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 ملخص
املدمرة، من أين يحصل النظام السوري على وارداته األساسية لتغطية اإلنفاق العام؟ وما  سوريةفي 

هي نسبة هذه الواردات من احتياجاته الضرورية؟ وكم يبلغ العجز فيها؟ وما هي الوسائل واألساليب التي 

الي واالقتصادي يتبعها لتغطية ذلك العجز؟ وما انعكاس ذلك على سياساته االقتصادية ومجمل النشاط امل

 ؟سوريةالحالي في 

إلى تحسن وضعه االقتصادي؟ أم  وهل أدى تراجع الخطر الوجودي على النظام من البوابة العسكرية

 مد   والأن ما غطاه الدخان وسحب املواجهات ط
 
على شكل استحقاقات  اا وواضح  ة الحرب بات مكشوف

 ادي يتربع على واجهة األسئلة.ماطلة أو التسويف، وبات السؤال االقتصمغير قابلة لل

 أبعد من تحري كميات املوارد طرح هذه األسئلة ومناقشتها وفق املعطيات املتاحة، إلىبيسعى البحث 

في بلد مدمر، فهو بذلك يكشف معطى القوة والضعف للنظام في وضعه الراهن ومصادرها العامة 

جل االستمرار في البقاء، أالعجز الكامن من  يكشف املآالت والسياسات الرامية إلى تغطيةو واملستقبلي، 

الحياة املعيشية من  فيطبيعة االقتصاد من جهة وتجلياته االجتماعية واالقتصادية  فيوتأثير تلك الحلول 

 جهة ثانية.

من  هوصمودالنظام ا، وعلى الصعيد السياس ي، يعيد األسئلة القديمة إلى الظهور عن قدرة استتباع  

الرتهان الخارجي، أما على الصعيد االقتصادي فيرسم هامش إلى اة أو مدى اضطراره البوابة االقتصادي

ما يعني كشف طرائقه للتحلل  ا،التقشف والتكيف مع املوارد املتاحة حالي  بقدرته على التموضع الجديد 

معيش ي صعب من أشكال اإلنفاق التاريخية القائمة على ش يء من الدعم والرعاية االجتماعية في ظل واقع 

 ا.يعيشه السوريون جميع  

في الواردات السورية الحكومية وحجمه وتتولى املقارنة التي يعتمدها البحث عملية كشف مسار التراجع 

اإلنفاق املتزايد  الحاجة إلى وبعد الحرب، ما يذهب بنا إلى تعيين التناقض الرئيس في املرحلة الراهنة، وه

 صادية املدمرة من جانب، والتناقص في الواردات العامة.الذي تفرضه طبيعة املرحلة االقت

ا، إلى ا بالفساد وسيطرة أمراء الحرب الحق  ذهب التناقض أبعد من إطاره الداخلي املحكوم تاريخي  يو 

الحلفاء الطالبين لحصص ومغانم وسداد ديون مباشرة أو سياسية  وجود شركاء جدد مفتوحي الشهية من

 لهم وألذرعهم املحلية.

التناقض تبدو الخالصة التي يشير إليها البحث على شكل سؤال قديم متجدد: ما هي  اي ظل هذف

اإلمكانات الفعلية لزيادة الواردات العامة في ظل املعطى السياس ي الراهن؟ وما هي التحوالت في االقتصاد 

ادة الواردات السورية في ظل استمرار النظام؟ وما هي الخطوات املطلوبة أو املمكنة لزي قبلالسياس ي امل

 للخروج من املأزق.
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 مقدمة
اقتصاد  فييجابي إعكس آماله وتمنياته، لم يكن للنصر العسكري الذي أحرزه النظام السوري أي أثر ب

 2014ليه حتى عام عفنصره العسكري أخرجه من وضعه الجنيني الذي انكفأ  البالد املدمرة بفعل الحرب،

حالة بات يسيطر فيها على ثلثي مساحة البالد ، وهي حالة لم يكن  فيدة" إلىامل سورية"ـبما عرف حينها ب

أمام استحقاقين عاجلين على الصعيد االقتصادي: استحقاق تحسين  -فجأة-وجد نفسه  ،ا لهامستعد  

تهيئة البنية التحتية لكثير و  واستحقاق الخدمات ،ااألوضاع املعيشية بعد وصولها إلى مستويات متردية جد  

، بالطبع مع استبعاد الحديث عن إعادة اإلعمار لتجاوزها قدراته وحلفائه من 1ن املناطق التي استعادهام

 جانب، وارتباطها بامللف السياس ي من جانب آخر.

 ها الرئيسةعوالتفان الخطوة التالية تستوجب منه إثبات مف ،وحيث نجح النظام في إثبات القوة العارية

مزيد من اإلنفاق الضروري لتثبيت أسس  التي تقوم على فعوالتفي مناحي الحياة اليومية؛ تلك امل وتمظهراتها

القوة وأدواتها االستمرارية، غير أن العقبة الرئيسة التي واجهت النظام كانت في تأمين املوارد الالزمة لتحقيق 

من اإلنفاق إلعادة  اتستلزم كثير  و  ة،أو خارج الخدم ،هذه املعطيات، فاملوارد غائبة بسبب الدمار الحاصل

 حضورها في الدورة االقتصادية.

واقع األمر لم يستطع النظام تحقيق أي من الشرطين السابقين، وباتت ضرورة الحصول على موارد 

الجزء األكبر من قطاع النفط خارج سيطرة النظام ملا يشكله هذا  خاصة مع بقاءبحاجة وجودية له، و 

وما يشكله غيابها من استنزاف  ،مستويي االستهالك الداخلي والتصدير فيت سريعة املردود القطاع من واردا

وتلبية شروط الحياة االقتصادية واملعيشة اليومية  ،رئيس لتغطية احتياجاته العسكرية واملدنية

 للمواطنين.

وتعبر املفارقة عن نفسها ا، ا واقتصادي  إنفاق متزايد وموارد أقل، هي السمة الراهنة للنظام السوري مالي  

تجلت أهم مظاهرها في نقص حوامل الطاقة إلى درجة تالمس  سوريةبأزمات متراكبة شهدتها الحياة في 

ا، والشروع الفعلي بتحريرها جزئيا عبر آليات التقنين، انعدامها مع توجه واضح إلى تحرير أسعارها كلي  

، وتكاليفها قة عن نفسها في ارتفاع مستويات املعيشةعبرت املفار  وقد، 2وخضوعها ألسعار السوق السوداء

وزيادة  ا من النظام،وازدياد التقشف الحكومي، وانخفاض الدعم املقدم للمواد األساسية املحتكرة تاريخي  

 املباشرة وغير املباشرة على السلع والخدمات، بما ينعكس سلبا على الحياة العامة، األعباء الضريبة

 التالزم بين القوة العارية والقوة االقتصادية.يتعاكس مع نظرية و 

بفعل العقوبات الغربية على  ولم تتوقف مأساة املوارد السورية عند جفاف موارد الدعم الخارجية

على أهم املوارد  ا على عقب من خالل التزاحم اإليراني الروس ي لوضع اليدرأس   إيران، وإنما انعكست الصورة

  في صورة الرئيسة
 

 . 3لديون باتت مستحقة الخدمات عسكرية أو سداد   استثمارات بديال

                                                           
 والعكس صحيح. أوسع،بعد توسع سيطرته على مناطق  اتأثر حسابات النظام وموازناته سلب   عنريحات دبلوماسية غربية تقاطعت تصريحات رسمية سورية مع تص1
 سورية ليرة 225 بسعر ارسمي   يباع الذكية البطاقة بموجب الموزع العادي البنزين أن اعلم   سورية ليرة 600بسعر  95 أوكتانبعد التقنين افتتح النظام محطات وقود تحوي بنزين 2

 .فرهاتو حال في
  shorturl.at/bstV5 تصريحات رسمية إيرانية تشير إلى وجوب سداد الدين السوري للجمهورية اإلسالمية3
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ا بالجمع بين سلوكي الرعاية قد عبرت عن نفسها اقتصادي   سوريةوإذا كانت الحالة الشمولية في 

ن املتغيرات االقتصادية والتوجهات الراهنة التي يفرضها شح املوارد العامة تدفع إاالجتماعية والجباية، ف

ا إلى الجانب الضريبي، األمر الذي سيترك إلى التخلي الكامل عن املنحى الرعائي والتوجه كلي   بالنظام

ليساهم في رفع الخلل في النسب السابقة بين  سوريةا على مجمل النشاط االقتصادي في ه سلب  مفعوالت

 الناتج اإلجمالي لالقتصاد السوري واإلنفاق الحكومي.

في زيادة األعباء الضريبية أو الديون  لحكومي ذاته لن يجد تغطيته إالن اإلنفاق اإوفي هذه الحال ف

القتصاد اا لها بمقدار كبحه ا لعملية التنمية وماص  العامة، ما يجعل الهدف من ذلك اإلنفاق معاكس  

 السوري.

 

 
ا

 سورية في الرئيسة املوارد :أوًل

 املحلي الناتج -1

ا، فناتجه القومي لم يتجاوز في ذروته االقتصادات الضعيفة عاملي  يصنف االقتصاد السوري ضمن 

ليبقيه  حدود نصف باأللف من الناتج اإلجمالي العاملي، وترافق ضعفه الكمي مع انقطاع روابطه مع الخارج

ات من القرن املاض ي يضمن سمة مغلقة ومعزولة إلى حد كبير، ويعود انعزال االقتصاد السوري إلى السين

ا يحد من قدرة الغرب على الضغوط د سلطة البعث التي رأت أن قطع الروابط الخارجية اقتصادي  مع صعو 

 السياسية.

