
 لبنان وسوريا: إنشاء شراكة تواجه التحديات االستراتيجية
 

 بقلم الدكتور ناصر الصعيدي
 
  2002 آب  4دمشق في 

 
بإعييادو بنيياء مييا كييان يقييوم البليدان ، بيين سييوريا ولبنييان فيي السيينوات العشيير ا ميييرو منيم توديييل معاةييدو الصييدادة والتعيياون

يتصيف  تكاميل عمييقهميا كيان بين 9141ن. ففي الفترو السابقة لسنة مشتركا بينهما في النصف ا ول من القرن العشري
الييييد انتقيييال حريييية و عملييية مشييتركة، و وجيييود اتحيياد جمركيييي،  ي حيييواجت جمركييية مشيييتركة تجيييا  بييادي العيييالم،  بمييا يليييي:

واللبنياني  السيوري العاملة ور س المال بين البلدين، وحرية إنشاء المؤسسات االدتصادية. وكانت تجميل بيين االدتصيادين
، وملكييية الموجييودات. وكانييت ةنييا  والقييوو العاملييةعبيير الحييدود، واالسييت مار، التجييارو روابييم متعييددو: التجييارو المارجييية و 

مترابمييية كلهيييا مصيييالش مشيييتركة مات  ةميييية كبييييرو كشيييبكات الميييرق والسيييكة الحديديييية والنقيييل والبرييييد والهييياتف، وكانيييت 
والوادييل  ن لتقييديم المييدمات فييي البلييدين. منشيي و التحتييية والمرافييق العاميية ا ساسييية البنييية وكانييت إدارو مشييتركة. تسيييهرةا 

، تكتشييف ميين جديييد ماتييينا وترا نييا 9112منييم سيينة المعقييودو بييين البلييدين العييدد الكبييير ميين االتفادييات والبروتوكييوالت، 
اسيتمكار اليمين ال يسيتميعون ال "إن إم دي ،لفيلسوف كبير ةو جيور  سيانتايانام  ور دول  نيالمشتر . وةنا يرد إلى مةن
ميالل  ،، إن تاريخ اليروابم االدتصيادية بيين سيوريا ولبنيان والتكاميل بينهمياوفتال عن مل  9."الماتي محكمون بتكرار 

. فالعالم كان، في الربل ا مير من القرن التاسل عشير،  ك ير تكيامال يةالعالمالتجربة عكس  وة ،السنوات المئة ا ميرو
الفتيييرو الممتيييدو بيييين بيييدء الحيييرب العالميييية ا وليييى وممليييل السيييتينيات، نتيجييية حيييربين عيييالميتين وفتيييرو الكسييياد مميييا فيييي 

االدتصادي الكبير. ودد اتداد التكامل االدتصيادي العيالمي ميالل الربيل ا ميير مين القيرن العشيرين، فيي حيين  ن تياريخ 
 عمليا في اتجا  معاكس. دد سار التكامل والشراكة على الصعيد االدتصادي بين لبنان وسوريا

 
 ويركت على الموتوعات التالية:وةو  ،بالمستقبل عنحدي ي اليوم ليس عن الماتي بل 

 
مجابهييية الممييير السيييرائيلي والتحيييديات ومنهيييا التحيييديات االسيييتراتيجية التيييي يواجههيييا كيييل مييين لبنيييان وسيييوريا،  -9

 .2009 يلول  99الناجمة عن  حداث 
ادية والصييالحات االدتصييادية الداملييية الالتميية لعييادو التكامييل االدتصييادي والحفييا  عليييه، السياسييات االدتصيي -2

 شائكة في سوريا وبدرجة  دل في لبنان.وةي مشكلة  والقوو العاملة، تكا ر السكانارتفاع ولمواجهة مشكلة 
 .هاوتيادو انفتاحالتجارو تحرير مل  ،إصالح تجاريالقيام بترورو  -3

                                                           
 .…راجع جورج سانتايانا 9



 2 

سسيات والقيدرو المؤسسيية عليى النميو والتنميية، بميا فيي ملي  تحيديث البنيية التحتيية التشيريعية والردابيية بناء المؤ  -4
الردميييي،  ي العصييير  دميييول العصيييرسيييوريا ولبنيييان مييين عليييى المعرفييية، وتمكيييين  ديييائمليييدعم ادتصييياد حيييديث 

