التاي سايتم العمال 

علاااى إرسااااء الشاااروط ا ساساااية القتصااااد الساااوق االجتمااااعي، فااارذا لعاااب جااال مااان  في اااا
الحجوماة وقطااع ا عمااو ومسسساات المجتماع المادني أدوارهام بالعالياة ماع االعتمااد علااى 
المسسسااات العلميااة وال يلااات البحثيااة بشااجل أ باار، أمجاان الخطااو ماان جديااد نحااو التعااافي 

رسااااااء الحماياااااة االقتصاااااادي وتحقياااااق ا مااااان االجتمااااااعي )بت حساااااين ظاااااروف المعيشاااااة وا 
 االجتماعية(.
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 مناقشة الفرضيات
 النتيجة التحقق الفرضية

ياسااااات المطب قااااة فااااي سااااورية تحاااات  .1 ال تتوافااااق الس 
ااااااوق االجتماااااااعي مااااااع الالجاااااار  إطااااااار اقتصاااااااد الس 

 الن ظري ل ذا النموذ  االقتصادي.

مقبولااااااااااة 
 جزلياج 

أتاااات ا هااااداف والسياسااااات االقتصااااادية متوافقااااة مااااع الالجاااار النظااااري القتصاااااد السااااوق 
االجتماعي، ل ن يسخذ علي ا أن ا جانت متسرعة حيناج ومتردد  ومجتزأ  أحياناج أخارب ولام 
تاااراع  ضاااعف ال يا ااال االقتصاااادية واالجتماعياااة، جماااا لااام تجاااار  التحاااديات الطارلاااة. أماااا 

فقد جانت متوافقة أيضاج مع الالجر النظاري القتصااد الساوق  بالنسبة ل هداف االجتماعية
االجتماااااعي، إال أن السياسااااات المطب قااااة جاناااات ضااااعيالة ولاااام تسااااتطع تحقيااااق ا هااااداف 
المرجااو . ولااذلك أتاات المسشاارات االجتماعيااة أدنااى ممااا هااو مخطااط لااه وأسااوأ فااي بعاا  

 الجتماعي. ا حيان من مثيالت ا في الالتر  التي سبقت تبني اقتصاد السوق ا

أد ب التطبيااااااااق غياااااااار المصاااااااار ح عنااااااااه لوصااااااااالات  .2
وليااااة إلااااى تاااادهور الوضااااع  المسسسااااات المالي ااااة الد 

 االقتصادي واالجتماعي.

مقبولااااااااااة 
 جلياج 

شرعت الحجومة السورية بعملياة االنالتااح االقتصاادي الساريع، وتحريار ا ساواق والتجاار  
الااادولي قبااال إصاااالح  ورفاااع الااادعم بنااااء علاااى توصااايات بعثاااة مشااااورات صاااندوق النقاااد

المسسسااات واحصااالح احيداري والمااالي، وأهملاات الجانااب االجتماااعي فارتالعاات معاادالت 
الالقاااار والبطالااااة وازدادت الالجااااو  بااااين الريااااف والمدينااااة واااااين المحافظااااات فااااي المناااااطق 

 الشمالية الشرقية ومرا ز المدن.
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سااااهم ضاااعف تطبياااق السياساااات االجتماعياااة فاااي  .3
ل ا زماااة( فاااي نشاااوء واساااتمرار الالتااار  الساااابقة )قبااا

 . 2011ا زمة التي تمر ب ا سورية منذ عام 

مقبولااااااااااة 
 جلياج 

افتقاارت السياساااات االجتماعيااة المطبقاااة فااي ظااال اقتصاااد الساااوق االجتماااعي للتضااامين 
ت ماي  ال ثيار مان الساجان والمنااطق فاي ساورية،  والمشارجة والمساءلة، مماا أدب لزيااد 

نشاااوء ا زماااة الساااورية واساااتمرارها. ويناااذر تجاهااال ا خطااااء ا مااار الاااذي يعتبااار عاااامالج ل
الساااابقة )فاااي الجاناااب االجتمااااعي( باحتمااااو حصاااوو اخاااتالالت أعماااق علاااى المساااتوب 

 االقتصادي واالجتماعي في المستقبل.

 

يمجن القتصاد السوق االجتماعي الن الاذ إلى عمق  .4
المشااااجالت االجتماعيااااة حتااااى فااااي حاااااو اقتصاااااد 

ااااوري، عااااالو  علااااى ضااااعيف ونااااامال  جاالقتصاااااد الس 
اامان االجتماااعي أن يااسثر إيجابي اااج  ذلااك يمجاان للض 

 في االقتصاد.

مقبولااااااااااة 
 جلياج 

قام البحث بتناوو تجراة اقتصاد السوق االجتماعي في عاد  دوو ذات أنظماة اقتصاادية 
مختلالة )ألمانيا، بريطانيا، والصين(، وأثبتت جميع اا أن اقتصااد الساوق االجتمااعي بماا 
يوفر  من حريات )حرية المنافسة، حرية اختيار المشاروع، حرياة اختياار العمال...( وبماا 
يتضاااامنه ماااان تاااادخالت اجتماعيااااة يعتباااار فرصااااة للن ااااو  االقتصااااادي بعااااد الحااااروب 
وا زمات أو في مراحل التحوو االقتصادي بغ  النظر عان الوضاع االقتصاادي للبلاد. 

وفر أطااار مسسسااااتية متماساااجة تضااامن وقاااد الحظناااا أناااه يشاااترط فاااي جمياااع ا حاااواو تااا
 التضمين والمشارجة والمساءلة واحدار  الرشيد  والضمان االجتماعي.
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 البحثنتائج 
الضااوء علااى الخطاااة  لقيااةج بشااي ماان التالصاايل السااانوات العشاار  ا خياار  م ت الدراسااةتناولاا

الخمساية العاشار  والتااي يالتار  ب ااا أن ت اون بمثاباة برنااامب انتقاالي نحااو اقتصااد السااوق 
االجتمااااعي، وعلاااى السااانوات التاااي تلت اااا )بماااا في اااا سااانوات ا زماااة( لسااابر مااادب انساااجام 
السياسااات الحجوميااة ماااع ن ااب اقتصاااد الساااوق االجتماااعي، وفيمااا يلاااي أهاام النتااالب التاااي 

 : ات إليتوصل

 المعلنة لناحية األهداف -أوالً 

تبين أن  الخطة الخمسية العاشر  جانت مقاراة نسبياج القتصااد الساوق االجتمااعي  (1
 أهاااداف مالياااةمااان حياااث ا هاااداف واالساااتراتيجيات الموضاااوعة لماااا تضااامنته مااان 

تمثلت في زياد  إيرادات الدولة  لتمويل نالقات ا العامة وخاصاة االجتماعياة من اا، 
تساعى إلاى  أهاداف نقدياةوالحالاظ على مستويات مقبولة من عجز الموازنة، ومن 

ضاااابط معاااادالت التضااااخم وتحقيااااق اسااااتقرار ا سااااعار وتطااااوير القطاااااع النقاااادي 
 والمصرفي.

ا يخااادم انالتااااح االقتصااااد الساااوري بمااا إصاااالح التجاااار  الخارجياااةجماااا هااادفت إلاااى  (2
وزيااااااد  تشاااااابجاته ماااااع االقتصاااااادات ا خااااارب جأحاااااد متطلباااااات اقتصااااااد الساااااوق 
االجتمااااعي وبشاااجل يالضاااي الاااى زيااااد  مجتسااابات ساااورية مااان التجاااار  الخارجياااة، 

وأعطاات أولويااة للقطاعااات الواعااد  ذات  لزياااد  االسااتثمارتوهاادفت الخطااة جااذلك 
ور القطاع الخا  مان هاذ  االساتثمارت فوج ات العوالد السريعة، ورجزت على د

 نحو تحديث التشريعات الخاصة وتبسيط إجراءات تأسيس المشاريع.

تمثلاااات فااااي السااااعي  علااااى الصااااعيد االجتماااااعيوتضاااامنت الخطااااة أهاااادافاج واعااااد   (3
رساااء العدالااة االجتماعيااة عباار تعزيااز  للالقااراء الااداعم االقتصااادي لتحقيااق النمااو وا 

جات الحمايااااة االجتماعيااااة، ودعاااات إلااااى راااااط السياسااااات التنميااااة االقليميااااة وشااااب
الالقار، وزيااد  االساتثمار فاي التنمياة البشارية والعمال  مان االقتصادية ال لية بالحد

على توسيع الالر  ومشارجة جميع فلات الشعب في صياغة وتطبيق السياسات 
االقتصااادية واالجتماعيااة، إضااافة إلااى تااوفير فاار  العماال وتطااوير سااوق العماال 

 لسورية. ا
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 ناحية السياسات المتبعة -ثانياً 

على الرغم من توافق ا هداف مع الالجر النظري القتصاد الساوق االجتمااعي إال  (1
أن  السياسااات المطبقااة خالالاات بعاا  مبادلااه وابتعاادت عاان أولوياتااه االجتماعيااة 

 وانحازت ليبرالياج بشجل أ بر.
اعي ماان عااد  نااواحي أبرزهااا ابتعاادت السياسااة الماليااة عاان اقتصاااد السااوق االجتماا (2

بررت اا  ،ا رااح صحاب  في الجانب الضريبي حيث منحت تخاليضات ضريبية
بااادافع تشاااجيع قطااااع ا عمااااو واالساااتثمارات، إال أن  ذلاااك يتعاااار  ماااع منطاااق 
اقتصاد السوق االجتماعي القالم على توفير موارد مالية للدولة تمجن ا من تمويل 

 برامج ا االجتماعية.
من التوجاه ل غنيااء بضارالب إضاافية يسااهمون عبرهاا فاي دعام االقتصااد  وادالج  (3

الااوطني، اختااار أصااحاب القاارار الماان ب التقشااالي وططبقاات سياسااات تقشااالية قللاات 
ماان نالقااات الحجومااة علااى دعاام المحروقااات وال  رااااء والمااواد التموينيااة، واتخااذت 

مصاادراج  روقاااتأسااعار بيااع المح رفااععاان  جمااةماان فااروق ا سااعار النا الحجومااة
لتمويااال  -أ ثااار انحياااازاج للالقاااراء–حيرادات ااا بااادالج مااان البحاااث عااان مصااادر جدياااد  

 الموازنة العامة.
يمجن مما سبق الحجم بانحياز السياسة المالية ليبرالياج لخدمة ا غنياء والمتمجنين  (4

اقتصادياج على حساب الالقراء والاللات الضعيالة الذين يقع علاي م العابء مضااعالاج 
حياااث جاااون م الحلقاااة ا ضاااعف فاااي احنتاااا  عبااار نسااابة مجتسااابات م الضاااليلة  مااان

مقارناااة بعوالاااد رأس المااااو، ومااان حياااث جاااون م مسااات ل ين تاااأثروا بارتالااااع أساااعار 
الطاقة وأسعار بقية السلع التي تبعت ا في االرتالااع ماع بقااء أجاورهم ثابتاة نسابياج، 

الت اارب الضاااريبي مااان  وأخيااراج مااان حيااث جاااون م دافعااي ضااارالب وأقااال قاادر  علاااى
 غيرهم من أصحاب الثروات.