على مخرجاته الفعلية وعلى سوء  ةفي االقتصاد السوري انعكس مباشر  والبنيوي  الضعف الكمي

 ما عكس باستثمار املوارد الطبيعية والبشرية التي تتسم في واقع األمر بالغنى والتنوع، 
 
ر من السلطة ظه  أ

االتي كرست نظرية شح املوارد  الشمولية
 
 لعجزها عن التنمية وتحسين الواقع املعيش ي في البالد. تسويغ

وساهم الفساد وتحكم القلة في طبيعة إدارة تلك املوارد، وإبقائها في حيز االستثمار الريعي املتخلف 

 و  مع
 
عقود في  طوال تا حركة اإلنتاج الفعلي، ليأخذ الناتج املحلي في االقتصاد السوري سمة نمطية راوحق

 ية:تنسب تكوين مردودها وفق األرقام اآل

 تحتلت املوارد الزراعية في البالد نسبة متقدمة من الناتج املحلي راوح( ا2016، 2000األعوام ) فيف 

، فيما تصدرت الصناعة والتعدين واملحاجر أعلى نسبة من الناتج 2010لغاية العام  في املئة 22و 16بين 

 ةفي املئ 16-10يليها تجارة الجملة والتجزئة واإلصالح بنسب ، في املئة 39و 34بين  تاملحلي بنسب راوح

يليها ، في املئة11و 9بين  تليحتل قطاع النقل والتخزين واالتصاالت املرتبة الرابعة في البالد، بنسب راوح

أما قطاع البناء  في املئة 10-7نسبته من الناتج القومي بحدود  تقطاع الخدمات الحكومية الذي راوح

، في املئة 4-2مين والعقارات بحدود أاملال والتفيما تبلغ حصة قطاع  في املئة، 7-5والتشييد فيساهم بنسب 

 .4من الناتج القومي في املئة 4و 3أما خدمات املجتمع والخدمات الشخصية فتبلغ حصتها بين 

                                                           
  PDF-15-5-Chapter15/TAB-http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data.2017 المجموعات اإلحصائية لإلحصاء،مأخوذة من المكتب المركزي  ألرقاما4

http://www.cbssyr.sy/yearbook/2017/Data-Chapter15/TAB-5-15-2017.PDF
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يمكن التأكد أن ، في املئة 4ومع معرفة أن إنتاج التصنيع ال تتجاوز حصته من الناتج املحلي نسبة 

ال تعود إلى التقدم الصناعي كما تدل  في املئة (34-39) حاجرالنسبة العالية للصناعة والتعدين وامل

التسمية، وإنما تختبئ خلف مردود الثروات الباطنية الشتمالها على النفط والفوسفات وغيرها من الثروات 

تراجعه أو اختفاؤه بشكل شبه كامل  جري وهو ما سي ،الخام في البالد، وما يتفرع عنها من صناعات تحويلية

، وكانت حصة القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد اير  ثبنية الواردات العامة ك فيا بذلك ء الحرب مؤثر  أثنافي 

، 20105عام  في املئة 41إلى نسبة  1992من إجمالي الناتج املحلي في البالد عام  في املئة 48قد تقلصت من 

 .ومنحاها ما يشير إلى طبيعة التوجهات االقتصادية العامة

 

 ملال العامموارد ا -2

ن واردات املوازنة تشير إ، فوتوزيعها املحلي السوري بنية الواردات السورية الكلية فيما يكشف الناتج

وطبيعته ونسبته من الناتج املحلي، وبالنظر إلى املوازنات املتعاقبة منذ وبنيته إلى حجم واردات املال العام 

 :عدة يمكن تقسيمها إلى أقسام رئيسةوطبيعتها ا، فإن حجم املوارد عشرين عام  

ااعتماده بيستقي النظام موارده  على مصدرين رئيسين هما اإليرادات الضريبية، واملوارد  اساحق   اعتماد 

أسباب بنيوية جعلت املردود إلى واقتصار النظام على هذين املردودين يعود  النفطية والثروات الباطنية،

إلى ويعود فشل النظام في تفعيلها أو تجديدها  ،أقل تقدير فيا ا، أو هامشي  نتاجي في قطاعات الدولة سلبي  اإل 

 هوماتعواقب التغيير وخشيته تعارض مف إلى تخوفه من يعود إحجامه عن التخلص منهاو أسباب بنيوية، 

ن إبالتسلطية الشعبوية، و الخصخصة املباشرة مع املظهر العقائدي والتوجهات االقتصادية املرتبطة 

ا من ة االنتقال إلى "اقتصاد السوق االجتماعي" بدء  مرحلكانت خطوات دلت على السير في هذا املنحى، في 

عن التوجهات االقتصادية العامة  لإلفصاح، ومع أنها ظلت خجولة بحدود ما، ولكنها كانت كافية 2005عام 

ي والخدمي مفضلة تحفيز القطاع الخاص وإعطائه الدور التي نحت باتجاه االستثمار التجاري والسياح

 األكبر في االقتصاد السوري.

 

 واردات النفط والثروات الباطنية -أ

ا هم  ما ال تعد دولة نفطية باملعيار العام إال أن إنتاج النفط السوري شكل رقم   سوريةن أعلى الرغم من 

 600عن إنتاج سوري يراوح بين  2000تضاربت األرقام قبل عام في بنية االقتصاد السوري وموارده، وفيما 

ألف برميل  379 ن األرقام املعلنة بعد هذا التاريخ توقفت بحدود الرقمإا، فألف برميل نفط يومي   800و

ا بحسب التصريحات ألف برميل يومي   155منه بمعدل  في املئة 35تجاوزت الصادرات و  ،6ا قبل الحربيومي  

                                                           
5 http://cadmus.eui.eu/handle/1814/61805  متكافئ غير تنموي رثإاآلفاق في ظل  سورية،في  اإلعماردراسة بعنوان السياق السياسي االقتصادي إلعادة. 
 نفسه. السابق رجعالم 6
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ا عن أن األرقام املتبقية تدخل ضمن االستهالك املحلي، الذي يباع بأسعار ال تقل كثير  إلى يرة الرسمية، مش

 .في املئة 400بمعدل  2007فع سعره عام األسعار العاملية بعدما ر  

ا الذي أكدت وال يتوقف اإلنتاج النفطي عند كمية النفط الخام وإنما يشمل اإلنتاج الغازي أيض   

 3مليار م 240وجود احتياطي منه بقدر  الدراسات القديمة
 
ا، ،عدا االحتياطيات البحرية املكتشفة حديث

 يستخدم بالكامل في االستهالك املحلي. 3مليون م 20إلى  2011وكان وصل اإلنتاج اليومي منه ما قبل 

 من الفوسفات سوريةا للنظام حيث بلغ إنتاج هم  ما إضافة إلى النفط شكل الفوسفات السوري مورد  

ا هائال منه يقدر بحسب وزير النفط احتياطي   سوريةمليون طن من الفوسفات، وتملك  3،5قبل الحرب 

دوالر للطن الواحد، ما  400دوالر و 150. ويراوح سعر الفوسفات العاملي بين 7مليار طن 1،8 ـعلي غانم ب

 يجعل املوارد التقديرية منه للنظام قبل الحرب قرابة نصف مليار دوالر.

 واردات ضريبية -ب

بلغت األرقام  2009تشكل الواردات الضريبة الرقم الثاني في موارد موازنات ما قبل الحرب، ففي موازنة 

مليار ضريبة  71مليار ضرائب على املستوردات، و 28مليار ليرة ضرائب على اإلنتاج،  24ي: تالضريبة اآل

 685مليار من أصل  256وع البنود السابقة مليار، ليشكل مجم 142على املنتجات، وبلغت ضريبة الدخل 

أما الضرائب املباشرة  من املوازنة العامة، في املئة 38حجم املوازنة الكلي، وبواقع ضريبي يعادل أكثر من 

من اإليرادات العامة، وتجاوزت  في املئة 13،3ا في اإليرادات ال يقل عن هم  ما رقم   2000فقد شكلت منذ عام 

 .8، ويراوح بين الرقمين في األعوام األخرى 2004بقليل، كما في عام  في املئة 19

املستوى  فياملستوى التشريعي، ومحكومة بآليات الفساد  فيا من البلدان املتخلفة ضريبي   سورية د  تع 

حجم اإلجرائي، ما يجعل التهرب الضريبي في مستوياته املرتفعة، وقدر الخبير االقتصادي سمير سعيفان 

ويتعرض القطاع  2000مليار ليرة سورية لسنة  50أي بما يوازي  ،9بثالثة أضعاف اإليرادات الفاقد الضريبي

ا إلى مرجعية الضريبي السوري لكثير من االنتقادات  وفق  عدم العدالة في توزيع األعباء الضريبيةاستناد 

فيما ال يصل نصيب  في املئة 55بنسبة لجهة دفع القطاع العام الرقم األكبر منه  ،الباحثة رشا سيروب

، وهو 10مليار ليرة سورية 500بمبلغ  2019منه، مقدرة الفاقد الضريبي لعام  في املئة 3قطاع األعمال إلى 

 باحتساب فارق سعر الصرف. 2000رقم يساوي الرقم الذي قدمه سمير سعيفان لعام 

يرادت الحكومية باشرة الذي رفع نسب اإل ن واقع الضرائب غير املإوبغض النظر عن التهرب الضريبي ف

بعد الحرب بات اآلن أهم مورد لدى  في املئة 80قبل الحرب، ونسب تقارب  في املئة 40إلى مستوى يقارب 

 .11الحكومة السورية

                                                           
7shorturl.at/jBNRU  
8http://www.tishreen.edu.sy/sites/default/files/Tishreen_Magazine/4_40.pdf دراسة تطور اإليرادات الضريبية في سورية، مجلة جامعة تشرين للدراسات 

.والبحوث العلمية  

9http://www.alhayat.com/article/1081058 
10shorturl.at/buyEM  
11http://kassioun.org/syria/item/60634-34479 

http://www.tishreen.edu.sy/sites/default/files/Tishreen_Magazine/4_40.pdf
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 السورية املوازنات عجز  :اثانيا 
اإلنفاق على الدعم االجتماعي، إن تركز اإلنفاق العام على األجور والرواتب واإلنفاق الجاري، إضافة إلى 

بحسب تركيب املوازنات العامة في سورية خفض على الدوام من حصة اإلنفاق االستثماري في املوازنات 

نمو املوارد الرئيسة في مسار ال يتسق مع النمو العام أو أدنى من النمو السكاني،  املتعاقبة، األمر الذي وضع

ما يسمى بإيرادات استثنائية، وهي تشمل املعونات بت تغطيته جر ا في املوازنات املستمرة وخلق عجز  

إضافة إلى التغطية من االحتياطي املركزي، وراوحت نسب العجز في  ،والقروض الداخلية والخارجية

