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   لمرحلة خروج سوريا من األزمةلمرحلة خروج سوريا من األزمةلمرحلة خروج سوريا من األزمةالتحديات االقتصادّية واالجتماعّية التحديات االقتصادّية واالجتماعّية التحديات االقتصادّية واالجتماعّية 
 2012نيسان/إبريل  21بيروت 

  
نيسان/إبريل في بيروت ندوة فكرّية اقتصادية شهدتها عّدة فعالّيات سورّية  21عقد منتدى االقتصاديين العرب في 

واالجتماعية لمرحلة الخروج من األزمة. جرت  خاّصة ومجموعة من الخبراء االقتصاديين، حول التحديات االقتصادية
) تحديات اآللّيات التجارية 2) تحليل الوضع االقتصادي واالجتماعي العام الحالي؛ 1فيها نقاشات حول المحاور التالية: 

ناطق ) تحديات أوضاع م5) تحديات اآلليات المالية والنقدّية؛ 4) تحدّيات القطاع الصناعي؛ 3الداخلّية والخارجّية؛ 
 ) أولوّيات وآلّيات االستثمار والمساعدات والتحفيز لما بعد التحّول السياسي.6االحتجاجات؛ 

  
*** 

  
تعيش سوريا اليوم أزمة على صعيد السياسة واالقتصاد والمجتمع بدأت منذ أكثر من سنة. ال يبدو واضحًا اليوم السبيل 

فيه. إّال أّنه مهما كانت العناصر السياسّية لهذا المخرج، ستواجه إليجاد مخرج لهذه األزمة، واألفق الزمني الذي سيأتي 
  في واالنطالق من جديد. ضخمة للتعاالبلد حينها تحديات اقتصادية واجتماعية 

  
أولى، لقد أّدى الصراع القائم إلى تداعي الكثير من آلّيات االقتصاد النظامّي، وتوّقف في عمل المصانع، من ناحية 

ات التجارة الداخلّية والخارجّية، وٕاعاقات كبيرة في اآللّيات المالّية والنقدّية، وانهيار للطلب الداخلي سوى وتحّول في مسار 
على المواد األساسّية، وتضّخم للقطاع غير النظامي، إلخ... ال بّد إذًا في مرحلة الخروج من األزمة إعادة هذه اآللّيات 

  ادة من فرص إعادة تشغيلها إلصالح هيكلّياتها القائمة كي يأتي التعافي سريعًا.إلى مساراتها المعتادة، أو رّبما االستف
  

من ناحية ثانّية، أّدى الصراع القائم إلى انهيار الكثير من البنى التحتّية والخدمات األساسّية في الكثير من المناطق، 
لذا ال بّد من توجيه خاّصة تلك التي انطلقت منها االحتجاجات والتي كانت أصًال مكتّظة سّكانيًا وضعيفة الخدمات. 

إلعادة تشييد البنى التحتّية وٕاعادة تشغيل الخدمات األساسّية، بل لتحفيز النشاط األولوّية في مرحلة الخروج من األزمة 
  االقتصادي في مناطق االحتجاجات كي يترّسخ المخرج السياسي لألزمة عبر عناصر االستقرار االقتصادي واالجتماعي.

، سواء على األمالك الخاّصة أم ، جرت الكثير من التعديات على القانون خالل فترة األزمة والصراعثالثةمن ناحية 
هذه األمور كانت موجودة العاّمة، كمئات األالف من المخالفات السكنّية، وأالف عملّيات البيع والشراء المزّورة، إلخ. 

قبل األزمة، إّال أّنها تفاقمت بشكٍل ضخم منذ سنة. ال بّد إذًا في مرحلة الخروج من األزمة إيجاد السبل إلعادة دولة 
  نون، وحّل النزاعات القضائّية الناتجة عن التعديات بشكٍل سريع يحفظ السلم األهلي.القا
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أخيرًا، ستحتاج مرحلة الخروج من األزمة إلى استثمارات كبرى وٕالى برامج مساعدة وتحفيز لنهوض االقتصاد السوري، 
ادية الكبرى. وهنا ال بّد من توضيح سواء من قبل السلطات المحلّية، أو على مستوى العالقات مع المجموعات االقتص

حجم ونوعّية هذه االستثمارات والمساعدات وطبيعتها، وما يجب أن يمّر عبر القطاع الخاص وبأّي آلّيات، وكذلك طبيعة 
  آلّيات التحفيز الممكنة في ظّل مناخ مالي واقتصادي عالمي أصًال غير مستقّر. 

  