 اقتصااااد الساااوق االجتمااااعي، فقاااد ماااع نسااابياج  جانااات السياساااات النقدياااة منساااجمة (5
 عمل وتنظيم السورية للسوق  الخاصة المصارف بدخوو سمحت إجراءات اتخذت

 الالوالااد وتحرياار الجاااري  الحساااب تحرياار علااى العماال وجاارب  الماليااة، المسسسااات
 ي ااادف الاااذي النقااادي التنظااايم تساااتطع تحقياااق لااام أن اااا إال القطاااع دور  وتصاااحيح
 التضاااخم معااادالت ضااابط ولااام تاااتمجن مااان حرسااااء  االجتمااااعي الساااوق  اقتصااااد

 السورية. اللير  قيمة وتحقيق استقرار
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 علاااى االجتمااااعي الساااوق  مقارااااة القتصااااد ساااجلت السياساااات الحجومياااة أقصاااى (6
 االنالتاااااااح تجااااااا  انحااااااازت المتبعااااااة السياسااااااات ل اااااان السياسااااااة التجاريااااااة صااااااعيد

 االقتصاااادي وتحريااار ا ساااواق أ ثااار مااان تعظااايم العوالاااد وتوزيع اااا بشاااجل عاااادو،
 الجمرجياة الرساوم تخالاي  لج اة متوازن  وغير سريعاج  تحريراج  التجار  ش دت حيث

 .الوطنياة والصاناعة المحلاي االنتاا  حسااب علاى الماواد، اساتيراد حصارية لغاءا  و 
 لزياااد  السااورية للصااادرات المضااافة القيمااة زياااد  علااى قاباالبالم العماال يجاار ولاام

مجااااان عوالاااادها االجتماعيااااة، مااااع غياااااب  الجوانااااب دعاااام فااااي من ااااا االسااااتالاد  وا 
 .المسسسات والقوانين الناظمة للمنافسة

 وصااادرت لالساااتثمار، الجدياااد القاااانون  صااادر االساااتثمارية السياساااة صاااعيد علاااى (7
اامح داعمااة لااه، الحقااة تشااريعات  لاام مجاااالت فااي باالسااتثمار الخااا  للقطاااع وسط

 داعماااة ومسسساااات هيلاااات إحاااداث الالتااار  شااا دت جماااا ، ساااابقاج، لاااه متاحاااة ت ااان
 علااااى لإلشااااراف العامااااة وال يلااااة العقاااااري، واالسااااتثمار للتطااااوير العامااااة جال يلااااة
 فاااي للمشااااريع اعالااااءات لالساااتثمارومنحت الاااوطني والصاااندوق  العقااااري  التمويااال

 عااامالج  تعتباار التااي التحتيااة للبنااى باادعم تسااتتبع لاام أن ااا إال الشاارقية المحافظااات
 .االستثماري  المنات في هاماج 

ش دت السياسات الحجومية إخالاقاج جبياراج فاي بعادها االجتمااعي وجانات بعياد  جال  (8
 محااادود  تمثلااات بالتوساااع البعاااد عااان اقتصااااد الساااوق االجتمااااعي، ماااع إيجابياااات

 واتباع السورية، والقرب  المناطق معظم غطت التي التعليمية الخدمات في ا فقي
 الخاادمات إضااافة إلااى تحقيااق للتعلاايم، جديااد  خيااارات واتاحااة حديثااة تعلاايم مناااهب
 أمسات أن اا إال المحافظاات جمياع فاي جاملة شبه تغطية نسبة ا ساسية الصحية
 الالتار  الجود ، وعادا ذلاك فقاد ساجلت تحسين بداعي مجانية جانت أن بعد مأجور 
 بطيلااج  تطاوراج  وساجلت والطاقاة، النالطياة والمشتقات الغذالية المواد دعم في اج تراجع

 االقليميااااة والتنميااااة الصااااحي والتااااأمين التدفلااااة تعااااوي  يخاااا  فيمااااا ومتواضااااعاج 
 يتضامن ا التاي االجتماعياة ا ولوياات لمستوب  يرقى ال واالسجان بشجل والتشغيل
 علااى السااوق  القتصاااد الساالبية الجوانااب ماان للتخاليااف االجتماااعي السااوق  اقتصاااد
 المجتمع.
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 االساااتمرار ل اااا يجتاااب لااام مسقتاااة تجاااارب تضااامنت السياساااة االجتماعياااة المطبقاااة (9
 مشاااريع أخاارب  وبقياات الصااغير ، المشاااريع وتموياال المشااروطة النقديااة جالمعونااات
 تحااا م  البطالاااة ومشااااريع تطاااوير البناااى التحتياااة التاااي لااام جتاااأمين الخطاااط حبيساااة
ل ن ااا لاام  ا جااور فااي النظاار إعاااد  وجاارت التموياال، بعقبااة متعثاار  التناليااذ بالرصااة
 فااي ذات ااا الحجوميااة السياسااات ساااهمت التااي ا سااعار زيااادات مااع متناساابة ت اان
 فاي الادعم، فسااهمت برفاع الدولاة موارد لزياد  الس لة الحلوو اتبعت عندما رفع ا
مباادئ اقتصااد الساوق تخاليال ا وهو ما يخالف أيضااج  من بدالج  التضخم حد  زياد 

 االجتماعي.

لم تولي السياسات االجتماعياة االهتماام ال اافي للمجتماع ا هلاي والعمال  (10
 النشااااط بلاااور  فاااي لااادور  جبيااار  أعطااات أهمياااة الخمساااي ة الخطاااة المااادني رغااام أن  

 حبيساااة بقيااات ا همياااة هاااذ  أن إال االجتماعياااة، التنمياااة فاااي يسااااهم بماااا البشاااري 
 اام ماان مالممجنااة ل ااذا الجانااب ال والقااوانين التشااريعات فااي صاادبج  تلااقم  ولاام الخطااة

 اقتصاد السوق االجتماعي.
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 لمنعكسات االقتصادية واالجتماعيةلناحية ا -ثالثاً 

فاااي فتااار   مثيلاااهلااام يختلاااف عااان متواضاااع ساااجل االقتصااااد معااادو نماااو اقتصاااادي  (1
الوصااوو إلااى معاادالت النمااو القطاعيااة المساات دفة إال  تمالخمسااية التاسااعة، ولاام ياا

 .في قطاعات الخدمات وال  رااء والماء والنقل
 أشااااارت البيانااااات إلااااى عجااااز السياسااااة الماليااااة عاااان تااااأمين احياااارادات المخططااااة (2

ماااا انعجاااس بطبيعاااة الحااااو علاااى  بالتنااااق  اآلخاااذ  الااانالط ماااوارد علاااى واالعتمااااد
   اسااتخدامهضااعف تموياال احنالاااق العااام بشااقيه الجاااري واالسااتثماري وعاادم جالاااء

 .عن تخصي  الموارد في االقتصاد القومي التي تجلت بالعجز
 قيمة قبوو إال أن الرقم المطروح رسمياج لم يعجسمعجز الموازنة في حدود البقي  (3

بخاالف ماا جاان مخططااج،  م الخاارجي والاداخليرتالع الدين العاواالعجز الحقيقي، 
ارتالاعاات خاالو فتار  الدراساة ماا سابب ش د االقتصاد معدالت تضخم عالياة جما 

 .جبير  في ا سعار
 تتمجناااو جانااات مسشااارات القطااااع النقااادي جياااد  وأ ثااار قراااااج مااان أهاااداف ا المعلناااة  (4

طويلااة ا جاال السياساة النقديااة ماان إحااداث تغييار فااي هيجلااة الودالااع نحاو الودالااع 
ا ماار الااذي يعتباار ميسااراج لحصااوو قطاااع ا عماااو علااى تسااليالات طويلااة ا جاال 

 .لالستثمار
نساااابة االسااااتثمار إلااااى الناااااتب المحلااااي احجمااااالي دون المخطااااط رغاااام أن  جاناااات  (5

التس يالت االلتمانية الممنوحة خالو الالتر  أشارت إلى تنامي النشاط االقتصادي 
 .بشجل عام

 نسااابةالسياسااة التجاريااة ماان تحقيااق ال جاانتم مااعان التجاااري، اسااتمر عجااز الميااز  (6
تعتماااد بشاااجل  بقياااتالصاااادرات  ، إال أن  تغطياااة الصاااادرات للاااوارداتل المسااات دفة
المواد ا ولية والسلع الوسيطة ما يعناي حرماان االقتصااد الاوطني مان  جبير على

 . الد القيمة المضافةعو 

مااج فاي حالاة التنمياة البشارية وأوضااع أوضح دليل الالقار متعادد ا بعااد تحساناج عا (7
الالقاراء، إال أناه تباين وجااود تالااوت فاي ج اود التنميااة المبذولاة باين الرياف والماادن 

محافظااات المنطقتااين الشاامالية والشاارقية وباااقي المحافظااات ماان ماان ج ااة واااين 
 .ج ة أخرب 



196 
 

  جااال مااان االسااات الك الخاااا  ل فاااراد وحصاااة الالااارد مااان النااااتب المحلاااي انخالااا (8
إلى جانب عدم االنسجام بين وسطي ا جور الش رية ووسطي احنالاق احجمالي 
 وتدهور ا وضاع المعيشية، االجتماعي تراجع الرفا   ما يعني الش ري 

لم تنجح سياسات الحاد مان الالقار التاي أطلقت اا الحجوماة فاي تحقياق أثار واضاح،  (9
ياااة عااان االجتماع اتضاااعف سياساااات االقتصااااد ال لاااي وقصاااور السياسااابسااابب 

 .توفير آليات لتوزيع ثمار النمو 
، ضعيالاج  جانعلي ما  احنالاقجانت مسشرات التعليم والصحة جيد  إال أن   (10

اام ونوعااج، وضاعف المساسولية  واينت الدراسة ضعف منظمات المجتماع ا هلاي جم 
 االجتماعية لقطاع ا عماو.