حدود في في حدها األدنى، واألخيرة هي  في املئة 11في حدها األعلى و في املئة 32موازنات ما قبل الحرب بين 

النسبي والكمي  في املوازنات الالحقة لهذا التاريخ بدأت باالرتفاع ، ولكنها2005ا قبل سائدة سابق  النسبة ال

وبلغت أعلى قيمة للعجز )قبل  ،غلبمع تزايد الناتج املحلي وفق نسب تشكل ربع املوازنات الحكومية في األ 

 جرتمليار ليرة، و  685البالغة  مليار ليرة من أصل املوازنة الكلية 226 بمقدار 2009 ة الحرب( عاممرحل

ت تغطية املبلغ املتبقي من القروض الخارجية بحسب جر ما  مليار منها من االحتياطي في 213تغطية 

 .12البيانات الحكومية

 في املئة 56بنسبة تصل إلى  2013فقد بلغ أعلى عجز في موازنة عام  أما في سنوات ما بعد الحرب

يصل  ا ماير  ثإلى االرتفاع ك 2019لتعود في موازنة عام  في املئة 25،3ى نسبة إل 2018ا حتى عام لتنخفض تباع  

 3882 مليار من أصل موازنة تبلغ 948برقم إجمالي يساوي  في املئة 42،8 إلى نسبة

 13وتوضح الصورة نسب العجز في موازنات ما بعد الحرب

                                                           
 

 .البيانات المالية للواردات التقديرية المأخوذة من المكتب المركزي لإلحصاء المجموعات اإلحصاء للسنوات المذكورة12

http://www.cbssyr.sy/ 
 .سوريةمأخوذة من تقدير موقف لعمران بعنوان الموازنة العامة لالصورة 13
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 عالقة الواردات السورية العامة بالناتج املحلي -1

يذهب لإلنفاق الجاري  منه في املئة 30يستهلك اإلنفاق الحكومي نسبة كبيرة من الناتج املحلي بمتوسط 

ا التقسيم النظري في املوازنات بين اإلنفاق الجاري واالستثماري الذي يبلغ وسطي   من رغمعلى البمعظمه 

، غير أن الطابع االستثماري لإلنفاق ااري  استثم في املئة 48إلى  اجاري   في املئة 52وفق األرقام الرسمية بمعدل 

ا إلى القطاعات اإلنتاجية الفعلية التي كانت سياسات الليبرالية الجديدة قد قلصت الحكومي ال يتجه فعلي  

 منها على صعيدي القطاع الخاص والعام.

األرقام مأخوذة من  عليها.بناء  ونسبة املوازنة إلى الناتج اإلجمالي املحلي محسوبةالرقم باملليار ليرة/ 

 املجموعة اإلحصائية

 2000 2003 2006 2009 2011 

 835 685 495 420 275 املوازنة

 3252 2834 1726 1074 904 الناتج املحلي

نسبة املوازنة 

من الناتج 

 اإلجمالي

0،304 0،391 0،286 0،241 0،256 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

 1980 1554 1390 1383 1326 املوازنة

 5696 4524 3562 2937 3024 الناتج املحلي

نسبة املوازنة 

من الناتج 

 اإلجمالي

0،438 0،47 0،39 0،343 0،347 

 

على وهو يشير  ،املحلي اإلجمالي في الجدول األول يمكن قراءة املنحى الهابط لعالقة املوازنات بالناتج

إال أن انخفاض نسب املوازنات من اإلجمالي العام يدل بوضوح على  ،املحلي اإلجمالينمو الناتج  من رغمال

انخفاض نسب اإليرادات العامة في البالد، وهو تناقض ال يمكن تفسيره إال بتمركز الربحية في أيدي القلة، 

قبل الحرب ا العدد األكبر من العاملين بأجر في البالد ويشمل العدد املوازنات العامة تغطي اقتصادي   وصفب

أي ما  ،من املوازنة في املئة 20قرابة مليوني عامل مدني وعسكري، وال يحصل هؤالء إلى على جزء يعادل 

 من الناتج اإلجمالي املحلي في البالد في الوقت الذي يقاربون فيه نصف عدد العاملين العام. في املئة 4يعادل 

ضمن السياسة  سوريةفي بلد مثل  ملحليإن ارتفاع نسب اإلنفاق الحكومي من إجمالي الناتج ا

 وصفاالقتصادية املتبعة، يمكن أن يكون له محاذيره ب
 
ا عن املناحي ا بعيد  ا أو استهالكي  ا جاري  ه إنفاق

االستثمارية، لكن انخفاضه في املقابل يعني حرمان الطبقات الفقيرة والشرائح الدنيا من مجاالت الرعاية 

إلى طبيعة االقتصاد السوري في ظل النظام الشمولي من جهة، ومن جهة  والدعم الحكومي، وذلك بالنظر

حد ضرورات أثانية بسبب تدني مستويات املعيشة وارتفاع نسب الفقر، ما يجعل التدخل اإلنفاقي العام 

 عودتالبقاء لشرائح واسعة، غير أن الدوافع الحقيقية لتدني اإلنفاق ال تنبع من هذه املحاذير االقتصادية، و 

 إلى تدني مستوى اإليرادات العام. -فقط -أسبابها

أما الجدول الثاني فيشير التذبذب في النسب بين الناتج املحلي واملوازنات املعتمدة إلى غياب كبير في 

الحرب، وخروج قطاع النفط من املعادلة، وشبه انعدام لعملية التصدير لغياب  متغيراتاملوارد العامة في 

باستثناء إنتاج القطاع الزراعي في  نية والعسكرية،دامل متغيرات، وللجميعها اإلنتاج الفعلي في القطاعات

قرب إلى املوازنات الورقية منها إلى الفعلية، في ظل التقلبات التي أا أن تلك املوازنات كانت تلك اآلونة، علم  

 . تحرك سعر الصرف إلى األعلى عصفت بها بفعل

 

 السوري  مؤشر امليزان التجاري  -2

 2000ا باستثناء أربع سنوات تمتد من عام لسوري خاسر  على مدار ربع قرن سابق كان امليزان التجاري ا

 في املئة 15حدود  اقتصرت عند 2011، غير أن عجز امليزان التجاري للسنوات السابقة لعام 2004إلى عام 
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ا، وكانت واردات السياحة من القطع األجنبي كفيلة بتغطية هذا العجز من الناحية الرقمية، أما من تقريب  

ة املاضية على الرغم من د  امل والن الخلل الكبير بين الصادرات والواردات يمتد طإية فالناحية البنيو 

والنسب العليا من الصادرات السورية لم تكن  الكم األكبر وصفاقتصار العجز عند حدود هذه النسبة ب

 من في املئة 64-52شكلت صادرات النفط لوحدها نسبة  إذ، 14سوى موارد طبيعية من نفط وفوسفات

حتى عام  في املئة 89و 67، لترتفع عندها إلى حدود تراوح بين 2001قيمة الصادرات السورية حتى عام 

 2011إلى عام  2006يجابية في امليزان التجاري لتلك السنوات، ومن عام ، وهذا يفسر القيمة اإل 2005

ارتفاع في  األول ملين: من مجمل الصادرات السورية، ويعود ذلك إلى عا في املئة 38سيحتل النفط قيمة 

ا وفق األرقام كمية الصادرات العامة وتنوعها، والثاني انخفاض القيم املصدرة من النفط إلى النصف تقريب  

 الرسمية.

وتركزت الصادرات األخرى على اإلنتاج الزراعي واألغذية والحيوانات الحية مع بعض الصناعات 

عدم التكافؤ البنيوي بين على لبسة والقطنيات، ما يدل لى تقنيات عالية كاألعالبسيطة التي ال تعتمد 

طبيعة الصادرات والواردات لتؤكد انحدار مستوى االكتفاء الذاتي وقصور اإلنتاج املحلي عن تلبية الطلب 

  .واالعتماد على السلع الخارجية لترفع من مؤشر التبعية للسوق السورية

امليزان التجاري بشكل كبير مع تصاعد العنف وانهيار االقتصاد تصاعد الخلل في  2011ا من عام وبدء   

 39مليار دوالر، وبلغ العجز التجاري نسبة  9أكثر من  2011بلغ العجز في امليزان التجاري عام  إذ ،السوري

نحو  2016لتصل قيمة املستوردات عام  2014مليار دوالر لعام  7، و2012من الناتج املحلي لعام  في املئة

من القيمة املذكورة،  في املئة 10ا، مقابل صادرات تساوي مليار دوالر تقريب   6مليار ليرة أي ما يعادل  3020

مليار  351عن العام السابق فقد بقيت عند حدود  في املئة 6،8بنسبة  2017زيادتها عام  من رغمعلى الو 

بنسبة  2016ليار ليرة بزيادة عن عام م 2669ليرتفع العجز التجاري إلى  ،مليون دوالر 700ليرة بما يعادل 

، مع مالحظة أن العجز التجاري 15 ليرات للدوالر 504ا أن سعر صرف املعتمد محسوب على ، علم  في املئة 35

 مليار ليرة سورية. 2660البالغة  2017ا املوازنة املعتمدة لعام الحاصل يكافئ رقمي  

 وإنما إلى ،إلى نمو في الصادرات 2011امليزان التجاري بعد عام وال يعود انخفاض القيم املطلقة في 

عوامل متعددة منها اختالف الحسابات نتيجة تغير أسعار الصرف املحسوبة عليها، ومنها انكماش االقتصاد 

انخفاض القوة الشرائية من جهة، إلى ا السوري وعدم قدرته االستهالكية على االستيعاب االستهالكي نظر  

تعود إلى محاولة النظام التقشف والحد و لقدرة على تأمين املزيد من القطع األجنبي من جهة ثانية، وعدم ا

 من االستهالك بالحدود املتاحة لديه.