 .اللكتروني
لوجيييييا اللكترونييييية، واالسييييت مار فييييي دتييييايا التكنو البلييييدين بشيييي ن تصييييميم وتنفيييييم اسييييتراتيجيات مشييييتركة بييييين  -5

االتصييياالت كييي داو رئيسيييية للتحيييديث االدتصيييادي والتنميييية والصيييالح و والمعلوميييات وسيييائم العيييالم تكنولوجييييا 
مكانيية التحير  عليى مسيار  الداري. وتركت ةم  العجالة على مدى استعداد كل من البلدين في ةما الميدان، وا 

والتالدييي مييل البلييدان التييي  ،بشييكل يتيييش، فييي النهاييية، التعييوير عيين التيي مرتكنولوجيييا ةييم  السييريل فييي تنمييية 
 دملت العصر اللكتروني ودامت فيه بدور ريادي.

 
ة المتعلقيية بييالنمو االدتصييادي والتنمييية فييي بيييالقسييم ا ول ا دليية التجرييسييتعرر  .تتيي لف ةييم  الدراسيية ميين  ربعيية  دسييام

بييالر م ميين التقييدم المنييت م المحقييق فييي سييوريا وميين انمييالق عملييية و لمعييايير. البلييدين، ويقييارن ةييم  ا دليية بعييدد ميين ا
كبييير إلييى حييد  تعلييى المييدى المويييل دييد تراجعيي ةنا النسعع ييتوضعع فييإن  ،العميار ومسييار النمييو  ييير المنييت م فييي لبنييان

ميل  –نسيبية ينمبيق  يتيا ةيما التراجيل فيي الوتيعية العلميا بي ن  ،مقارنة بالبلدان النامية في جميل منيامق العيالم تقريبيا
وفئيات ، وممييت  ةديل جررافيياالبلدان العربية. فبالر م من وجود ميوارد مبيعيية تيممة، ومو على مع م  –است ناءات دليلة 

تراجل في حصتنا من الدمل والنتا  في العالم، وفيي حركية التبيادل ةنا  ، ةملاالع ىقو من المتنامية من السكان و فتية 
فييي الوادييل بلييدان تصييدر نحيين لييم نييتمكن ميين اجتييماب االسييت مارات والرسيياميل ا جنبييية، بييل كييمل   التجيياري واالسييت مار.

 .على  ساس صاف الرساميل
 

ويركيييت القسيييم ال ييياني عليييى القتيييايا االسيييتراتيجية التيييي تواجيييه لبنيييان وسيييوريا، وعليييى العواميييل المشيييتركة التيييي تيييؤ ر فيييي 
الصييدمات واالتييمرابات الدليمييية مات المييابل ا منييي واالدتصييادي هييا ومنالتودعييات والتوجهييات االدتصييادية المرتقبيية، 

 والسياسي.
 

ا ميرى، وةيي إصيالحات ويتناول القسم ال الث بالتفصيل إصالحات السياسة العامة فيي المييدان االدتصيادي والمييادين 
وبهيما الصيدد، اتيجية. نقيام التيعف، وتحقييق نميو ادتصيادي منيت م، ومجابهية التحيديات االسيتر مين لتمفيف ترورية ل

ينبرييي لسييوريا ولبنييان العمييل علييى بنيياء تحييالف وشييراكة اسييتراتيجية، مييل إعميياء ا ولوييية للتكامييل االدتصييادي والمييالي. 
فالبلييدان العربييية علييى وجييه العمييوم، وسييورية ولبنييان علييى وجييه المصييور، دييد سييعت  حيانييا ك يييرو إلييى تحقيييق التكامييل 

إمكانييية  ن اتبياع اليينهل اليمي سييلكته البليدان ا وروبييية يبشير بنتييائل  فتيل. وةييما يعنيي  سياسيي.  يييرالقييرار الرادو و بيال
تحقيييق الرايييات السياسييية وا ةييداف االسييتراتيجية عيين مريييق التعيياون والتكامييل فييي الميييدانين االدتصييادي والمييالي، مييل 

روبيي الحيالي، اليمي ينميوي عليى سيوق إنشاء منمقة تجارو حيرو وسيوق مشيتركة. ومين المفييد  ن نتيمكر  ن االتحياد ا و 
تييم وةييو اتفيياق ، "االتحيياد ا وروبييي للفحييم والفييوالم"وعمليية مشييتركة ةييي اليييورو، دييد شييهد بييمور والدتييه فييي إمييار  ةمشييترك