 ونجااااح االجتمااااعي الساااوق  اقتصااااد ويمجااان اختااازاو مجمااال المنعجساااات الساااابقة برخالااااق
 الليبرالي. السوق  اقتصاد
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 ائل استراتيجية وخيارات مستقبليةبد
جخياار  خلصت الدراسة إلى ضرور  إعاد  تطبيق سيناريوهات اقتصااد الساوق االجتمااعي

تنمااوي اجتماااعي يحقااق الديمقراطيااة االقتصااادية والعدالااة االجتماعيااة ويشاارك الناااس أ ثاار 
في الحيا  السياسية واالقتصادية واالجتماعية وينحااز للالقاراء ويحسان مساتويات المعيشاة، 
مااع ا خااذ بعااين االعتبااار أن يجااون التطبيااق منسااجماج مااع متطلبااات إعاااد  احعمااار بعااد 

 الحاارب التااي فرضاات أولويااات جديااد  ينبغااي التعاماال مع ااا باادءاج ماان إعاااد -انت اااء ا زمااة
وا عاااد  إعمااار البنااى التحتيااة، وعلااى التااوازي مع ااا تصااحيح مسااار السياسااات  الم جاارين،

رساااااء بيلااااة التضااااخم، وضاااابط الصاااارف أسااااعار ال ليااااة والعماااال علااااى اسااااتقرار  مشااااجعة وا 
الاللاااق،  المعيشاااة ومساااتوب  احنساااانية ال راماااة ل عمااااو، ماااع الترجياااز دالمااااج علاااى ضااامان

تاحااااة والمساااااوا  والتضاااامين والمساااااءلة وضاااامان الشااااالافية  المشااااارجة الالاااار ، وتعزيااااز وا 
والمسااسولية، ويتطلااب جاال مااا ساابق عااود  الدولااة القويااة الت نمويااة الوطنيااة ولاايس  والمبااادر 

دار  النشااط الليبرالية، وتطوير وظالال ا بما يخدم هاذا الادور التنماوي ويسااعد فاي تنظاي م وا 
االقتصاااادي الاااوطني واحدار  ا فضااال للماااوارد، وتاااوفير السااالع والخااادمات، وتوزياااع عاااادو 

 للدخل يالضي إلى تحقيق رفاهية المواطنين.

اد الساوق طرحت الدراسة أطراج عامة يمجن العمل علي ا تساعد في تقويم مساار اقتصاوقد 
الااذين يعااززان التضااامين  ء المسسساااتاحدار  الرشااايد  وانااا االجتماااعي فااي سااورية، أول ااا

والمساااءلة بمااا يساااهم فااي ت يلااة البيلااة المحالااز  ل عماااو ومشااارجة جميااه المااواطنين فااي 
جرطااار للحمايااة االجتماعيااة  التمييااز احيجااابيثاني ااا ، و الن ااو  االقتصااادي واالجتماااعي

ع، أماااا يمجااان مااان وضاااع وتنالياااذ خطاااط منحااااز  للالقاااراء والاللاااات ا شاااد ضاااعالاج فاااي المجتمااا
الاااذي يمجااان مااان توحياااد  الحاااوار االجتمااااعياحطاااار ا خيااار الاااذي طرحتاااه الدراساااة ف اااو 

الج اااود المبذولاااة مااان قبااال الالااااعلين ا ساسااايين فاااي سااابيل صاااياغة السياساااات الحجومياااة 
بشجل يرت ز علاى التشاارجية ويضامن التوفياق باين مصاالح مختلاف شارالح المجتماع علاى 

 تباين ا.

لى جانب ا طر العا مة قادمت الدراساة أدوات تقويمياة علاى الصاعيد االقتصاادي تمثلات وا 
والالعاو الممجن ل نشطة االقتصادية مدعوماج  المناسب والتشريعي القانوني بتوفير احطار

 المنافساااة بتطاااوير النظاااام القضاااالي لضااامان الحقاااوق الالردياااة والجماعياااة، وت يلاااة شاااروط
 تعمال أن ساورية فاي االقتصاادية الالعالياات لجمياع الالرصاة حتاحاةاالحت اار  ومنع الالعالة
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ضغوط، إضافة  أو محسوايات دون  والحيادية الشالافية معايير وفق بحرية وتنتب وتستثمر
معدالت التضخم، وبالتوازي مع  ضبط من إلى ضرور  العمل على التنظيم النقدي للتمجن

 ب ااادف ،االقتصاااادية السياساااات مساااار لتصاااحيح من جياااة ذلاااك دعااات الدراساااة إلاااى وضاااع
 مرحلااة إلااى وصااوالج  االقتصااادي الن ااو  وتحقيااق للدولااة، ال ليااة االقتصااادية القاادر  تعزيااز
 االقتصادي. التعافي

االجتماااعي، فتجساادت  والتماسااك االجتماعيااة الحمايااة صااعيد أمااا ا دوات التقويميااة علااى
"البعاد في إعاد  بناء وتطوير شابجات حماياة اجتماعياة قوياة وفعالاة علاى مساتويين ا وو 

االجتماعياة علاى أن يغطاي هاذا  الحماياة مان دنياا ا فقي أو الشمولي" يعنى بتقديم حادود
 أعلى مستوياتنتقالي" يعنى بتوفير أو اح السجان، والثاني "البعد العمودي المستوب جميع

 وغيرهاا الصاحية الرعاياة على الحصوو بسبل الاللات ا شد ضعالاج  وتزويد الدخل أمن من
لاااى جاناااب شااابجات الحماياااة االجتماعياااة اقترحااات الدراساااة  االحتياجاااات مااان ا ساساااية، وا 

تالعياال دور المجتمااع الماادني بمال ومااه الواسااع الااذي يتخطااى تشااجيالت المجتمااع ا هلااي، 
التاااي تحاااوو دون  مااان دالااار  التقييااادات احجرالياااة تحريااار لمباااادر ، و أ بااار لمجااااو وا عطااااء  

 سة واالقتصادية واالجتماعية.مشارجته الالعالة في الحيا  السيا

ونظااراج ل ااون الوصااوو إلااى التوليالااة الصااحيحة مااا بااين مياازات اقتصاااد السااوق وا ولويااات 
باااين الالعباااين  تطلاااب شااارا ة حقيقياااة وفاعلاااةاالجتماعياااة القتصااااد الساااوق االجتمااااعي ي

 -ا ساسيين في اقتصاد السوق االجتماعي _ الحجومة وقطاع ا عماو والمجتمع المدني
حددت الدراسة ا دوار المطلوباة مان جال مان م بماا يخادم إدار  شاسون االقتصااد والمجتماع 

سياسااياج ومحاادود فااي المرحلااة القادمااة، فاقترحاات أن تلعااب الحجومااة دوراج فاااعالج اجتماعياااج و 
 فار  وخلاق القاومي النااتب فاي أعطت دوراج أ بر للقطاع الخا  في احس اماقتصادياج، و 

لااات علاااى المجتماااعبينماااا التنمياااة،  فاااي والمشاااارجة العمااال  باتجاااا  فاااي الضاااغط المااادني عو 
 فااي باادور  والمساااهمة والمدنيااة، الحجوميااة المسسسااات ماان جاال فااي الرشاايد  احدار  تطبيااق
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية

وباختصار تسجد الدراسة على أهمية واساتمرار صاالحية اقتصااد الساوق االجتمااعي الاذي 
م ج ويااااة متطااااور  لالقتصاااااد السااااوري بمااااا يقدمااااه ماااان سااااياقات عمالنيااااة اقتصااااادية يااااتالل

 واجتماعية تشجل فرصة واعد  حعاد  بناء سورية.
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_ وفي الختام تجدر احشار  إلى أن  البنى االقتصادية لدينا_بخالف ألمانيا ما بعد الحرب
فااي خلااق الشاااروط ليساات ماادمر  جلياااج، فثمااة إطااار مسسسااي وحجااومي يمجاان البناااء عليااه 

ا ساسية القتصاد السوق االجتماعي وا عاد  تبنيه فعلياج في إطاار  التنماوي الاوطني ولايس 
، وذلاك باأن ترت از جمياع السياساات االقتصاادية علاى الليبرالي المنحاز ل قوياء اقتصاادياج 

مباااادئ اجتماعياااة، وهاااو ماااا تملياااه خصوصاااية البلااادان النامياااة بشاااجل عاااام والخارجاااة مااان 
بشاجل خاا ، فالاي البلادان المتقدماة تمتلاك الحجوماات قادر  جبيار  علاى تخصاي   أزماات

جزء من فوالض ا لتمويل السياسات والبرامب االجتماعية يساعدها في ذلك معدالت نموها 
المرتالعة، أما لدينا _فالي ظل معدالت النمو المتواضعة والقادر  الضاعيالة علاى تخصاي  

اعي_ تعتبااار مراعاااا  المباااادئ االجتماعياااة "أضاااعف ماااوارد جافياااة لتمويااال الجاناااب االجتمااا
احيمان"، وأهم هذ  المبادئ التوزيع العادو لعوالد احنتا ، وحماية وتطاوير حقاوق المل ياة 
بما يسامح بنماو أ بار لإلنتاجياة ويسااهم فاي الوقات نالساه فاي تحقياق العدالاة االجتماعياة، 

عية  ي قرار أو سياسة حجومية، إضافة إلى ضرور  وجود دراسات قبلية للتبعات االجتما
وال يمجن تحقيق ما سبق إال عبر الدور التنموي للدولة جمنظم للنشاط االقتصاادي وراعاي 

 لالستقرار االجتماعي. 
 

  

                                                           
 فيهرا، التحتيرة البنرى مرن كبيررة أجرزاء وتضرررت مردنها، معظم طال كبير بدمار الثانية العالمية الحرب من ألمانيا خرجت 

 جردا ، كبيرة سوداء سوق ونشوء والخدمات السلع من المعروض في كبير نقص إلى اتبعت التي األسعار ضبط سياسة وأدت
 خصرص برل فحسرب هرذا ولريس المقايضرة، لنظرام عرادوا األلمرانيين أن   حترى القيمرة، عديمرة آنرذاك األلمانيرة العملة وأصبحت

 األدنرى الحرد مرن أقرل وهرو اليوم في حرارية سعرة 1500 إلى 1000بين ما تراوحت للسكان محددة غذائبة ا  صصح الحلفاء

 .يوميا   الجسم يحتاجه الذي
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 البحث ملحق

 2011-2005المستخدمة في الدراسة،  تشريعات السياسة المالية: 1 جدولال

 المضمون رقم القانون وتاريخ إصداره

 ساسياألمالي القانون ال 2006عام  /54/المرسوم التشريعي رقم  ر1

 قانون ضريبة الدخل 2006عام  /51المرسوم التشريعي رقم / ر2

 دخل البيوع العقاريةقانون  2006عام  /52المرسوم التشريعي رقم / ر3

 التشابكات الماليةقانون حل  2011عام  /29القانون رقم / ر4
 المصدر: مجلم الشعب السوري

 

 2011-2005المستخدمة في الدراسة،  شريعات السياسة النقدية:  ت2 جدولال

 المضمون رقم القانون وتاريخ إصداره

 تعديل أسعار الفائدة الدائنة 2007عام  /298/القرار رقم  ر1

 المدينة تحرير الفوائد 2006عام  /216القرار رقم / ر2

 /201قرار مجلم النقد والتسليف رقم / ر3

 2006عام 
 السماا بإحداث مؤسسات الصرافة

 2005عام  /82المرسوم التشريعي رقم / ر4
السماا للمصار  المرخصة ببيع المواطنين 

 السوريين العمالت األجنبية

 /397قرار مجلم النقد والتسليف رقم / ر5

 2008عام 

وغير المقيمين بفتح حسابات  السماا للمقيمين

 بالعمالت األجنبية

 2010عام  /84القرار رقم / ر6

السماا للمصار  ولشر،ات الصرافة المرخصة ببيع 

المواطنين السوريين ومن في حكمهم مبلغ ال يتجاوز 

 دوالر أمريكي /10 000/

 /5787قرار رئيم مجلم الوزراق رقم / ر7

 2006عام 

على عمليات الدولة توحيد أسعار الصر  المطبقة 

 والقطاع العام

 قانون هيئة األوراق واألسواق المالية السورية 2005عام  /22القانون رقم / ر8

 2007عام  /60المرسوم التشريعي رقم / ر9
إصدار أ ونات وسندات الخزينة ،أدوات بيد 

 المصر  المر،زي

 2007عام  /15المرسوم التشريعي رقم / ر10
التمويل الصغير الترخيص بإحداث مؤسسات 

 والمتناهي الصغر

 2010عام /30المرسوم التشريعي رقم / ر11
تنظيم عمل المؤسسات المالية وفق معايير السرية 