تنامت الحاجة السوقية إلى مستوردات إضافية  2018لكنه، ومع سيطرة النظام على أراض أوسع عام 

الصادرات السورية نتيجة كثير من العقبات اإلدارية والبنيوية  ال تتناسب مع النمو البطيء لإلنتاج املحلي أو

ا، ما يرفع من وتيرة ، إضافة إلى تأثيرات الحدود املغلقة سياسي  معظمها التي منعت تعافي القطاعات الفاعلة

                                                           
14 http://www.dcrs.sy/ 

 .دراسة تحليلية لمؤشرات التجارة الخارجية خالل ربع قرن -قرندراسة بعنوان الميزان التجاري السوري في ربع  واألبحاٍث،مركز دمشق للدراسات  مداد،
15shorturl.at/jPUW5  
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مين القطع األجنبي الذي أا في ظل غياب املوارد األساسية لتالعجز التجاري في االقتصاد السوري وتحديد  

شهر الحاجة املاسة، وهو ما شهدناه في األ  من رغمعلى القات االستيراد و ات يشكل واحدة من أهم معب

 أزمات حادة في قطاعات الطاقة. املاضية من

مؤشرات امليزان التجاري وأرقامه واحدة من الدالئل الرئيسة على انخفاض الواردات السورية  د  تع

ستوردات لعدم القدرة على تأمين االكتفاء الذاتي كما يشير إلى املحلية، واعتماد السوق املحلي على امل

 ا.مستوى اختراق املستوردات لالقتصاد السوري وانكشافه بنيوي  

 
 
د النمو األول في القطاع رحلا ملوذلك خالف

 
ة ما قبل الحرب إذ "يمكن القول إن الصادرات كانت مول

، ولذلك شكلت الصادرات في ابالبضائع املنتجة محلي  الصناعي، فالسوق السورية املحلية ضيقة تفيض 

للنمو االقتصادي في البالد. لكن الصادرات التي كانت تعد  قلب  اسنوات ما قبل اندالع االنتفاضة محفز  

القطاع الصناعي أصابها العطب، وتظهر قيم التجارة الخارجية في أحدث بيانات نقلها إعالم الحكومة 

أن قيمة  سوريةعن املكتب املركزي لإلحصاء الذي يحتكر الرقم اإلحصائي في (  2018السورية )أيار/ مايو 

مليار ليرة، في حين بلغت قيمة إجمالي  8022، بلغت 2016ولغاية نهاية  2011إجمالي املستوردات منذ عام 

 -165 -70- 59- 47مليار ليرة، مع التذكير بتفاوت أسعار صرف الليرة ومحطات تراجعها  1911الصادرات 

ليرة لكل دوالر تختلف مفعوالتها  47، ما يعني أن حصيلة صادرات بسعر صرف 600-490- 460- 300-440

 .16ليرة لكل دوالر 440عن صادرات بسعر صرف عند 

 

 
ا
 انهيار املوارد الحكومية بفعل الحرب :اثالث

تها على القطاعات ا بفعل الحرب بسبب النتائج الكارثية التي خلفتقلصت املوارد الحكومية كثير  

وأفضت إلى خسائر جسيمة قدرت األمم املتحدة الجانب املتعلق بالدمار فيها  سوريةفي كلها االقتصادية 

مليار، أما الخسائر املتعلقة بالفوات االقتصادي فقد قدر البنك الدولي في تقرير صادر عنه  388كلفة تب

 20لي من جراء تعطل النظام االقتصادي تزيد بواقع "الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج املح 2017عام 

  ."17تلك الناجمة عن الدمار املادي خالل السنوات الست األولى للصراع لىع اضعف  

وفي مقال كتبه زكي محش ي ونشره معهد تشاثام هاوس بين فيه وضع الناتج املحلي اإلجمالي في حال كانت 

دقيقة  2019في سورية لعام  ف املئة 9.9نومست" البالغة اإليكو "توقعات النمو االقتصادي العالية لـ 

، فإن (ومستدامة )وهو أمر غير مرجح أن يحدث بالنظر إلى حالة عدم اليقين العالية في االقتصاد السوري

 .182030عام  2010سورية ستصل إلى مستوى الناتج املحلي اإلجمالي لعام 

                                                           
16 shorturl.at/emyIQ  
17 https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/brief/the-toll-of-war-economic-and-social-impact-analysis-esia-of-the-conflict-in-syria-
key-facts 
18 http://b2b-sy.com/news/54238/ 
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التي انحدرت  املباشرة فقد تراجعت بشكل حاد وعلى رأسها واردات النفطموارد النظام إلى أما بالنسبة 

ا، وخسر سنوي   19مليار دوالر 8ا، ما يعني حرمان النظام من ألف برميل يومي   379آالف برميل من أصل  9إلى 

ب خسر كل من الضرائو ا من إيرادات القطع األجنبي، ا كبير  النظام عائدات السياحة التي كانت تغطي قسم  

مليون  574بلغت  إذا، ووصولها إلى عتبة أدنى من مليار سنوي   ا،األساسية على الصادرات النعدامها تقريب  

 700مليون دوالر، و 629في العام التالي لتصل إلى  في املئة 11مليون دوالر، وارتفعت بنسبة  2015دوالر عام 

 .2017مليون دوالر عام 

إذ ارتفعت نسبة عجز  ،واردات املال العام املدمرة بانعكاساتها علىستظهر اآلثار  2012ا من عام وبدء   

معظم موارد النظام  2015ا حتى عام وتأثرت سلب   ،20في املئة 6فيها إلى الناتج اإلجمالي املحلي بنسبة  املوازنة

إلى  مليار دوالر، إضافة 12،4إلى  2010مليار عام  60من  2016انخفض الناتج املحلي عام و التقليدية، 

حسب البنك الدولي الذي حدد موجودات البنك املركزي بالتقلص الشديد في االحتياطي النقدي األجنبي 

مليار دوالر  18وجود  مليون دوالر، فيما كانت التقديرات العامة تشير إلى 700 ـب 2016السوري عام 

 قبل الحرب. ااحتياطي  

ه تالنظام مرتبط بالتطورات العسكرية على األرض رافقيجابي لدى إساد مناخ  2017وبحلول عام 

نبعض سمات التحسن في الجو االقتصادي، و  عل 
 
ا وارتفاع إنتاج الغاز إلى ألف برميل نفط يومي   24إنتاج  أ

السورية بعض  استعادة الدورة االقتصاديةإلى بفتح معبر نصيب إشارة  2018، وتتوج عام 3مليون م 20

لى املحيط، بالتزامن مع إقالع بعض املنشآت الخاصة، ومنح عدد من االستثمارات عافيتها وانفتاحها ع

السياحية والعقارية لبعض املستثمرين املرتبطين بالنظام مباشرة وانخفاض معدالت التقنين في الكهرباء، 

                                                           
19 https://www.eqtsad.net/news/article/23287/ 

" ولفت خميس، إلى أن الداعم األساس لالقتصاد قبل الحرب كان االجتماعيتصريح حديث لعماد خميس رئيس الحكومة السوري في معرض حديثه عن أسباب تراجع الدعم  بحسب

ا أنه  200 ىمليارات دوالر سنوي ا، فيما يصرف اآلن شهري ا حوال 8ى مردود الفائض النفطي المقدر بـيرتكز عل مليار دوالر من  16صرف  جرىمليون دوالر لشراء النفط، مذكر 

 .االحتياطي خالل خمسة أعوام"

20 shorturl.at/rDFV4  

https://www.eqtsad.net/news/article/23287/
https://www.eqtsad.net/news/article/23287/
https://www.eqtsad.net/news/article/23287/
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ل.س، وقريبة من السعر الرسمي  500شبه استقرار في معدالت صرف الليرة السورية تحت خط ساد و 

 ليرة سورية. 434بالغ ال

توحي بموارد مستعادة، ولكن نهاية عام  وما يليها بنسب رقمية عالية 2017وارتفعت موازنات األعوام 

بالشارع السوري كاشفة عدم ارتباط األمل بالبنى  لم تكن كبدايتها، حيث عصفت األزمات 2018

السياسية املغايرة للواقع الفعلي، وهو ما لى التمنيات والتحليالت عاالقتصادية الفعلية، ومحيلة ارتكازه 

في منحى ال يدل على ، في املئة 70بعد فتح املعبر بمقدار  سوريةردنية إلى حالة تراجع الصادرات األ  عبرت عنه

 .21االكتفاء الذاتي الداخلي، بالترافق مع إعالن الجانب األردني ملنع استيراد مئات من السلع السورية

ا حكم   مع ازدياد وتيرة العمليات العسكرية املؤدي راجع الواردات الحكومية الحادخالصة األمر ترافق ت

إنفاق حربي متصاعد وشلل إضافي لحركة االقتصاد، ما يعني ضرورة الحصول على موارد إضافية إلى 

لبحث التمويل العمليات الحربية من جهة، وضرورة تغطية اإلنفاق العام من جهة ثانية، وهو ما استدعى 

 أثناء الحرب.في عن مصادر تمويل استثنائية 

 

 الحرب أثناءفي  التمويل مصادر  :ارابعا 
للجيش السوري وميليشياته خالل السنوات الثماني املاضية  تطلب استمرار العمليات العسكرية

 
 
كلفة استمرار تالراهن لغياب املعطيات، لكن األكيد أن ا ال يمكن تقديره في الوقت ا خاص  عسكري   اإنفاق

 العمليات القتالية لم 
 
غط فعلى الرغم من كونها الجهة  وفق أرقام املوازنات املرصودة لوزارة الدفاع، ي 

 في املئة 14-11، إال أن اعتماداتها لم تتجاوز في العقد املاض ي قبل الحرب نسبة سوريةاإلنفاقية األولى في 

 2003مليار، وارتفعت عام  356مليار ليرة من أصل موازنة  46مبلغ  2002بلغت عام  فقدوازنة العامة من امل

مليار ليرة  68 لىإ 2007ارتفاعها عام  من رغمعلى المليار ليرة، و  420مليار من ضمن موازنة بلغت  57إلى 

بلغت  فقد، 2010بة بذلك نسبتها عام ، مقار في املئة 11نسبتها من املوازنة العامة انخفضت إلى حدود  أنإال 

 مليار ليرة. 89مقدار 

مليار، إال أنها كانت تعبر عن موازنة جيش  2و 1ومع االنتباه إلى أن هذه األرقام في حينها كانت تراوح بين  

كلفة استمرار العمليات تخامل، وبعيد كل البعد عن العمليات والتدريبات العسكرية املكلفة، وهذا يعني أن 

وإصالح  لحربية تفوق هذه األرقام بأضعاف كثيرة، ال يمكن تحديدها ملا يستوجب األمر من أسلحة وذخيرةا