 3 

باالسيتناد إليى ةكيما فمين الممكين، . و 2002تميوت  23فيي انتهيى مفعوليه و  9152و صبش نافما سنة  9159توديعه سنة 
تكاميل تحقييق االنتيمام إليى المن مية العالميية للتجيارو،  ، مل ا مراف نحو االتحاد ا وروبي ومتعدداستراتيجية انفتاح 

صييالحات ادتصييادية داملييية فييي سييوريا ولبنييان تييؤدي إلييى اتدةييار ونمييو ادتصييادي منييت م. بييدورةا،  ،ادتصييادي عميييق وا 
تكنولوجيية الماليية و الدتصيادية و اال ،الش المشيتركةبمعنى  ن المص ،التجربة ا وروبيةب نقتديوعلينا، في ةما المجال،  ن 

لشراكة استراتيجية جدييدو سيليمة ومسيتقرو.  ميا الينهل التقلييدي  ناتمتينةما دعامتان ستراتيجية، والتكامل االدتصادي االو 
 سياسية رفيعة المستوى فالوادل  نه لم يحقق وعود . االبديل المي يرسم مموحات و ةداف

 
 الشراكة الجديدو اللبنانية السورية:تستند إليه عمل نهل ويقترح  ،رابل مبادرات السياسة العامةويتناول القسم ال

 
  سييراع فييي إنشيياء ل، ديييادو جهيود اة القائمية حالييياالتجيارو الحييرو ال نائيييمنمقيية ينبريي لسييوريا ولبنييان، اسيتنادا إلييى

المتوسمية. وينبري للبنيان وسيوريا، والبليدان  –سوق عربية مشتركة تواكب تنفيم منمقة التجارو الحرو ا وروبية 
تودييل  يتييا فيمييا بينهييا اتفادييات شييراكة  ن  ،شييراكة مييل االتحيياد ا وروبييي اتالعربييية ا مييرى التييي ودعييت اتفاديي

الشيراكة ميل االتحياد ا وروبيي. ويجيب  اتتتمنه اتفادتمما لة لما  اعربية تتتمن، على ا دل، محتوى و بعاد
دمييييا  مشيييياريل البنييييية التحتييييية الدليمييييية  شييييبكات المييييرق والنقييييل، االسييييتةييييم   تقييييوم ن  راتيجية علييييى إنشيييياء وا 

واالتصاالت السلكية والالسلكية، والميا ، والكهرباء، والرات، و ير مل  من المرافيق العامية ، وعليى رفيل القييود 
قيية واسييعة النميياق. إصييالحات داملييية عميبالتييافة إلييى إجييراء  ،بشييكل متبييادل وتحرييير النشييام االدتصييادي

المنافسية، تن ييم سياسية وةيما يشيمل بيئية مشيتركة مؤاتيية للمسيت مرين،  يتيا إيجياد وتقتتي ةيم  االسيتراتيجية 
لمشيتريات القمياع العيام، ودواعيد شيفافة  يير تمييتيية لنشياء المؤسسيات االدتصيادية، ودواعيد المالئيم مار وال

بشيييكل تنفيييمةا مقيياييس مشييتركة. وةييم  إصييالحات يجييب معيييايير و تمبيييق مييل  ،بشيي ن منشيي  المنتجييات مييرى 
نتييمام إلييى المن ميية لالالصييالحات التشييريعية والمؤسسييية والتن يمييية الالتميية  نهييا تشييكل  ،مييتالتم ومتييتامن
 العالمية للتجارو.

 ادتصيياد المعرفيية إنشيياء كييي يييتمكن لبنييان وسييوريا ميين  ،تصييميم اسييتراتيجية شيياملة بشيي ن المييدمات اللكترونييية
 المعلومات. مجتملو 

 .إنشاء وتحديث المؤسسات القادرو على ت مين تمور المجتمعات الديمودرامية 
 
االدتصييادي والمييالي دييد  صييبش  مييرا  ك يير علييى الصييعيدين إلييى  ن تعميييق التعيياون والتكامييل  ،فييي نهاييية البحييث شييير، و 

 .2009 يلول  99في المرحلة التي يمر بها العالم بعد  حداث  ةمية 
 
 
 ء االقتصاد وطاقاتهأدا
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ر حه صييتتمتييل منمقتنييا بقييدر كبييير ميين المييوارد البشييرية والمبيعييية والمعدنييية. وباسييت ناء المنييامق الصييحراوية  مييل وجييود ت