 المصرفية

 /344قرار مجلم النقد والتسليف رقم / ر12

 2007عام 
 المصار  القائمة بالمنطقة الحرة اقلغإ

 المصدر: مجلم الشعب السوري
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 2011-2005المستخدمة في الدراسة،  التجارة الخارجية: تشريعات 3 جدولال

 المضمون رقم القانون وتاريخ إصداره

 اتفاقية تجارة تفضيلية مع إيران 2008عام  /13/رقم  المرسوم ر1

عام  /59المرسوم التشريعي رقم / ر2

2006 
 اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تر،يا

عام  /80/ المرسوم التشريعي رقم ر3

2005 

إعفاق شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع المستوردة من 

الدول األعضاق في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من 

 التصديق القنصلي

 المصادقة على تطبيق النظام المنسق للتصنيف الجمر،ي 2007عام  /405المرسوم رقم / ر4

عام  /20/المرسوم التشريعي رقم  ر5

2006 
 ث مديرية المخابر المر،زية في المنافا الحدودية البحريةاحدإ

قرار رئيم مجلم الوزراق رقم  ر6

 2006عام  /5204/
 التحرير الكامل لعمليات تمويل المستوردات

عام  /61المرسوم التشريعي رقم / ر7

2009 

حصرية استيراد العديد من السلع والخدمات التي ،انت  اقلغإ

 ممنوحة لصالح بعا الجهات العامة

عام  /6المرسوم التشريعي رقم / ر8

2009 
 تأسيم هيئة تنمية وترويج الصادرات

 تأسيم اتحاد المصدرين السوري 2009عام  /27القانون رقم / ر9

 والدعم غير المشروعقانون مكافحة اإلغراق  2006عام /42القانون رقم / ر10

 قانون حماية الصناعة الناشئة الوطنية 2010عام  /24القانون رقم / ر11

 2007عام  /8القانون رقم / ر12
لعالمة الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم اقانون حماية 

 والنما ل الصناعية
 المصدر: مجلم الشعب السوري
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 2011-2005المستخدمة في الدراسة،  االستثمار: تشريعات 4 جدولال

 المضمون رقم القانون وتاريخ إصداره

 قانون االستثمار 2007عام  /8/المرسوم التشريعي رقم  ر1

 2009عام  /54المرسوم رقم / ر2
إعفاق مشاريع االستثمار المقامة في محافظات المنطقة 

 الشرقية من ضريبة دخل األرباا الحقيقية لمدة عشر سنوات

 إنشاق هيئة االستثمار السورية 2007عام  /9المرسوم التشريعي رقم / ر3

 الشر،ات وتحويلها إلى مساهمة إعادة تقويم موجودات 2007عام  /61المرسوم التشريعي رقم / ر4

 2008عام  /19المرسوم التشريعي رقم / ر5

إعفاق األشخاص الاين تجاوزت ملكيتهم الحد األعلى لسقف 

االستيالق على المساحات الزائدة على  الملكية الزراعية من

سقف الملكية إ ا عمدوا إلى استخدام ،امل هاي المساحات 

 بمشاريع الستثمارها

 إحداث الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري 2008عام  /15القانون رقم / ر6

 إحداث الهيئة العامة ل،شرا  على التمويل العقاري 2009عام  /39القانون رقم / ر7

 قانون للتوقيع االلكتروني 2009عام  /4القانون رقم / ر8

 شر،ات للتأجير التمويلي على شكل شر،ات مساهمةتأسيم  2010عام  /88المرسوم التشريعي رقم / ر9

 تنظيم إحداث مصار  االستثمار في سورية 2010عام  /56المرسوم التشريعي رقم / ر10

 2010عام  /81المرسوم التشريعي رقم / ر11
الشر،ة السورية لالستثمار وشر،ة االستثمارات  يمتأس

 السورية المساهمة القابضة

 م الصندوق الوطني لالستثماريتأس 2012عام  /2القانون رقم / ر12

 إحداث سوق دمشق لألوراق المالية 2006عام  /55المرسوم التشريعي رقم / ر13

 الحكوميةإحداث سوق األوراق المالية  2007عام  /60المرسوم التشريعي رقم / ر14

 قانون التجارة 2007عام  /33القانون رقم /  ر15

عام  /30المرسوم التشريعي رقم /  ر16

2010 
 السرية المصرفيةقانون 

 قانون الشر،ات 2008عام  /3القانون رقم /  ر17

عام  /29المرسوم التشريعي رقم /  ر18

2011 
 المعدل قانون الشر،ات

 االحتكارن المنافسة ومنع وقان 2008عام  /7القانون رقم /  ر19

 2010عام  /17القانون رقم / ر20
تنظيم عالقات العمل في القطاع الخاص والتعاوني 

 والشر،ات العربية واالتحادية واألجنبية

 قانون االتصاالت 2010عام  /18القانون رقم / ر21

 تنظيم عملية التخطيط والتطوير اإلقليمي المكاني في سورية 2010عام  /26القانون رقم / ر22

 قانون حماية الصناعة الناشئة 2010عام  /24/ القانون رقم ر23

 2011عام  /29القانون رقم / ر24
قانون حماية العالمة الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم 

 والنما ل الصناعية

 2007عام  /32القانون رقم / ر25

للمستثمرين من غير السوريين بتملب واستئجار  السماا

واستثمار األراضي والعقارات الالزمة إلقامة مشاريعهم أو 

 رتوسيعها

 2010عام  /32القانون رقم / ر26
ا للقطاع العام والخاص والمشتر  المحلي واألجنبي اسمال

 الكهرباق باالستثمار في مجالي توليد وتوزيع
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 المصدر: مجلم الشعب السوري

 2011-2005المستخدمة في الدراسة،  ةاالجتماعيالحماية : تشريعات 5 جدولال

 المضمون رقم القانون وتاريخ إصداره

 2008عام  /21/المرسوم التشريعي رقم  ر1
صندوق دعم اإلنتال الزراعي وفروعه في إنشاق 

 المحافظات

 2009للعام  /37/القانون رقم  ر2
ليتر  1000تتيح لألسر شراق إصدار قسائم 

 ليرة سورية لليتر 9مازوت لألسرة الواحدة بسعر 

 ةاالجتماعيث الصندوق الوطني للمعونة احدإ 2011عام  /9المرسوم التشريعي رقم / ر3

 2011لعام  /70/المرسوم رقم  ر4
خفيا الرسوم الجمر،ية على بعا السلع ت

 ،الحليب والشاي والسكر

 2011لعام  /23/القانون رقم  ر5
تخفيا رسم اإلنفاق االستهال،ي على الزيوت 

 والسيمون النباتية والحيوانية

 2009عام  /65المرسوم التشريعي رقم / ر6
مشروع التقأمين الصحي للعاملين في الجهات 

 العامة

 2011عام  /46المرسوم التشريعي رقم / ر7

تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات 

بالتأمين الصحي  لمدنيين والعسكريينالشعبية من ا

 اختيارياس 
 المصدر: مجلم الشعب السوري

 

 2011-2005المستخدمة في الدراسة،  التشغيل وتفعيل سوق العمل: تشريعات 6 جدولال

 المضمون رقم القانون وتاريخ إصداره

 تعديل قانون العمل 2010عام  /17/القانون رقم  ر1

 الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات 2006عام  /39المرسوم التشريعي رقم / ر2

 2007عام  /15المرسوم التشريعي رقم / ر3

ا لمجلم النقد والتسليف بالترخيص بإحداث اسمال

مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهد  إلى 

 رتقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر

 2010لعام  /9القانون رقم / ر4

تأسيم شر،ة مساهمة غير ربحية تحت اسم 

مصر  اإلبداع للتمويل الصغير والمتناهي 

 الصغر

عام  /6272قرار مجلم الوزراق رقم / ر5

2011 
 تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة قرار

 المصدر: مجلم الشعب السوري
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المستخدمة في  التعليم، الصحة، واإلسكان ة:االجتماعيالخدمات : تشريعات 7 الجدول

 2011-2005الدراسة، 

 المضمون رقم القانون وتاريخ إصداره

 قانون تنظيم الجامعات 2006عام  /6/القانون رقم  ر1

 2008عام  /139المرسوم رقم / ر2
ث سبع فروع للجامعات بمحافظات السويداق، احدإ

 ردرعا، إدلب، طرطوس، حماي، الحسكة والرقة

عام  /8وزارة التعليم العالي رقم /قرار  ر3

2010 

إلى هيئات  وزارة التعليم العالي تحويل مشافي

 إدارية ومالية مستقلة مأجورة

 ث هيئات عامة صحية علمية تدريبيةاحدإ 2008عام  /17القانون رقم / ر4

 2012عام  /38المرسوم التشريعي رقم / ر5
ث نقابة للتمريا والمهن الطبية والصحية احدإ

 دةالمساع

 م شر،ة سورية مساهمة للتأمين الصحييأست 2011عام  /45المرسوم التشريعي رقم / ر6

 قانون التعاون السكني 2007عام  /15المرسوم رقم / ر7

 تعديل قانون التعاون السكني  2011عام  /99المرسوم رقم / ر8

 قانون التطوير واالستثمار العقاري 2008عام  /15القانون رقم / ر9

 2011عام  /11/القانون رقم  ر10
تنظيم تملب األشخاص غير السوريين للحقوق 

 ةالعينية العقارية في الجمهورية العربية السوري
  المصدر: مجلم الشعب السوري
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  2010–2005 ،الثابتة 2000بأسعار  : الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطاع8الجدول 

 )مليون ليرة سورية(

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  239,527  265,048  234,872  252,856  292,457  265,504   الــزراعــه

  348,729  321,505  310,654  299,061  288,140  286,529   الصنــاعه والتعدين

  53,443  51,399  48,797  53,096  52,726  47,550   البنــاق والتشــييد

  295,061  294,887  289,807  249,817  222,230  233,945   الجمـله والمفرقتجـاري 

  190,829  174,988  167,247  152,564  136,902  125,464   النقل والمواصالت والتخزين

  79,672  75,364  72,798  69,909  57,551  50,722   المال والتأمين والعقارات

  262,442  237,641  217,340  206,732  165,076  147,000 الخدمات

  1,469,703  1,420,832  1,341,515  1,284,035  1,215,082  1,156,714 الناتج المحلي اإلجمالي
 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق

 

 

 

 

 

  2010-2005، الثابتة 2000بأسعار  الناتج المحلي اإلجمالي: اإلنفاق على 9الجدول 

 سورية( )مليون ليرة

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  966,559  897,964  858,601  839,599  831,605  807,413 استهال  خاص