من رغم على ال-ا أن أرقام املوازنات التالية بعد الحرب وعتاد ووقود وعمليات لوجستية مرافقة، وخصوص  

 الحرب، بفعل انهيار سعر الصرف.موازنات ما قبل با قيمتها السوقية متدنية قياس   كانت -انتفاخها الرقمي

اإلنفاق العسكري من الحساب لكون املوارد التي غطت الحرب غير محددة  تبعاداس من رغمعلى الو 

لدى  كان يحمل األولوية اإلنفاقية إذمجمل املوارد العامة  فيإال انه ال يمكن إهمال تأثيراته  ،القيمة واملصدر

                                                           
21 shorturl.at/mBGP8 / 
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التي يمكن حصرها  أثناء الحربفي لى مصادر تغطية تمويل اإلنفاق العام علة أالنظام، وألنه يحيل املس

 ية: تبالبنود اآل

 

 اًلحتياطي املركزي  -1

شكل االحتياطي املركزي املورد الرئيس لعمليات اإلنفاق املتزايد في ظل تقلص املوارد، ومن غير املعروف 

الفعلية لكل من النفقات العسكرية القائمة، واإلنفاق  السنوي منه، ونسب تغطيتهاا كتلة االستنزاف تمام  

الكتلة  تاستهلك 2015إلى نهاية عام  2012ا من منتصف عام بدء   الجاري االعتيادي، ولكن من املؤكد أنه

 .2016مليون دوالر عام  700الرقم إلى  ا، قبل أن يصلمليار سنوي   5-4منه بمعدل  ى الكبر 

 2011بعد  ن املبالغ املأخوذة من االحتياطي ملوازنات األعوامإب بيانات املكتب املركزي لإلحصاء فحسبو 

رتي بالليرة السورية، و تهي كاآل  
د 
 
وفق متوسطات سعر الصرف غير الرسمية في كل  نا(طرف)من  بالدوالر ق

 سنة.

مليار دوالر وفق األسعار  3رب ، وهو رقم يقا2011مليار ليرة في موازنة  167املأخوذ من االحتياطي  .أ

 حينها.في السوقية لسعر صرف الليرة 

 .املالية من املصدر 2012غابت بيانات  .ب

 مليار دوالر. 3،5بمعدل تقديري  2013مليار ليرة عام  744املأخوذ من االحتياطي  .ج

 مليار دوالر. 2، بمعدل تقديري 2014لعام  مليار ليرة 506املأخوذ  .د

 مليار دوالر. 2بمعدل تقديري  2015لعام  561االحتياطي املأخوذ من  .ه

 بمعدل تقديري مليار ونصف. 2016لعام  مليار ليرة سورية 621املأخوذ من االحتياطي  .و

 2012دون عام من مليار دوالر،  11،5مبلغ  2016ويشكل مجموع األرقام السابقة حتى نهاية عام 

مليار دوالر، وهي قيمة  15ا قبله وبعده يصبح الناتج بحدود ا ملمساوي   2012املجهول، وعلى افتراض العام 

مليار دوالر، وتنسجم مع  18ـعن وجود احتياطي مقدر بوتتوافق معها املعلومات  منتقترب  حسابية

تصريحات رسمية لرئيس الحكومة السوري عماد خميس "ولفت خميس إلى أن الداعم األساس لالقتصاد 

 ا، فيما يصرف اآلن شهري  امليارات دوالر سنوي   8ردود الفائض النفطي املقدر بـقبل الحرب كان يرتكز على م

خمسة  فيمليار دوالر من االحتياطي  16صرف  جرى أنه  امليون دوالر لشراء النفط، مذكر   200 ىحوال

 .22أعوام"

 

                                                           
22 https://www.eqtsad.net/news/article/23287/ 

 

https://www.eqtsad.net/news/article/23287/
https://www.eqtsad.net/news/article/23287/
https://www.eqtsad.net/news/article/23287/
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 الخط اًلئتماني -2

اف االقتصادي للنظام السوري ا من اإلسعنوع   2013 يوليو /شكل توقيع الخط االئتماني األول في تموز 

ا في الصراع الدائر وقدمت مساعداتها العسكرية للنظام، والخط االئتماني من إيران التي انخرطت عسكري  

مليار  3،6ة تسهيالت بنكية أو قروض ميسرة ومؤجلة الدفع، وبلغ حجم الخط االئتماني األول قيمة نزلبم

اسية، غير أن القسم األعظم منه استعمل في تمويل مواد مادة غذائية أس 25دوالر، وشمل في البداية 

نفطية، وكانت سانا قد نقلت عن الخط االئتماني "أن هذه األموال ستستخدم في تمويل "استيراد بضائع 

ولم يصمد الخط االئتماني اإليراني في الجانب الغذائي منه لرداءة البضائع ، 23."روعاتوسلع وتنفيذ مش

نص ، و 2018خط االئتمان النفطي فقد صمد حتى الربع األخير من عام  وانتهاء صالحية بعضها، أمااملرسلة 

ألف برميل من املشتقات  70، أي بمعدل 24على توريد ناقلتي نفط شهريا بسعة مليون برميل لكل منهما

 .2018حتى عام  مليار دوالر 6،6وصول مبالغ الخط االئتماني إلى  النفطية يوميا، وتشير التقارير إلى

ة سماح للتسديد سبع مد  ه يمنح وصفوساهم الخط االئتماني في تعزيز املوارد الرئيسة للنظام ب

ة احتياجاته النفطية في الجانب العسكري والحكومي، إضافة إلى د  النظام خالل تلك امل غطىسنوات، و 

ة ضربة كبرى ليحرم النظام نزلي بمبيع هذه املواد في السوق، وجاء توقف الخط االئتمانبتأمينه السيولة 

ا، وكانت تداعياته شديدة الوضوح على النظام وعلى الشارع السوري مليار دوالر سنوي   2من مردود يتجاوز 

 جراء توقف هذا الخط.من الذي يعيش أزمات متدحرجة 

داد، إضافة إلى حرمان النظام من مورد رئيس مؤجل الس ومن أهم تداعيات توقف الخط االئتماني 

استيراد املشتقات في ظل شح العملة إلى هو االنكشاف األكبر للعملة السورية بسبب اضطراره املستمر 

 األجنبية لديه.

 

 املساعدات األممية -3

شكلت املساعدات األممية واحدة من أهم مصادر تمويل النظام بالشكلين املباشر وغير املباشر، وكان 

ا "ونظر   سماح بإدخال املساعدات إلى املناطق املحاصرة إال عن طريقه،ة الحرب المد   زالالنظام قد رفض ط

أن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يحتاج إلى موافقة الدولة املتضررة، فقد خضع إلى 

ما كان يسمح تحت  اوغالب   ،تلك املناطقإلى ما جعله يتالعب بها ويحدد الكميات الواصلة  .25لشروط األسد"

ن مساعدات األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية ال بد أن إضغوط الشديدة بمرة واحدة فقط، في حين ال

 تمر عبره، وعبر منظماته املحلية.

وكشفت التقارير والدراسات أن حجم الفائدة التي جناها النظام السوري من املساعدات األممية تقدر  

من املساعدات األممية فقط كانت تصل إلى أصحابها  في املئة18إلى  2ا، وأن دوالر سنوي   اتبثالثة مليار 

                                                           
23 https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN0PI1TX20150708 
24http://fresh-syria.net/archives/30648 تصريحات مدير شركة المحروقات عن توقف الخط االئتماني   
25 https://www.noonpost.com/content/24898 
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الحقيقيين، فيما يذهب الباقي إلى جيوب النظام وأعوانه، ويدخل في النهاية في الدورة االقتصادية للنظام، 

، كانت النفقات اإلنسانية 2017ويشير تقرير غير منشور من املركز السوري لبحوث السياسات إلى أنه سنة 

، بما في ذلك مصادر التمويل التابعة لألمم املتحدة وغير التابعة لألمم سوريةالية للمجتمع الدولي في اإلجم

 .26في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي للبلد 35املتحدة، تعادل نحو 

فبحسب  كشفت التقارير أن األمم املتحدة مولت جمعيات مرتبطة مباشرة ببشار األسد وميليشياته،و 

ا بعشرات ماليين الدوالرات إلى منظمات أو أفراد مقربين "ذكرت أن األمم املتحدة منحت عقود   انالغاردي

هواء نظام أل من أنه يخضع  هممن الرئيس السوري بشار األسد، في إطار برنامج إنساني يخش ى بعض

 .على حد قول الصحيفة البريطانية 27دمشق"

رية، وابن خاله رامي مخلوف وجمعية البستان التي تمول واملقصود بها زوجة بشار األسد وجمعياتها الخي

 امليليشيات املؤازرة للنظام.

سيطرة النظام املباشرة تراجعت كثير من آليات الدعم،  صلحةوبانحسار كثير من مناطق املعارضة مل

وتشير ما حرم النظام من مورد أساس ي كان يصب في النهاية في مجرى اقتصاده بشكل مباشر أو غير مباشر، 

 ممي الفعلي، وابتعاده عن قنوات األمم املتحدة،أمرين معا، تراجع الدعم األ  إلىتقارير حديثة لهذا العام 

مليون دوالر، من أصل  217أن ما قدم من مساعدات لسورية هذا العام حتى اآلن لم يتجاوز"  كاشفة

أن هذا التمويل الضعيف يمثل فقط و  مليار دوالر، 3،1اإلجمالي الذي طرحه برنامج االستجابة واملقدر بـ

 28".في املئة 6.6

 

 التحويالت الخارجية -4

مع انهيار االقتصاد السوري وتدني مستويات املعيشة وانهيار سعر الصرف في الداخل السوري وارتفاع 

السوريين نسب الفقر إلى مستويات تتجاوز ثلثي الشعب السوري، ازدادت نسب التحويالت الخارجية إلى 

من ذويهم وأقربائهم ملساعدتهم على تجاوز مصاعب الحياة، وشكلت تلك التحويالت  املقيمين في الداخل

ما دفع النظام في ظل العقوبات وعدم  ،إضافة إلى دورها في تغطية نقص العمالت األجنبية ،ا مهمةأرقام  

االت على تصريفها بالسعر الرسمي، وجود آليات للتحويل إلى استغالل تلك الظاهرة وإجبار أصحاب الحو 