  258,067  232,996  198,610  199,622  161,558  159,140 استهال  عام

  193,268  153,280  153,749  146,699  164,878  141,505 استثمار خاص

  144,154  143,820  112,739  136,400  143,791  146,688 استثمار عام

  404,140  363,474  448,622  459,003  452,612  375,413 الصادرات 

  488,758  424,583  551,121  511,993  459,938  526,835 المسـتوردات 

 (7,727)  53,881  120,316  14,705 (79,424)  53,390 التغير في المخزون

  1,469,703  1,420,832  1,341,516  1,284,035  1,215,082  1,156,714 الناتج المحلي اإلجمالي
 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق
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 ،الثابتة 2000مجمل تكوين رأس المال الثابت حسب القطاع وتوزيعه النوعي بأسعار : 10الجدول 
2005-2010 

 )مليون ليرة سورية(

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

             القطـاعـات:

 34,552 26,911 21,879 26,260 34,634 40,571 قطـاع الـزراعـة

 83,103 74,284 64,644 66,361 74,157 75,482 الصـناعة والتعدين

 44,631 42,300 33,218 40,704 43,788 50,551 النقل والمواصـالت

 70,519 56,018 61,990 60,573 58,989 44,530 دور الســكن

 104,617 97,587 84,757 89,201 97,101 77,059 قطـاعات أخـرى

 337,422 297,100 266,488 283,099 308,669 288,193 المجمــوع

             التوزيع النوعي:

 70,519 56,018 61,990 60,573 58,989 44,530 دور الســكن

 21,894 25,371 27,431 26,034 24,242 17,817 أبنية تجارية وصناعية

 54,555 59,234 46,125 59,848 59,836 65,190 تشـــييدات

 45,268 37,041 38,892 41,174 57,019 51,981 وســائط نقـل

 145,185 119,436 92,050 95,471 108,583 108,675 آالت وتجهيزات أخـرى

 337,422 297,100 266,488 283,099 308,669 288,193 المجمــوع

 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق

 

 

 2010-2005 ،اإليرادات العامة المحصلة حسب المصدر: تطور 11الجدول 

 )مليون ليرة سورية(

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  634,425  600,830  490,904  458,571  434,865  356,290 اإليرادات

  196,102  128,229  131,361  99,634  126,987  106,153 إيرادات متعلقة بالنفط

الشر،ة السورية ضريبية أرباا 

 للنفط
48,000  50,000  65,000  56,000  55,321  65,467  

  10,985  8,968  9,935  7,779  44,341  32,914 إتاوات 

  63,242  17,330  34,800  0  2,266  0 ضرائب على المنتجات النفطية

  56,408  46,610  30,626  26,855  30,380  25,239 الفائا من الشر،ة السورية للنفط

  261,621  290,157  258,048  221,424  196,332  160,256 إيرادات ضريبية غير نفطية

  81,379  126,087  88,639  74,212  65,022  59,290 ضرائب على الدخل واألرباا

  10,129  8,640  16,610  9,145  6,566  4,494 رسوم

  40,904  37,118  33,112  33,405  32,877  30,664 التجارة خارجية

  129,209  118,312  119,687  104,662  91,867  65,808 أخرى

  176,702  182,444  101,495  137,513  111,546  89,881 إيرادات غير ضريبية غير نفطية

 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق
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 2010-2005 ،: تطور النفقات العامة الفعلية حسب المصدر12الجدول 

 )مليون ليرة سورية(

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  670,783  629,573  538,274  513,967  486,654  406,472 النفقات

  427,718  417,180  365,207  319,133  310,167  252,114 نفقات جارية

  298,381  275,232  234,708  223,173  206,966  157,039 رواتب و أجور 

  34,932  30,844  27,507  24,321  22,546  21,535 سلع و خدمات 

  21,623  28,000  25,500  30,000  29,500  29,000 فوائد مدفوعة

  72,782  83,104  77,492  41,639  51,155  44,540 إعانات وتحويالت

  243,065  212,393  173,067  194,834  176,487  154,358 نفقات استثمارية

  91,066  77,755  65,890  68,781  64,659  60,323 ةاالجتماعيالنشاطات 

  27,491  19,942  16,118  22,485  17,863  15,533 الزراعة

  13,752  17,429  15,549  16,694  11,612  8,122 الصناعات االستخراجية

  7,031  7,699  5,865  7,715  9,371  8,394 الصناعات التحويلية

  59,112  44,422  36,285  39,267  39,925  34,605 المرافق العامة

  1,387  926  808  714  877  409 اإلنشاق

  2,307  3,470  2,549  2,646  3,889  1,787 التجارة

  36,003  35,603  25,209  31,173  24,829  21,257 والمواصالت النقل

  3,916  4,147  3,794  4,359  3,287  2,428 التمويل والمصار 

  1,000  1,000  1,000  1,000  175  1,500 القطاعات األخرى

  2  1  0  259  0  0 منح خارجية

 المكتب المر،زي ل،حصاقالمصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، 

 

 2010-2005: تطور عجز الموازنة العامة الفعلي ومصادر تمويله 13الجدول 

 )مليون ليرة سورية( 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  60,957  53,742  57,490  61,701  58,834  75,112 عجز الموازنة العامة للدولة

  10,645  11,285  13,195  14,119  14,159  14,769 الخارجيالتمويل 

  50,312  42,457  44,294  47,582  44,675  60,343 التمويل المحلي
 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق
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  2010-2005 ،: المسح النقدي في سورية14الجدول 

 )مليون ليرة سورية(

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

             الموجودات

  613,146  604,906  591,043  707,948  732,504  748,212 صافي الموجودات األجنبية 

  231,393  223,602  214,156  189,900  148,132  135,141 المصر  المر،زي

  381,754  381,304  376,887  518,047  584,371  613,071 المصار  المحلية

  1,427,894  1,205,829  1,065,057  764,661  578,190  452,480 صافي الموجودات المحلية

صافي الديون على الحكومة 

 المركزية
128,041  143,797  106,262  45,202  69,177  103,625  

  417,912  404,840  430,237  423,817  423,715  422,396 الديون على الحكومة المر،زية

  314,287  335,663  385,035  317,554  279,918  294,355 ودائع الحكومة المر،زية

الديون على المؤسسات العامة 

 االقتصادية
199,195  236,772  327,862  480,183  532,197  589,968  

الديون على القطاع الخاص 

 )مقيم(
222,527  254,750  304,843  389,342  495,002  621,793  

الديون على المؤسسات المالية 

 غير المصرفية
1  1  681  1,791  2,675  2,607  

  109,901  106,778  148,539  25,013 (57,129) (97,285) صافي البنود األخرى

 (260,907) (216,021) (208,327) (219,006) (223,868) (109,044) حسابات رأس المال

  425,685  393,435  401,471  326,197  252,226  253,562 تعديل التقييم  صافي(

 (54,877) (70,636) (44,605) (82,179) (85,487) (241,803) بنود مختلفة 

  2,041,040  1,810,734  1,656,100  1,472,608  1,310,694  1,200,692 ( 2عرض النقود )م

       المطاليب

  1,063,510  916,018  827,260  731,669  687,438  697,700 (  1الكتلة النقدية ) م

  540,246  492,952  468,815  422,365  399,167  384,729 النقد المتداول خارج المصارف

  577,060  520,316  492,719  441,385  411,413  407,383 النقد المصدر

  36,814  27,365  23,904  19,020  12,246  22,654 النقد لدى المصار 

الودائع تحت الطلب بالليرة 

 السورية
312,971  288,272  309,304  358,445  423,066  523,263  

  263,491  214,755  186,933  162,502  175,341  214,577 المؤسسات العامة االقتصادية

  247,372  192,035  162,138  138,658  105,802  88,713 الخاص  مقيم(*القطاع 

  12,400  16,277  9,374  8,144  7,129  9,681 المؤسسات المالية غير المصرفية

  977,530  894,717  828,840  740,940  623,256  502,992 شبه النقد

  403,392  314,057  243,113  174,443  123,194  48,142 الودائع ألجل بالليرة السورية

  31,066  14,721  10,773  7,263  5,055  2,017 المؤسسات العامة االقتصادية

  352,473  286,343  222,146  160,596  113,253  42,625 القطاع الخاص  مقيم(

  19,853  12,993  10,194  6,584  4,886  3,501 المؤسسات المالية غير المصرفية

  264,213  249,272  235,118  233,584  237,685  271,529 ودائع التوفير بالليرة السورية

  184,627  191,586  208,278  183,258  155,513  94,707 الودائع بالقطع األجنبي

  12,989  21,817  51,969  42,403  44,051  33,015 المؤسسات العامة االقتصادية

  168,724  165,638  151,775  136,530  107,075  58,228 الخاص  مقيم(القطاع 

  2,914  4,131  4,533  4,324  4,387  3,464 المؤسسات المالية غير المصرفية

  125,297  139,802  142,331  149,655  106,863  88,614 تأمينات لقاء عمليات االستيراد
 سورية المر،زي للسنوات المدروسةالمصدر: النشرات الربعية لمصر  
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 2010-2005، : ودائع القطاع المصرفي السوري حسب الجهة المودعة15الجدول 

 )مليون ليرة سورية(

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  334,369  287,313  282,244  244,367  232,274  271,546 القطاع العام

  35,963  38,569  29,273  23,115  13,477  21,055 الحكومة المر،زية  

  286,439  233,056  238,189  206,936  205,126  234,404 المؤسسات العامة االقتصادية  

  11,967  15,687  14,782  14,316  13,672  16,087 المؤسسات المالية غير المصرفية  

  1,066,252  915,098  787,140  680,081  572,183  461,707 القطاع الخاص

  1,052,984  906,395  780,944  674,957  568,693  460,906 القطاع الخاص  مقيم(  

  155,444  127,479  108,246  81,317  53,205  30,599 مؤسسات األعمال     

  876,917  765,462  664,478  589,465  513,131  430,003 األفراد      

  20,623  13,454  8,220  4,174  2,356  303 المؤسسات المالية غير المصرفية     

  13,268  8,703  6,196  5,124  3,490  801 القطاع الخاص  غير مقيم( 

  1,400,621  1,202,411  1,069,384  924,448  804,457  733,253 مجموع الودائع

 الربعية لمصر  سورية المر،زي للسنوات المدروسةالمصدر: النشرات 

 

-2005، حسب النشاط االقتصاديفي القطاع المصرفي السوري التسهيالت االئتمانية : 16الجدول 

2010 

 )مليون ليرة سورية(

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  147,860  140,026  96,286  98,326  82,039  80,424 الزراعة

  101,980  78,100  45,090  33,667  39,777  29,937 الصناعة والتعدين والمرافق

  177,040  142,724  113,260  91,287  70,974  64,237 اإلنشاقات العقارية

  577,386  515,129  490,901  310,621  213,844  177,247 تجارة الجملة و المفرق

  207,725  152,237  124,759  99,485  84,887  69,878 خدمات أخرى

  1,211,991  1,028,216  870,295  633,386  491,522  421,723 مجموع التسهيالت االئتمانية

 المصدر: النشرات الربعية لمصر  سورية المر،زي للسنوات المدروسة
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 )مليون ليرة سورية(، 2010-2005في سورية، مؤشرات التجارة الخارجية : 17الجدول 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 812,209 714,216 839,419 684,557 531,324 502,369 االستيراد

 8,831 42,071 7,607 30,020 53,656 75,737 ادخال مؤقت

 569,064 488,330 707,798 579,034 505,012 424,300 التصدير

 25,955 18,686 8,716 1,917 8,461 9,140 إعادة التصدير

 36,884 94,013 126,192 109,876 190,402 164,508 ترانزيت

 1,452,943 1,357,316 1,689,732 1,405,404 1,288,855 1,176,054 المجموع

 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق

 

 2010-2005: تطور الصادرات السورية بحسب طبيعة المواد المصدرة والقطاع، 18 الجدول

 )مليون ليرة سورية(

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

       عام صادرات القطاع ال

  216,858  139,535  238,108  195,822  186,850  206,385 صادرات مواد أولية

  200,067  132,526  217,778  184,350  169,575  192,234 صادرات مواد أولية نفطية    

  16,791  7,009  20,331  11,472  17,274  14,151 صادرات مواد أولية غير نفطية    

  71,753  40,854  45,333  49,946  39,468  6,705 صادرات مواد مصنعة

  288,611  180,388  283,442  245,768  226,317  213,090 مجموعال

             خاصصادرات القطاع ال

  65,100  72,460  50,285  61,288  52,572  44,408 صادرات مواد أولية

  504  446  624  527  223  18,891 صادرات مواد أولية نفطية    

  64,596  72,013  49,660  60,761  52,349  25,517 صادرات مواد أولية غير نفطية    

  215,350  235,483  374,072  272,179  226,346  166,963 صادرات مواد مصنعة

  280,450  307,942  424,356  333,467  278,918  211,371 مجموعال

 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق

 

، 2010-2005 : تطور المستوردات السورية بحسب طبيعة المواد المستوردة والقطاع،19الجدول 

 )مليون ليرة سورية(

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

             عاممستوردات القطاع ال

  162,012  94,569  265,005  226,379  145,096  124,455 مستوردات مواد أولية

  158,169  89,332  263,769  224,022  143,276  122,053 أولية نفطية توردات موادسم    

  3,843  5,237  1,236  2,356  1,820  2,402 مستوردات مواد أولية غير نفطية    

  43,727  12,049  26,467  59,831  62,423  44,809 مستوردات مواد مصنعة

  205,739  106,618  291,472  286,209  207,519  169,264 مجموعال

             صمستوردات القطاع الخا

  77,878  88,447  73,675  43,702  35,477  40,564 مستوردات مواد أولية

  1,458  2,200  1,564  1,544  586  1,194 توردات مواد أولية نفطيةسم    

  76,419  86,247  72,111  42,159  34,891  39,370 مستوردات مواد أولية غير نفطية    

  528,592  519,151  474,272  354,645  288,328  292,541 مستوردات مواد مصنعة

  606,470  607,598  547,947  398,347  323,805  333,104 مجموعال
 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق
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 2010-2005: الصادرات السورية بحسب الكتل الدولية، 20الجدول 

 )مليون ليرة سورية(

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 228,063 256,474 359,718 227,444 188,916 68,546 البلدان العربية

 18,774 16,182 21,006 24,626 19,940 7,036 األردن

 25,095 27,418 48,019 56,596 44,166 17,120 المملكة العربية السعودية

 106,120 125,711 118,530 29,953 32,316 13,046 العراق

 20,176 16,292 62,179 17,169 18,997 8,778 لبنان

 17,972 16,927 34,011 20,507 19,198 6,732 مصر

 39,926 53,944 75,973 78,592 54,300 15,834 باقي الدول العربية

 212,691 147,275 237,979 230,871 202,873 188,840 األوربي دول االتحاد

 5,118 1,653 4,975 11,322 9,823 3,148 دول أوربية أخرى

 2,936 755 3,247 4,089 4,842 1,050 أو،رانيا

 1,541 586 667 1,912 2,307 444 روسيا االتحادية

 0 66 798 0 2 3 روسيا البيضاق

 641 247 263 5,321 2,672 1,651 األخرىباقي الدول األوربية 

 21,237 11,181 19,584 17,265 11,815 15,286 البلدان األمريكية

 2,047 139 181 1,106 854 987 البرازيل

 19,190 11,042 19,402 16,160 10,960 14,299 باقي البلدان األمريكية

 50,318 26,130 38,872 34,676 21,331 15,665 بلدان آسيوية

 0 0 0 0 890 159 ايران

 29,100 14,707 29,593 27,966 16,260 13,413 تر،يا

 3,765 628 979 446 3,305 733 الصين

 557 2,386 808 1,033 409 160 الهند

 16,896 8,409 7,493 5,232 466 1,201 باقي البلدان ااسيوية

 51,636 45,617 46,671 57,454 70,254 132,817 بلدان أخرى

 569,064 488,330 707,798 579,034 505,012 424,300 المجموع العام

 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق
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 2010-2005: المستوردات السورية بحسب الكتل الدولية، 21الجدول 

 )مليون ليرة سورية(

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 120,593 117,465 130,060 134,978 92,182 62,772 البلدان العربية

 8,203 8,306 6,197 7,054 6,172 5,102 األردن

 37,357 28,908 31,030 37,989 27,218 15,904 المملكة العربية السعودية

 1,404 3,663 19,251 10,240 959 2,591 العراق

 8,456 7,221 7,885 789 7,227 8,292 لبنان

 34,245 40,522 28,701 29,723 27,524 12,964 مصر

 30,928 28,844 36,996 49,183 23,081 17,920 باقي الدول العربية

 211,841 168,835 244,832 199,615 98,654 61,541 دول االتحاد األوربي

 120,352 129,097 197,553 118,379 92,122 61,068 دول أوربية أخرى

 52,440 75,259 82,152 39,414 28,005 38,049 أو،رانيا

 51,283 42,879 108,790 66,726 54,364 13,765 روسيا االتحادية

 0 2,953 2,315 0 788 953 روسيا البيضاق

 16,628 8,006 4,297 12,239 8,965 8,301 باقي الدول األوربية األخرى

 77,575 68,277 45,829 38,310 22,520 26,559 البلدان األمريكية

 28,370 23,016 13,483 9,420 4,871 6,077 البرازيل

 49,205 45,260 32,346 28,890 17,649 20,482 باقي البلدان األمريكية

 271,522 222,559 211,711 175,628 94,728 71,049 بلدان آسيوية

 0 0 0 0 3,693 3,216 ايران

 77,332 54,269 23,064 28,127 21,322 15,565 تر،يا

 71,497 60,621 91,500 54,363 34,567 29,414 الصين

 19,483 15,317 17,223 17,352 16,689 8,691 الهند

 103,210 92,352 79,924 75,786 18,457 14,162 باقي البلدان ااسيوية

 10,327 7,983 9,434 17,646 131,118 219,379 بلدان أخرى

 812,209 714,216 839,419 684,557 531,324 502,369 المجموع العام

 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق
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 2010-2006 ،الصادرات حسب طبيعة واستخدام المواد للقطاعين العام والخاص: 22الجدول 

 (سوريةة ن ليروملي)

 

2006 2007 2008 2009 2010 

           صادرات القطاع العام

      بحسب طبيعة المواد

 216,858 139,534 238,108 195,822 186,850 خام

 61,681 36,959 43,185 37,066 34,476 مصنعة

 10,072 3,895 2,148 12,678 4,769 نصف مصنعة

 288,611 180,388 283,441 245,566 226,095 المجموع

      بحسب استخدام المواد

 232 421 518 3,766 551 استهال،ية

 287,618 179,958 282,883 241,773 225,502 وسيطة

 761 9 40 28 41 أصول  ابتة

 288,611 180,388 283,441 245,567 226,094 المجموع

           صادرات القطاع الخاص 

      بحسب طبيعة المواد

 64,609 72,030 49,700 60,866 52,361 خام

 155,876 158,646 235,941 197,773 159,054 مصنعة

 59,968 77,266 138,716 74,829 67,502 نصف مصنعة

 280,453 307,942 424,357 333,468 278,917 المجموع

      بحسب استخدام المواد

 198,912 209,639 258,590 231,782 189,793 استهال،ية

 74,413 92,278 159,446 96,529 86,409 وسيطة

 7,128 6,025 6,321 5,156 2,716 أصول  ابتة

 280,453 307,942 424,357 333,467 278,918 المجموع

 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق

  



214 
 

 

 2010-2006 ،حسب طبيعة واستخدام المواد للقطاعين العام والخاص المستوردات: 23الجدول 

 (سورية ةن ليروملي)

  2006 2007 2008 2009 2010 

           القطاع العام مستوردات

      بحسب طبيعة المواد

 3,848 5,237 1,237 11,416 10,174 خام

 184,325 96,599 274,763 251,821 176,065 مصنعة

 17,566 4,782 15,472 22,972 21,279 نصف مصنعة

 205,739 106,618 291,472 286,209 207,518 المجموع

           بحسب استخدام المواد

 7,178 867 3,384 8,971 8,726 استهال،ية

 179,500 99,345 280,077 249,044 166,009 وسيطة

 19,061 6,406 8,011 28,194 32,784 أصول  ابتة

 205,739 106,618 291,472 286,209 207,519 المجموع

           القطاع الخاص  مستوردات

           بحسب طبيعة المواد

 77,305 86,332 72,196 42,186 34,920 خام

 236,403 185,778 147,136 139,537 126,919 مصنعة

 292,762 335,488 328,615 216,624 161,965 نصف مصنعة

 606,470 607,598 547,947 398,347 323,804 المجموع

           بحسب استخدام المواد

 106,678 86,279 66,861 59,161 53,003 استهال،ية

 354,617 408,391 388,446 250,121 189,390 وسيطة

 145,175 112,928 92,640 89,066 81,412 أصول  ابتة

 606,470 607,598 547,947 398,348 323,805 المجموع

 المصدر: المجموعات اإلحصائية للسنوات المدروسة، المكتب المر،زي ل،حصاق
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 2010-2005، متوسط األجر الشهري حسب القطاع: 24الجدول 

 )ليرة سورية(

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  13,375  12,730  12,378  9,931  9,750  8,364 قطاع حكومي

  9,793  9,634  9,249  8,040  7,630  7,304 قطاع خاص

  16,545  14,836  10,675  7,593  7,462  6,520 قطاع مشتر / تعاوني/ أهلي

 المصدر: المكتب المر،زي ل،حصاق

 

 2010-2005: حجم قوة العمل وأعداد المشتغلين ومعدالت البطالة، 25الجدول 

 )ليرة سورية( 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  5,530  5,442  5,443  5,400  5,293  5,106 حجم قوة العمل )باأللف(