 ا أن فوارق كبيرة كانت على الدوام بين السعر الرسمي والحقيقي.علم  

الرقم في األعياد واملناسبات ليصل إلى  مليون دوالر ويزداد 5ويبلغ متوسط التحويالت اليومية بحدود  

ثر من مليوني دوالر بالقطع األجنبي، مليون دوالر، األمر الذي يمنح النظام قدرة االستحواذ على أك 10حدود 

 150ا إلى حدود إضافة إلى الفائدة التي يجنيها من فارق السعرين الرسمي والخاص، ويصل الفارق حالي  

 ليرة سورية(. 585وبين  434)الفارق بين  ل.س لكل دوالر

                                                           
  المصدر السابق نفسه.26
27https://www.alhurra.com/a/un-paid-assad-regime-millions-of-dollars-under-aid-program/321032.html 
28https://www.zamanalwsl.net/news/article/103743/ 
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على  ،لم تتوقفلم تتأثر التحويالت باملعطيات السابقة كما الخط االئتماني واملساعدات األممية و 

 
 
ا بأنها املورد شبه الوحيد العكس ازدادت الزدياد الحاجة إليها، ويقوم النظام باستغالل تلك الظاهرة معترف

 الضروري لتغطية عمليات االستيراد. لحيازة القطع األجنبي

الذي يبحث فيه أصحاب التحويالت عن طرق خاصة تجنبهم هذا الفارق بين نفسه وفي الوقت  

شد العقوبات بحقهم أاألمنية إلى التضييق ومالحقة املكاتب الخاصة وفرض  ، تسعى أدوات النظامالسعرين

 من هذا املورد الشديد األهمية للنظام. خوفا من حرمانها

 

 اإلجراءات اإلدارية -5

في ظل القوانين السائدة في األساس،  من األوضاع التي تحتاج إلى إجراءات إدارية اخلقت الحرب كثير  

املتابعات اإلدارية، لحفظ الحقوق أو الحصول على  ضرورة فيساهمت تبدالت إضافية على القوانين و 

قات أمام املواطنين الذين اضطروا إلى عو ا من امل، ولكنها شكلت مزيد  والسفر وغيرها معينة للحماية اتأذون

غدفع رش ى كبيرة لتجاوز تلك العقبات، وفيما  ة نتيجة الحرب، تركتها استثنائي أوضاعها كثيرون بسو 

لكنها مع تزايد األعداد وحاجتها إلى مزيد من املوارد تحولت إلى وسيلة  ،السلطات مغانم لصغار املوظفين

إلى درجة ال يمكن تخيلها  من الرسوم وعقدت املعامالت وشعبتها اجل هدف محدد، فرفعت كثير  أمتبعه من 

ا مع ا ال تنتهي، وخصوص  رة، وجعلت لكل تفصيل منها أبواب  مستفيدة من الوارد الدائم لتلك الحركة املستم

 العامة. تعقيد األوضاع

ومع تزايد أعداد الهجرة والخروج من البالد تنبهت السلطات إلى حجم العائد الضريبي من األوراق  

ا لتصل رسوم استخراج الجواز السريع داخل داخلي  عدة وجوازات السفر، فرفعت قيمها مرات  الثبوتية

 إلىعن األرقام املضافة  ألف ليرة سورية، عدا 18ألف ليرة سورية والعادي غير املستعجل إلى  30البالد إلى 

استصدار جوازات السفر املستعجلة إلى  املعامالت لسبب أو آخر، أما خارجيا فقد رفعت السلطات قيم

ومع تزايد السوريين في  29دوالر 325 ا، ويبلغ سعر استصدار الجواز العاديدوالر وهو األغلى عاملي   825

ارات، فقد ارتفع الوارد السنوي إلى ملياري دوالر لدائرة الخارج وحاجتهم إلى تلك األوراق وتصديقها من السف

ألف  950ا أن اإلدارة منحت العام املاض ي الهجرة والجوازات بحسب تصريح مسؤول رسمي فيها، كاشف  

ن أن  ،ا، بمعدل أربعة آالف جواز سفر يومي  هاوخارجالبالد جواز سفر داخل  اإلدارة خالل العام  يراداتإوبي 

ا إلى أيض   امشير   مليون دوالر، 900مليار دوالر بينما بلغت اإليرادات من خارج البالد بحدود  2املاض ي بلغت 

مليون ليرة، بينما بلغت قيمة   200إيرادات الهجرة من منح بطاقات اإلقامة للعرب واألجانب بلغت “أن 

 .30مليون ليرة للعرب وأكثر من مليون ليرة لألجانب 15مخالفاتها 

معامالت األمور اإلدارية من وكاالت عامة  كلإلى  امتد مر على الجوازات وحدها، وإنماولم يقتصر األ 

ا علم   ،وخاصة، وتثبيت ملكية، وحتى معامالت تعويضات األضرار، ومعامالت دفع بدل نقدي عن الجيش
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اج والطالق مالي مهم للنظام، إضافة إلى معامالت الزو  آالف دوالر وهي وارد 8أن قيمة البدل النقدي تبلغ 

مليون  12ا في ظل نزوح وتصديق الوثائق، وغيرها من املعامالت الالزمة للمواطنين السوريين، وخصوص  

 ا.ا وخارجي  سوري داخلي  

 ،إلبقائها وتوسيعها ا لخزينة النظام، ويتعمد النظام،ا مهم  وارد   -وما تزال-شكلت اإلجراءات اإلدارية 

أكبر من املواطنين بغية  ايمس شرائح أوسع وأعداد   من التعقيدات والرسوم والغرامات في كل أمر امزيد  

 الحصول على أكبر عائد ممكن.

 

 بدائل حكومية ًلنخفاض اإليرادات -6

مع انعدام قدرة النظام على تحسين الواردات اإلنتاجية الفعلية، وعدم قدرته على استرجاع املناطق 

، فإن حاجته 3ا، وأقل من عشرين مليون مألف برميل يومي   24بالنفط واقتصار وارداته منها على الغنية 

ا، وان كانت قد اقتصرت على بعض املناطق، ا أن الحرب لم تنته فعلي  إلى اإلنفاق املتزايد مستمرة وخصوص  

 
 
ومع خسارته  تغيراتتلك املا القتصاد منهك، في ظل ا إضافي  ا يشكل نزيف  ا مستمر  ا عسكري  ما يعني إنفاق

ا ن النظام بدا مضطر  إا من العجز، فا كبير  حيز  للخط االئتماني اإليراني واملساعدات األممية التي كانت تسد 

 اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة في كثير من املجاالت للتكيف مع املعطيات املالية الراهنة. إلى 

ية أو املنحى العام الذي يحاول النظام من خالله وتشكل تلك اإلجراءات خريطة الطريق االقتصاد 

إلى ا بمن فيهم الحاضنة األقرب العجز املطلق، وباألخص مع استياء السوريين عموم  االنهيار أو تفادي 

النظام، من تزايد الغالء وتردي األحوال املعيشية ا  و  ا،، خالفا لوعوده سابق  امتسارع   تردي 
 
ا للمأمول من خالف

 ا.تياحه عسكري  جانبه بعد ار 

من أو استثمارها سعافية: التقشف، إلغاء الدعم أو تقليصه، بيع األصول ومن أهم تلك اإلجراءات اإل  

 خاصة غير املباشرة منها.بالقطاع العام للقطاع الخاص أو للخارج، رفع السقوف الضريبية و 

 التقشف -أ

إلى التقشف  داعيةومنحاه نفسها على شكل اإلنفاق الحكومي املعتاد  فرضت أزمة الواردات العامة

في محاولة لتخفيف النفقات الجارية واإلنمائية على حد سواء، وباألخص  ا مع الواقع املأزوم،الشديد تماشي  

أن موازنة العام الحالي كانت مرسومة وفق نهج سياس ي يأمل قطف ثمار االنتصار العسكري بانفتاح عربي 

الزم مع ش يء من الدعم االقتصادي الرامي إلى السبق في عملية إعادة اإلعمار املطروحة، مع توقعات مت

 ليرة سورية. 434بنشاط سياحي محتمل، وضمن عملية احتساب لسعر الدوالر في املوازنة الحالية بقيمة 

قتصادي العام لعدم أربك الواقع االو عدم تطابق التوقعات مع الواقع أربك عمل الحكومة االقتصادي، 

التي عصفت في البالد خالل األشهر  قدرة النظام على تجاوز األزمات الناشئة، ومن أهمها أزمات الطاقة

انتهاج سياسة التقشف وشد األحزمة وتخفيض النفقات وصرف النظر عن كثير من  املاضية، فعمدت إلى
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، وشمل التقشف مناحي الحياة املرتبطة التي رسمتها، أو اكتفت بعمليات ترقيع بسيطة فيها روعاتاملش

عن إجراء و  ،املجانية عن صرف األدوية ، فطال القطاع الصحي الذي امتنعكلها باألعمال الحكومية

للموظفين أو ذوي  نسب تغطية املستلزمات الجراحية ا املكلفة منها، وخفضالتحاليل املخبرية، وخصوص  

ط الترويجية أو املشاركة فيها، كاملؤتمرات واملعارض، االنش الشهداء إلى حدود صفرية، وامتد التقشف إلى

 
 
  وخ
وغيرها  العاملين املرتبطة باملكافآت التشجيعية والعمل اإلضافي، ض بدل أذونات السفر، وتعويضاتف 

من الحوافز، وشمل التقشف مظاهر اإلنفاق الحكومي الخاص بمجريات العمل اليومية من املستلزمات 

 ،وتنقالت املوظفين والحصص املمنوحة من الوقود للسيارات الحكومية ية كالقرطاسيةاإلدارية الضرور 

، وغيرها من اإلجراءات الكفيلة بالحد من أو إلغائها وشمل التقشف تقليص فتح االعتمادات للتوظيف

 تخفيض شديد ملصاريف الضيافة واالستقباالت الخاصة باملسؤولين والتقليل اإلنفاق، ووصل األمر إلى

 ا على موضوعة التقشف.ا مع التقنين العام في البالد، القائم وظيفي  من إنارة أماكن العبادة، تماشي  

بدأ شد األحزمة  2012بالحالة املستجدة في اإلنفاق الحكومي بعد الحرب، فمنذ عام  وليس التقشف 

ا، وجاءت بالتزامن مع أزمات متراكبة التقشفية األخيرة بدت أكثر حزم   اإلجراءات، غير أن ةواضح صورةب

 وشديدة الخطورة.