  4,696  4,638  4,555  4,553  4,466  4,318 حجم قوة العمل   ،ور  باأللف(

  834  804  888  847  827  788 حجم قوة العمل إناث  باأللف(

  5,054  4,999  4,848  4,946  4,860  4,693 المشتغلين )باأللف(أعداد 

  4,403  4,374  4,175  4,316  4,230  4,063 أعداد المشتغلين  ،ور  باأللف(

  651  625  673  630  630  630 أعداد المشتغلين إناث  باأللف(

 %8.6 %8.2 %10.9 %9.2 %8.3 %8.0 معدل البطالة )%(

 %6.2 %5.7 %8.3 %5.2 %5.3 %5.9 البطالة  ،ور  %(معدل 

 %21.9 %22.3 %24.2 %25.6 %23.8 %20.1 معدل البطالة إناث  %(

 المصدر: المكتب المر،زي ل،حصاق
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  2010: أهم مؤشرات التنمية األلفية في سورية لعام 26الجدول 

 )ليرة سورية(

 2010 المؤشر

س للخط األدنىنسب الفقر    14.30% وفقا

س للخط األعلى   33.20% نسب الفقر وفقا

  11.80% نسبة األطفال دون الخامسة الاين يعانون نقص الوزن

  95.40% سنة 11-6االلتحاق الصافي بالتعليم في الفئة 

  93.00% التعليم االبتدائينسبة التالميا الاين يلتحقون بالدراسة في الصف األول ويصلون إلى الصف النهائي في 

  88.00% 24-15نسب اإللمام بالقراق والكتابة لدى الفئة العمرية 

  85.00% سنة( 14-6نسب البنات إلى البنين في مرحلة التعليم األساسي  

  91.00% نسب البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الثانوي

  70.00% الثانوي المهنينسب البنات إلى البنين في مرحلة التعليم 

  58.00% نسب البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الجامعي

  41.70 معدل وفيات األطفال دون الخامسة لكل ألف والدة

  34.60% معدل وفيات األطفال الرضع دون السنة لكل ألف والدة

  83.50 نسب األطفال المحصنين ضد الحصبة

  10.70% وفيات األمهات

  76.80% الوالدات بإشرا  جهاز طبي متخصص نسب

  39.90% استخدام وسائل تنظيم األسرة

  86.00% نسبة السكان المزودين بمصدر لمياي الشرب المأمونة

  85.00% نسبة السكان المزودين بمرفق صحي محسن

  ، االسكواالسوريةالتقرير الوطني الثالث لألهدا  التنموية لأللفية في الجمهورية العربية المصدر: 
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 2009بحسب المحافظات لعام  ألسر السورية: معدل اإلنفاق الشهري ل27الجدول 

 )ليرة سورية( 

 2009 المحافظة

  42,942 دمشـــــــق  

  37,161 طـرطـــوس  

  36,748 درعـــــــــــا  

  36,419 الال قيــــــة  

  34,222 ريف دمشق  

  34,158 القنيطـــــرة  

  32,170 حـلــــــــــب  

  31,702 حمــــــــص  

  30,661 الســــويداق  

  30,576 الحســـــــكة  

  30,549 حمــــــــــاة  

  28,527 الــرقـــــــــة  

  26,747 إدلـــــــــــب  

  25,696 ديــر الــزور  

  32,755 وسطي المحافظات

 ، المكتب المر،زي ل،حصاق2009المصدر: مسح دخل ونفقات األسرة 
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 البحثمراجع 

 
 باللغة العربيةأوالً: المراجع 

 الكتب -أ

ر المملكرة العربيرة السرعوديةر دار الصين: القصة الكاملة للقوة العالمية الصاعدة(ر 2015المنصوب، محمدر   ر1

 العبيكانر

-1960المهدور النمو الالمستقر والتنمية الضائعة في نصف قررن   االقتصاد السورير (2014أسد، أيهمر   ر2

 ، دمشقر(2010

، التجربة البولندية الحوار االجتماعي وعالقات العمل(ر 2012 غاردافسكي، يوليو ر و باخنيا ، ،اتاجينار  ر3

 ترجمة يعقوب، جورل وآخرون، جامعة وارسور
س: دراسررة تحليليررة للتطررورات االقتصررادية االقتصرراد السرروري فرري أربعررين (ر 2011الحمررش، منيرررر   ر4 عامررا

 منتدى المعار ر بيروت (ر1971-2010ة في سورية  االجتماعيو

ر  أحمرد زايرد، محمرد محري الردين، ةاالجتماعيالطريق الثالث: تجديد الديمقراطية (ر 2010جيدينز، أنتونير   ر5

 مترجم( القاهرةر الهيئة العامة المصرية للكتابر 

(ر  صباا ،عدان، مترجم(ر دمشق: الهيئرة العامرة السرورية 1 طر  االقتصاد الصيني(ر 0102فرانسواز، لـر   ر6

 للكتابر 

، المر،ررز االجتمرراعيدور المجتمررع المرردني فرري تكرروين رأس المررال (ر 2010عبررد الحميررد، إنجرري محمرردر   ر7

 ة، سلسلة"أبحاث ودراسات" العدد األول،القاهرةراالجتماعيالمصري للحقوق االقتصادية و

(ر 1 طر  بين المفهوم والتطبيق االجتماعياقتصاد السوق (ر 2009الحمش، منير، فضلية، عابد، وآخرونر   ر8

 للنشرر 4حلب: نون 

 ، بوزنانرأسم المفاوضات( 2008ليفيتسكي، رويو ساندويرس، دافيد وآخرونر   ر9

ر  عدنان سرليمان، ليةواتجاهات تطوري المستقب االجتماعياقتصاد السقوق (ر 2005روديكر، سر راد،ه، در   ر10

 مترجم(ر دمشق: دار الرضا للنشرر

دراسررة مقارنررة: النمررو ل الرردولوي الفرنسرري والنمررو ل التعرراوني  -النمررو ل التعرراوني(ر 2005را، فررؤادر  نهرر ر11

ة التري نظمهرا مر،رز دراسرات الوحردة العربيرة بالتعراون مرع االجتماعيرر قدم إلى ندوة دولة الرفاهيرة األلماني

 المعهد السويدي باإلسكندريةر 

 ر دمشق: سلسلة الرضا للمعلوماتراالقتصادات الست األغنى في العالم(ر 2003لطفي، عامرر   ر12

ز لواليات المتحدة والعولمرة :معرالم الهيمنرة فري مطلرع القررن الحرادي والعشررين، مر،ر(ر ا2003لم، بول سا ر13

 ، الطبعة الثالثة، بيروتردراسات الوحدة العربية

فري  االجتمراعيسياسات الخيار  -السياسات العامة المقارنة(ر 1999هايدنهايمر، آ، هيكلو، هـ، وآدامز،  ر   ر14

 (ر  أمل الشرقي، مترجم(ر عمان: األهلية للنشر والتوزيعر3 طر  أمريكا وأوربا واليابان

 ر القاهرة : مريت للنشر والمعلوماتر الطريق الثالثالعولمة و(ر 1999يم، السيدر   ر15

، ترجمررة إينرراس عفررت، الجمعيررة المصرررية لنشررر المعرفررة والثقافررة ،يررف تررنجح الديمقراطيررة(ر 2006بوتنررام، روبرررتر   ر16

 العالمية، القاهرةر
 

 األبحاث والدراسات -ب

المنظمرات العربيرة غيرر الحكوميرة للتنميرة (ر شربكة 2014ة: الوجه ااخر ألزمرة الدولرةر  االجتماعيالحماية  ر1

 ANNDر) 

ر األمررم المتحرردة  وتعزيررز القرردرة علررى مواجهررة األزمررات 2015خطررة االسررتجابة اإلقليميررة لألزمررة السررورية  ر2

 بالتعاون مع الحكومة السوريةر

االغترراب ، آ ار(ر 2015المر،ز السوري لبحوث السياسرات واألنروروا وبرنرامج األمرم المتحردة اإلنمرائير   ر3

 ر سورية2014والعنف: تقرير يرصد آ ار األزمة السورية خالل العام 

النزاع في الجمهورية العربية السورية: تداعيات على االقتصاد الكلي وعقبات في طريق األهردا  اإلنمائيرة  ر4

 ة لغربي آسيا االسكواراالجتماعي(ر اللجنة االقتصادية و2014لأللفية،  حزيران، 

(ر هيئرة االسرتثمار السرورية بالتعراون 2014 التقرير الوطني األول لالستثمار األجنبي المباشر فري سروريةر  ر5

 مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائير

ضرمن دراسرة مسرتويات المعيشرة  2009و  2001الفقر متعدد األبعاد في سورية: بحث مقارن برين العرامين  ر6

(ر إعداد المر،ز السوري لبحوث السياسرات بالتعراون مرع المكترب ، حزيران2013وقياس رفاهية األطفالر  

 المر،زي ل،حصاق ومنظمة اليونيسيفر

ةر االجتماعير(ر األزمة السورية: الجاور واا ار االقتصادية و2013نصرر ربيع، محشير ز،ي، وآخرونر   ر7

 المر،ز السوري لبحوث السياساتر سورية
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، المرصررد مؤشرررات سررورية فرري التقررارير العالميررة،  2012 وريالتقريررر الرروطني لتنافسررية االقتصرراد السرر ر8

 الوطني للتنافسيةر

 ر2012ة لعام االجتماعيالتقرير النصفي ألداق الصندوق الوطني للمعونة  ر9

(ر برنرامج األمرم 2010التقرير الوطني الثالث لألهردا  التنمويرة لأللفيرة فري الجمهوريرة العربيرة السروريةر   ر10

 ة التخطيط والتعاون الدولي في سوريةرالمتحدة اإلنمائي وهيئ

 ر هيئة اإلشرا  على التأمين، الجمهورية العربية السوريةر2010التقرير السنوي لسوق التأمين  ر11

، يقرريم ويرتررب الرردول حسررب مسررتوى الفسرراد بررين  2010التقريررر السررنوي لمنظمررة الشررفافية الدوليررة لعررام  ر12

 المسؤولين وفي مؤسسات الدولةر

، آ ار(ر بحرث غيرر منشرور لهيئرة التخطريط 2009تصف المدة للخطرة الخمسرية العاشررةر  تقرير مراجعة من ر13

 والتعاون الدولير سوريةر

المجتمررررع المرررردني ومعالجررررة النزاعات:التجا بررررات واإلمكانيررررات ( 2006فيشررررر، مارتينررررا  تشرررررين األول  ر14

 النسخة األولىر-، مر،ز بحوث برغهو  ل،دارة البناقة للنزاعاتوالتحديات

(ر 2005،  : محور االقتصاد واالنتاجية2025األساسي األول لمشروع سورية  االستشرافيالتقرير الوطني  ر15

 ر دمشقر سوريةUNDPهيئة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  ةرالتخطيط والتعاون الدولير دمشقر سورير هيئة 2005تحليل االقتصاد الكلي السوري  ر16

 ر1998عبد القادر النيال، االنفتاا االقتصادي في سورية لما ا  رر والى أين  دراسات عربية،  ر17

 

 أوراق العمل المقدمة للندوات والمؤتمرات -ج

" قردمت لرـمؤتمر فري سرورية اإلعمارتحديات تمويل عملية إعادة فضلية، عابد فضلية، عابدر ورقة بعنوان " ر1

 ر2014آ ار  27و 26سورية" المنعقد في ،لية االقتصاد بـ"جامعة دمشق" بتاريو "إعادة البناق والتنمية في 

ة مررن أجررل االجتماعيررأرضرريات الحمايررة ، الطبعررة األولررىر 2012عررام  101مررؤتمر العمررل الرردولي، الرردورة  ر2

 رة وعولمة عادلةاالجتماعيالعدالة 

برين محرددات العولمرة والتحرديات  االجتمراعياقتصراد السروق تشرين الثاني(ر  22، 2005الزعيم، عصامر   ر3

، دمشرق: جمعيرة االجتمراعير قدم إلى ندوة الثال راق االقتصرادي التاسرعة عشرر حرول اقتصراد السروق الوطنية

 العلوم االقتصادية السوريةر

 قدم إلى نردوة الثال راق االقتصرادير االجتماعي(ر التخطيط في اقتصاد السوق 2009هيمرر هانم ريمبرتر   ر4

 بعا تداعيات األزمة االقتصادية العالمية الراهنةر حولالثالثة والعشرون 

قردم إلرى نردوة الثال راق  شباط(ر الخطة الخمسرية العاشررة الحصريلة والتوقعراتر 3، 2009الدردي، عبد هللار   ر5

 بعا تداعيات األزمة االقتصادية العالمية الراهنةر حولالثالثة والعشرون  االقتصادي

 ر2005حزيران  9-6القطري العاشر لحزب البعث العربي االشترا،ير دمشق من المؤتمر  ر6

والثال يررة: الشررروط األساسررية للتنميررة  االجتمرراعيالحرروار ( ورقررة عمررل بعنوان:2000سمبسررون، ويليررامر   ر7

 ر منظمة العمل الدولية، المكتب االقليمي للدول العربية، بيروتر ةاالجتماعياالقتصادية و

نتال عمل مجموعة خبراق قانونيين ونشطاق عرب خالل ورشة  الجمعيات في الدول العربية""إعالن حرية  ر8

ر 1999أيرار  10و 9عمل حول "اإلطار التنظيمي للجمعيرات فري العرالم العربري" المنعقردة فري عمران يرومي 

 ( مباد  ومعايير هاا اإلعالن2يحتوي الملحق  

 

 رسائل الدكتوراه والماجستير -د

وآفاق  االجتماعياقتصاد السوق (، أطروحة لنيل درجة الد،توراي في السكان بعنوان: 2012ديوب، منالر  ر1

 تطبيقه في سوريةر

ر رسالة ماجستير، جامعة التجربة االقتصادية الصينية وتحدياتها المستقبلية(ر 2012ريحان، محمد عطيةر   ر2

 األزهرر

التجارة : بحث مقدم للحصول على درجة الد،توراي في االقتصاد بعنوان (ر2012ر  دروبي، محمد حسان ر3

 رجامعة تشرين ("2000-2008  األوربية في ضوق المتغيرات االقتصادية الدولية-الخارجية السورية

ها في النوايا ة ودوراالجتماعيواقع المسؤولية : بعنوان رسالة ماجستير (ر2012  أحمد الحالق، آيات، ر4

 المعهد العالي إلدارة األعمالر ،للمستهلبالشرائية 

ي، التحكم باألسواق في إطار اقتصاد السوق االجتماع(ر أطروحة د،توراي بعنوان: 2011سالمة، باسلر   ر5

 جامعة تشرينر

 األبحاث المحكمة -هـ

: أسبابه وطرق تمويله وسبل 2012-2005عجز الموازنة العامة للدولة في سورية (ر 2015،يكير محمدر   ر1

 بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية واالجتماعيةر تخفيضهر
، بحرث مقردم لمجلرة المعونات النقديرة المشرروطة واسرتهدا  التنميرة فري سرورية(ر 2014اسماعيل، يمامةر   ر2

  رةاالجتماعيللعلوم االقتصادية و جامعة دمشق
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 االجتمرراعيالتجربررة األلمانيررة فرري اقتصرراد السرروق تمرروز(ر  20، 2011هرمررزر نررور الرردين، سررالمةر باسررلر   ر3

( العردد 33ر بحث مقدم لمجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسرات العلميرةر المجلرد  األسم والمباد  النظرية

 4 )2011 
 

 المقاالت -و

، متوفر 9/2/2015األسرة السورية بين ت ،ل قيمة الدخل وارتفاع قيمة االستهال  بتاريو مقال بعنوان:  ر1

 ر15/3/2015، تمت المراجعة  akhbar.com/node/225743-http://alعلى الرابط 

أيار(ر  24، 2014ر  % من الناتج المحلي63% إلى 42معاون وزير االقتصاد: اقتصاد الظل يزداد من  ر2

من:  2014حزيران  21جريدة الوطنر استرجعت بتاريو 

http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=15768 

متاحة  14/12/2014صحيفة البعث لقاق مع المدير العام للهيئة العامة لتشغيل وتنمية المشروعات، تاريو  ر3

 رhttp://albaath.news.sy/?p=30463على الرابط 

  19/2/2014مقال بعنوان، متى و،يف انهارت الصناعة السورية، صحيفة السفير العربي  ر4

http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=1593&refsite=arabi&reftype=articles&ref

zone=articles 

مقال بعنوان  مشروع قانون لتبسيط إشهار ، مستشار الوزارة عبدو العسا  في تصريح لصحيفة الثورة ر5

http://www.dp-الجمعيات األهلية في سورية( 

news.com/pages/detail.aspx?articleid=97730 25/9/2011   

 18/9/2011صحيفة تشرين، مقال بعنوان "السكن الشبابيررر تجربة رائدة رر بمخرجات هزيلة"، تاريو  ر6

استرجعت   http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/239665على الرابط االلكتروني 

 ر14/5/2015بتاريو 

 رhttp://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/print/252566ر  6/3/2012صحيفة تشرين  ر7

، 3/10/2012مدير العالقات الدولية في وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، صحيفة تشرين عن معاون  ر8

c/print/269400http://tishreen.news.sy/tishreen/publi 

ر ة فى فترة الخطة الخمسية الحادية عشرةاالجتماعيالصين تحقق منجزات جديدة في التنمية االقتصادية و ر9

 من: 2014،انون الثاني  30آ ار(ر استرجعت في تاريو  5، 2011 

ن ،انون األول(ر  20، 2010هور،  ر   ر10  من: 2014،انون الثاني  30استرجعت في تاريو  الصين  ورة م 

-http://ayman1970.files.wordpress.com/2010/12/d8a7d984d8b5d98ad986

pdf.pdf-d985d986d89f-d8abd988d8b1d8a9 

 c_13762614.htm-http://arabic.news.cn/economy/2011/03/05 ر11

 (ر جريدة السفير1  مستقبل االقتصاد السوري إلى أين، حزيران(ر 2003، نبيلر  سكر ر12

واإلفصاا في القطاع المصرفي، ،لمة حا،م مصر  سورية المر،زي في مؤتمر تحديات الشفافية  ر13

 على موقع مصر  سورية المر،زير 21/12/2008

 2008.htm-12-sp21-http://www.banquecentrale.gov.sy/about/gov  

، ترراريو الهيئرة العامررة للتشررغيل وتنميرة المشررروعاتمرردير تنميرة المشررروعات فرري صرحيفة تشرررين، لقراق مررع  ر14

 رhttp://www.tishreen.news.sy/tishreen/public/read/96538متاحة على الرابط  7/1/2007
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 اإلحصاءات -ز

 هيئة التخطيط والتعاون الدوليرر رةالخطة الخمسي ة العاش ر1

 مسودة الخطة الخمسية الحادية عشرةر هيئة التخطيط والتعاون الدولير ر2

 ر وزارة المالية السوريةر2014حتى  2005الموازنة العامة للدولة لألعوام  ر3

 وزارة المالية السوريةر ر2014حتى  2005 لألعواملحكومة المالي لبيان ال ر4

 ، مصر  سورية المر،زي2011حتى  2000 لألعوامالنشرات الربعية لمصر  سورية المر،زي  ر5

 ، هيئة االستثمار السورية2015حتى  2007 لألعوام التقارير السنوية لهيئة االستثمار السورية ر6

 ، مصر  سورية المر،زي2009-2005د الدولي حول مشاورات المادة الرابعة تقارير خبراق صندوق النق ر7
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 المواقع االلكترونية -ر

  www.cbssyr.org  ل،حصاق المر،زي المكتب موقع ر1

  syrianfinance.gov.sy السورية المالية وزارة موقع ر2

  www.banquecentrale.gov.sy المر،زي سورية مصر  موقع ر3

  www.planning.gov.sy الدولي والتعاون التخطيط هيئة موقع ر4

 / http://www.pministry.gov.sy السوري موقع رئاسة مجلم الوزراق ر5

  http://parliament.gov.sy موقع مجلم الشعب السوري ر6

 / http://www.dse.sy سوق دمشق لألوراق الماليةموقع  ر7

  www.dcc-sy.com غرفة تجارة دمشقموقع  ر8

 / http://sia.gov.sy موقع هيئة االستثمار السورية ر9

 /http://www.worldbank.org البنب الدوليموقع  ر10

  http://www.unhcr-arabic.org المتحدة لشؤون الالجئينموقع المفوضية السامية لألمم  ر11

 https://www.imf.org صندوق النقد الدوليموقع  ر12

 / http://www.escwa.un.org/arabic منظمة االسكواموقع  ر13

 / http://www.scbdi.com موقع المكتب االستشاري السوري للتنمية واالستثمار ر14

 / http://scpr-syria.org موقع المر،ز السوري لبحوث السياسات ر15
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  The Experience of Social Market Economy in Syria 
And its effects on the economic and social reality 

A Thesis prepared to obtain the Master degree in Fiscal and Monetary Economics 

  

Abstract 
This research comes ten years after declaring the adoption of the social market 
economy in Syria and aims to evaluate policies that have been applied, and to 
show how close to or far from the theoretical basis of the social market economy 
these policies were, and to what extent the application was successful. 
The first chapter provides a theoretical inspection of the intellectual concept and 
social content that the European model is based on, taking into consideration the 
conditions that smooth the way for the birth of this economic model. 
The second chapter includes an analytical and critical study of the past ten 
years, presenting which of the planned policies has been achieved and what 
implications they had. Research findings will show that these aspects have not 
been given enough attention, but on the contrary, a model of free market 
economy had been applied. This model was similar to what international 
institutions usually offer in their ready-made forms, with some superficial social 
procedures which do not live up to the level of policies. 
While the third chapter contains a summary of the most important economic and 
social effects of the Syrian crisis, which has been ongoing since 2011. Beside 
that, the research highlights a number of current and future challenges. 
The fourth chapter presents a number of proposals that may help reactivate the 
social market economy, by ensuring freedom, transparency, equality of 
opportunity, fair distribution and fair work legislation, meet the basic needs of the 
individual and society, and enhance the sense of belonging, citizenship and the 
ability to participate affectively and contribute consequently in achieving the 
economic progress and social well-being. 
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