"ستضطر الحكومة إلى تقليص النفقات أكثر وأكثر. وألنها لن تتمكن من تقليص اإلنفاق العسكري،  

ص من اإلنفاق على الخدمات العامة، وستمتنع عن إصالح األضرار في البنية التحتية
 
. سيصبح فإنها ستقل

راتهم، وسيتطلع كثيراالناس أكثر فقر  
 
  .31منهم إلى الهجرة ون، وسينفقون مدخ

ا عند حرمان الشرائح االجتماعية من الخدمات الحكومي اقتصادي   التقشف مفعوالتال تتوقف 

ي في مزيد ا، وإنما يدخل االقتصاد املحلتلك الخدمات التي احتكرتها وتولتها الدولة البعثية تاريخي   ،األساسية

تباطؤ النمو  اإلنفاق الحكومي يزيد عن ربع الناتج اإلجمالي املحلي، ما يؤدي بدوره إلى وصفمن االنكماش، ب

 أو تحولها إلى املنحى السالب.وتأثره 

 أو تقليصه إلغاء الدعم اًلجتماعي -ب

لفتها أو أسعارها كتينطوي الدعم االجتماعي على تثبيت أسعار بعض السلع وتقديمها للمواطن بأقل من 

ا، بشكل ما صمام األمان تاريخي   وكانت ،بطبيعة النظام الشمولي سوريةالعاملية، وهي مرتبطة في 

 املتردية. األوضاعلهم في ظل  ما تبقى منها آخر سند د  ويعاالقتصادي لشرائح واسعة من الشعب السوري، 

على الخبز، وبعض املشتقات النفطية )في حاالت ارتفاع  وحتى وقت قريب اقتصرت القطاعات املدعومة

 .اتشمل الكهرباء جزئي  و السعر العاملي(، 

إلى تحرير نسبي ألسعار املشتقات النفطية ورفع أسعارها إلى مستويات  2005وكان النظام قد عمد منذ  

عرية له أو بتخفيض ا من املرات، سواء برفع القيم السرفع سعر الخبز عدد  و مقاربة لسعرها العاملي، 

ا، وكذلك الكهرباء خضعت لتعديالت وأسعار تصاعدية وفق نظام الشرائح ما الكمية مع بقاء السعر ثابت  
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يعني انخفاض مستويات الدعم، واقتصارها على الشرائح الدنيا فقط، فيما الكهرباء التجارية والصناعية 

 ليرة سورية. 50 إلىل سعر كيلو الكهرباء فيها والشرائح العليا من الفواتير املنزلية غير مدعومة ويص

مليار ليرة، وهو رقم  1870عن مبلغ  2017أعلن عام  فقد ،ا كبرى للدعم االجتماعيويقدم النظام أرقام   

، فيما بلغ الرقم 32مليار 973البالغ  2016ضعف الرقم الذي أعلنه عام  وهومن املوازنة،  في املئة 70يعادل 

خص  2019مليار ليرة للدعم االجتماعي عام  811مليار، بينما اعتمد مبلغ  657مبلغ  2018في موازنة عام 

 لدعم مادة الدقيق. 361و ،منها 431 ـاملشتقات النفطية ب

ا عن الصدمة املباشرة، فيعتمد التدرج مبتعد  ،ويسعى النظام للتخفف بالكامل من الدعم االجتماعي

أزمة  ا ضمن نظام السعرين، وهو ما حدث خاللدة، ليوفرها الحق  ا بالتقنين وشح املافي الخطوات، مبتدء  

األمر الذي يضمن له التحلل من التزاماته االجتماعية، ويمهد السوق  ،شهر املاضيةاملشتقات النفطية في األ 

 لتكريس السعر األعلى.

يدة املتبقية ن الخبز هو املادة الوحإمعظم فاتورة دعم املشتقات النفطية، ف وبعد تخلص النظام من

التي مرت بها  نفسها لخطواتلا ضمن إطار الدعم االجتماعي الحقيقي، ومن املحتمل أن يخضع الحق  

هذه الخطوات،  لىإدراك النظام األبعاد االجتماعية الخطرة املترتبة ع من رغمعلى الاملشتقات النفطية، 

قد رفع  النظام في العام املاض ي وكان ،منذ سنين طويلة سوريةنظام السعرين للخبز معمول به في  ا أنعلم  

، والحلويات، كلها واملازوت على األفران الخاصة، ما انعكس على الخبز السياحي واملعجنات أسعار الدقيق

في حين ما تزال ربطة  ،سل. 400وغيرها من املواد التي تعتمد على الطحين، فارتفع سعر كيلو الخبز إلى 

 ليرة سورية. 50كغ( عند آخر سعر معتمد بقيمة 1) الخبز

مليار ليرة، والفروق  774تصل إلى  2019ن إيرادات النظام من الفروق السعرية لعام إمن جهة ثانية ف

ع باحثة سورية هي عملية معاكسة للدعم، وهي القيم الزائدة التي تفرضها على سل السعرية كما عرفتها

أي بقيمة  ،مليار 811من  774معينة، ما يعني أن الدعم الحقيقي لهذا العام هو حاصل طرح الرقمين 

 .33مليار ليرة 36فعلية ال تتجاوز 

التحلل من  أن ،إدراك النظام الذي يتصرف بعقلية التاجر القائمة على منطق الربح من رغمعلى الو 

املشتقات النفطية وحوامل الطاقة سيكون له منعكسات إلغاء الدعم عن بكافة التزاماته االجتماعية، 

أسعار  وقد بدأت مالمحها بالظهور مع ارتفاع ،مباشرة وغير مباشرة، على كامل االقتصاد السوري خطرة

يدرك أن تحرير أسعار الطاقة سيكون له و ، بالتزامن مع انهيار في سعر صرف الليرة، كافة السلع والخدمات

قطاعات انتاجية رئيسية ومنها القطاع الصناعي والزراعي، إال أنه في واقع الحال،  منعكساته السلبية على

 من الخيارات. اال يملك كثير  
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 طرح األمالك العامة للبيع أو اًلستثمار -ج

املال السريع إلى طرح عدد من األمالك العامة  يسعى النظام في واحدة من الحلول املتبعة لديه لجني

عية أو الثروات الباطنية، وحتى الحدائق العامة، للبيع أو االستثمار وفق عقود طويلة واالستثمارات الصنا

األجل لجهات داخلية وخارجية بشروط مجحفة ال تراعي حقوق الشعب السوري، وتخضع االستثمارات 

الداخلية لديه إلى منطق املحاصصة واملكافآت التي يعتمدها لرجاالت أعماله املقربين، لتبدو تلك 

الستثمارات أشبه بالهدايا أو الهبات، أما على الصعيد الخارجي فتندرج ضمن اإلطار السياس ي وسداد ا

 الديون املعنوية أو املادية.

لتين للهاتف الخلوي في مقبلجددت الحكومة لعشرين سنة  2014"عام 
 
ة تراخيص الشركتين املشغ

د الخزينة السورية، وب جر 
 
سكان البالد، من أموال هم بأشد الحاجة إليها. وقد  من ثمالبالد، وبشروط ت

  س   2018، و2015بين عامي  حسبت نشرة ذا سيريا ريبورت أنه
 
مليار ليرة سورية )أي ما يعادل  200 ىم حوالل

ألصحاب أسهم هاتين الشركتين على حساب الخزينة السورية. لم تكن هناك أي  (مليون دوالر 450 ىحوال

غم محاسيب  اانونية لتغيير شروط الترخيص؛ فقط جشع أصحاب الشركتين، وهم طبع  ات مالية أو قسو 

ن من ذلك"
 
 .34النظام أو أشخاص مرتبطون به، هو ما مك

من جميع اإليرادات  في املئة 70"وباملثل، تنازلت الحكومة ملجموعة ستروي ترانس غاز الروسية عن 

، وقد تخلت عنها الحكومة اماليين الدوالرات سنوي  الناجمة عن إنتاج وتصدير الفوسفات. يعني ذلك مئات 

بين من موسكو، مرة أخرى على حساب الخزينة وسكان  49ملدة  سنة، إلرضاء جشع طغمة من األثرياء املقر 

 35"اعموم   سورية

 
 

لسداد ديون مستحقة لها على النظام  وفيما يجري االتفاق على إدارة الجانب اإليراني ملرفأ الالذقية بدال

يؤكد هذا املنحى، بانتظار  ،عاما 49اإلعالن عن تأجير مرفأ طرطوس للجانب الروس ي، مدة  سوري، فإنال

 مزيد من االتفاقات والتنازالت.

، وباألخص في الجانب الداخلي منه، لكونه من صلب توجهات النظام اا كلي  األمر ليس جديد   ما أنوب 

من قطاعات الدولة أمام استثمار القطاع الخاص وفق أحد "إتاحة مزيد  ما يجري اآلن هو غير أنالقديمة، 

 على كسر احتكار الدولة لقطاعات اقتصادية وفي B.O.Tصيغ االستثمار وأبرزها التشاركية ونظام 
 
، عالوة

  .36مقدمتها النفط والكهرباء أمام استثمار القطاع الخاص

 رفع السقوف الضريبة املباشرة وغير املباشرة -د

 في املئة 40كانت تشكل قرابة  األخيرة، ففي حين في املوازنات السورية ى الضرائب اإليرادات الكبر تشكل 

أكثر من ثلثي املوازنة، في باتت في موازنات ما بعد الحرب تساهم  2011من اإليرادات العامة ملوازنات ما قبل 

                                                           
34 shorturl.at/opHP8  
 نفسه السابق المصدر 35
 .22/3/2019 االستراتيجية،، مركز عمران للدراسات 2019في مناطق النظام السوري خالل شهر شباط  اإلعماروإعادة  الحوكميالواقع  36
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إلى نوعين، الضرائب املباشرة الواردة  ، وتنقسم الضرائب37من الناتج اإلجمالي املحلي في املئة 20وأكثر من 

من ضريبة الدخل واألرباح الحقيقية وضريبة الرواتب واألجور، والضريبة غير املباشرة كالرسوم الجمركية 

 ورسم اإلنفاق االستهالكي والقيم املضافة على املواد والسلع ورسوم الطوابع.

مية، يقع العبء األكبر فيها على محدودي ا من اإليرادات الحكو هم  متشكل الضريبة املباشرة رقما 

من الناتج املحلي إال أن مساهمته  في املئة 65 ـمساهمته ب من رغمعلى الن القطاع الخاص إإذ  ،الدخل

من الضرائب املحصلة، ويقع العبء الباقي على القطاع الحكومي  في املئة 3-2تجاوز نسبة تالضريبية ال 

 .في املئة 45 لىتزيد ع فراد بنسبةوعلى قطاع األ  في املئة 52بنسبة 

تعويضها عبر الضرائب لومع انخفاض نسب الضرائب املباشرة من اإليرادات العامة تسعى الحكومة  

من  في املئة 95بلغت فروق األسعار أكثر من ضعفي الدعم االجتماعي، ونسبة  2016غير املباشرة، فعام 

 .38الحالية 2019الدعم االجتماعي ملوازنة 

 طة الضرائب غير املباشرةاخاصة بوسبرار النظام إلى تمويل الخزينة من العائدات الضريبية، و اضط

دوالر في  100دوالر في القطاع العام، وقرابة  80البالغة  سوريةجور العامة في يصطدم بواقع متوسطات األ 

نه على املدى القريب واملتوسط ارتدادات وتشوهات سواء في الحياة مالقطاع الخاص، األمر الذي سينتج 

الصغيرة  اتا بالورشدافع   االقتصادية، وسيفض ي إلى مزيد من االنكماش في السوق املحلية ماالجتماعية أ

مستوى الحياة  فيتأثيراته املباشرة  نقتصادية البسيطة إلى الخسارة واإلغالق، عدا ععليات االاوالف

ا عن أيض   ومثلهم في القطاع الخاص، وعدا املعيشية ملليون ونصف عائلة يعمل أصحابها في القطاع العام

 القابلة لالنفجار.العامة  التداعيات االجتماعية

 

 خالصة وتوصيات
وتوزيع  إدارةاملوارد العامة في سورية هي أزمة موارد بنيوية، بمقدار ما هي أزمة  يخلص البحث إلى أن أزمة

وتيرتها،  تو فخ من رغمعلى ال ،حرب لم تنته بعد متغيراتفي ظل اقتصاد مدمر يعيش  لتلك املوارد،

الكلي،  أن الحلول التي تجنح إليها السلطات هي حلول من شأنها تعميق األزمة وتأجيل االنهيار إلىيخلص و 

ن السياسة االقتصادية املتبعة في البالد لم تعد فقط رهينة النخب املحلية الساعية إلى بسط سيطرتها أو 

كرسهم  على كامل املقدرات والثروات املحلية، كما كانت في السابق، وإنما باتت خاضعة لشركاء جدد

 تحويل نفوذها إلى على األطرافالفضاء السياس ي املتمثل بتعدد األطراف الخارجية، وبمدى قدرة هذه 

 استثمارات ومصالح اقتصادية خاصة بها.

على األدوات  حافظةيخلص البحث إلى تحديد الدوافع العميقة وراء تأمين املوارد، واملتمثلة في املو 

السياسية السابقة بما تمثله من نفوذ وسيطرة اقتصادية دائمة، ومن جانب آخر تشير الوسائل والطرائق 
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ة في تأمين املوارد العامة إلى الطبيعة القاصرة للسياسات االقتصادية العاجزة عن توسيع شبكة املتبع

ق النمو العام ويكبح عملية التنمية الضرورية للخروج من نفق و في املجالين العام والخاص بما يع املوارد

 االقتصاد املدمر، والدخول في عملية التنمية املستدامة.

آن معا، باكتشاف موارد جديدة من في ا، وغير راغبة السلطة السياسية الراهنة عاجزة حالي  باختصار 

ويرجع عجزها لتكوينها التاريخي من جهة، وبسبب ارتهانها للخارج  شأنها أن ترفع سوية االقتصاد الوطني،

وامتيازات طويلة  املترتبة عليها، على شكل ثروات ، ووجوب سداد الديون السياسيةحاصلةوفق املآالت ال

 األمد ألطراف متعددة. 

 

 توصيات 
ال يمكن للتوصيات أال تلحظ طبيعة السلطة واملرحلة، فمن أولى البدهيات مراجعة االتفاقيات املبرمة 

ا، أو على األقل لتحسين مع الجهات األجنبية العاملة ضمن األراض ي السورية من أجل إلغائها وإدارتها وطني  

 شروطها.

 خاصة الجدد منهمب، و سوريةللتوصيات أال تلحظ العالقة العضوية بين رجاالت املال في ال يمكن و 

 .ن منطق املصلحة العامةما لقاطرة االقتصاد وفق توجهاتها بعيد   اقائد   من تلك العالقة والنظام، بما يجعل

 سعافية منها:ر اإل املرحلة املأزومة تقتض ي جملة من التدابي فإن ولكن، وعلى الرغم من هذه املالحظات،

واألمني من خالل البحث عن تسوية عادلة، الرتباط االستقرار العام  إشاعة مناخ االستقرار السياس ي

 بالعملية االقتصادية. 

 استقطاب االستثمارات ورؤوس األموال السورية وغير السورية للمساهمة في بناء االقتصاد الوطني.

وتقديم كل التسهيالت والدعم لها بما يخدم وتشجيعه فعلية تفعيل العمل في القطاعات اإلنتاجية ال

 زيادة املوارد الخاصة والعامة.

 معطيات الوالء السياس ي. من اإعادة هيكلة القطاع العام اإلنتاجي وفق أسس حديثة بعيد   

 تال و التشريع الضريبي نحو قانون أكثر عدالة، لتوزيع العبء الضريبي وفق املدخفي إعادة النظر 

 حقيقية، وإيجاد آليات رادعة تمنع التهرب الضريبي، أو تحد منه.ال

ا ا، مع محاولة تقليصه تدريجي  العمل على إيجاد حلول حقيقة ملسالة الدعم االجتماعي لتثبيته فعلي  

 بالتزامن مع رفع الرواتب واألجور بما يتناسب مع األسعار العامة في البالد.

معدالت التضخم بما يحفز االقتصاد العام ويساهم في رفع محاولة تثبيت سعر الصرف والحد من 

 معدالت التصدير.
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 خاتمة
توسيع موارد اإلنفاق ليتصل بأهداف إنفاقه، فالسعي و يتصل إنفاق املال العام بطرائق تحصيله، 

الوظائف ا، لتعارضه مع وموصوم أخالقي   ،االحكومي من خارج دائرة النمو العام هو سعي تدميري اقتصادي  

ا بإدارة عملية التنمية العامة، وفي الحالة السورية فان التحصيل الطبيعية للسلطة املحددة اقتصادي  

قتطع من أموال التنمية فحسب، بل تعمل على كبحها أيض  
 
 ا.الحكومي وإدارة األموال ال ت

مدمر، تستدعي والحالة السورية باستثنائيتها الغارقة تحت ركام تسع سنوات من الحرب واقتصاد 

منها ما يتصل باليومي املتعلق بتأمين املستلزمات الضرورية للبقاء على قيد  سعافية؛إسريعة و  إجراءات

 الحياة ملاليين السوريين، ومنها ما يتصل باملستقبل املنظور والبعيد.

كافة لة توسيع دائرة املوارد، والحد من الهدر والفساد، وإتاحة الفرص الستغالل الثروات أمفتاح املس

اإلجمالي املحلي، وهي  وبالسرعة القصوى لخلق تراكم تنموي يختزل فوات خسارات الناتج ،بالشكل األمثل

لتعاطي السابق، نساق مغايرة لأعملية مشروطة بجملة من املعطيات تتصدرها اإلرادة الوطنية، وتمر عبر 

 تستدعي كل الدعم واملساعدة من األصدقاء الراغبين وفق قواعد التنمية واملصلحة الوطنية.و 

بكارثيتها، تعصف بها األزمات وتشد الخناق على السوريين، ال تهدد مصائرهم  الحالة السورية استثنائية

ر بسرعة مثل كرة الجليد، السوري برمته، وهي تنحد فحسب، وإنما تتصل بمستقبل الكيان ووجودهم

 بمزيد من النزف والتشظي، ويجعل تصويب املسار أكثر صعوبة. وكل تباطؤ يهدد

وضمن هذه اللوحة يسعى النظام البتداع حلول ألزماته الخاصة لكن تلك الحلول هي نفسها تولد أزمات  

هي من واردات السوريين "موارد النظام" ليست واردات حقيقية، ـف ،جديدة، أزمات محمولة على التسمية

شكل خدمات حقيقية، بل تعمل  فياملأزومين والغارقين في الحاجة والفقر، ومن جهة ثانية ال تعود إليهم 

 على استمرار خضوعهم وابتعادهم عن اإلنتاج الحقيقي وتوسيع املوارد. 

نتاج لنسق  ر كونهإدارة املوارد العامة والخاصة ليس شأنا فرديا، هو نتاج نسق ونظام سياس ي بمقدا

يتصل بجميع املناخات األخرى التي تتصل ٍبهذه و اقتصادي، وهو يتصل بالنظام القائم والتشريعات القائمة 

ومواردها ما هو إال انعكاس تراكمي لطبيعة هذه  سوريةنساق وتتمحور حولها، وما شهدناه من تدمير لاأل

 األنساق املنبثقة من النظام القائم. 

وهي مهددة بمزيد من الخسارات  ،2010ا من ناتجها اإلجمالي املحلي لعام رين ضعف  عش سوريةخسرت 

ا من متوسط أعمار مواطنيها، ومن نجا من حربها الطاحنة لن ينجو من خسرت عشرين عام  و والكوارث، 

إدارة املوارد تجر  ما لم  ،العوز والفقر واألمراض والكوارث البيئية، وسيتحتم عليه أن ينتظر مصيره املحتوم

ورغبة الحياة في  ،وتحفزها والخاصة وفق املصلحة العامة التي تستنفر الطاقات الخالقة السورية العامة

 ا، كما يفترض به أن يكون. ا وإنساني  ا، وسياسي  السوري الحر اقتصادي   اإلنسان
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