فييإن بلييدان الشييرق ا وسييم تتمتييل بشييروم منامييية وموادييل جررافييية مالئميية، مييل إمكانييية  ،متتايييد فييي بعيير الحيياالت 
 و البلييدان  ييير السيياحلية البلييدان مصيياعب ي  و كليهمييا معييا. وبالتييالي، فإننييا ال نواجييه اسييتمدام النقييل البحييري  و النهيير 
ممييوم النقييل  و عيين البعييد الجررافييي. اسييتمدام الناجميية عيين عييدم إمكانييية المصيياعب مات المنيياا الشييديد الوميي و،  و 

ن  داء منمقتنيا  داء جييدا. والواديل  ن التنميية والنميو االدتصيادي، ليم يكيلتحقييق المؤاتيية العواميل بالر م مين ةيم  لكن، و 
وفيي الرسيوم  ،2ورديم  9. ونجيد فيي الجيدولين رديم ك ييرو دل مين مؤشيراتسيتي ، كمياديد سيجلت تراجعيا وض يتنا النسع ية
 ما ي بت الودائل التالية: ،البيانية المرافقة

 
ن نسيمة،  ي ميا يقيارب عيد ملييو  …يبلغ مجموع عدد السيكان فيي بليدان منمقية الشيرق ا وسيم وشيمالي  فريقييا -9

% من سكان العالم و نه من المتوديل  ن يبليغ عيددةم  …السكان في بلدان االتحاد ا وروبي، علما ب نه يم لون
% ميينهم ةييم دون العشييرين، وةييم يتكييا رون 40. فالسييكان مؤلفييون ميين فئييات فتييية و2095مليييون فييي سيينة ... 

مليييون يتودييل نموةييا بشييكل  سييرع ميين نمييو السييكان  …مليية البالريية بييوتيرو سييريعة نسييبيا. وبالتييالي، فييإن القييوو العا
 ،. وميين المتوديل  يتييا  ن يكيون نميو السييكان اليمين ةيم فييي سين العمييل2095مليييون فيي سينة  …وةيي سيتبلغ 

%. 2.2 ي بمعيدل سيينوي دييدر   ،العييالمفيي نمييوا  سيرع ممييا فيي  ييية منمقية  مييرى  ،2095مين انن حتييى سينة 
، %22فيي العيالم، إم تبليغ  ياتمسيتو الشياركة المير و فيي القيوو العاملية ةيي عليى  دنيى وبهما الصيدد، نجيد  ن م
 ..% من مجموع السكان.بلغ .في حين  ن عدد النساء ي

% سينويا 4عليى ا ديل، بنسيبة  ،، علما ب نه ينبريي للعمالية  ن تنميوجديدو والقتية ةنا ةي إنشاء فرر عمل
ملة، كما يجب  ن يكيون ةيما النميو عليى نميم  سيرع فيي حيال ارتفياع من  جل استيعاب نمو السكان والقوو العا

 في البلدان المتوسمة الدمل.الموجود مشاركة المر و في القوو العاملة حتى المعدل 
سيينة %  …و 9120سيينة  %… فريقيييا ميين الييدمل العييالمي تبلييغ  يكانييت حصيية بلييدان الشييرق ا وسييم وشييمال -2

. ونجد  ن الدمل المجمل للبلدان العربية ةيو  ديل مين دميل 2000 سنة %… ، علما ب نها ةبمت حتى9110
إسيبانيا، التيي تعتبير بليدا صيناعيا متوسيم الحجيم، فيي حيين  ن عيدد سيكانها ةيو  ديل بك يير مين سيكان البليدان 

ل يعيياد مليييون نسييمة، تنييتل سيينويا مييا 5.2 العربييية. ونجييد  يتييا  ن فنلنييدا الصييريرو، وعييدد سييكانها يفييوق بقليييل
المملكية العربييية السيعودية. وفييي الممسيينينات، كانييت حصية الفييرد مين الييدمل القيومي فييي مصير مما ليية إنتيا  

 إلى مستوى بلغ ممس الحصة الكورية. 9111لحصة الفرد في كوريا الجنوبية، لكنها ةبمت في سنة 
 % ميين السييكان  يعيشييون علييى دمييل يييومي يقييل عيين24.1مليييون شييمر   51كييان حييوالى  9110فييي سيينة  -3

% 21.1ملييون   12 فريقييا.  يير  ن ةيما العيدد ارتفيل حتيى  يدوالرين في بلدان منمقة الشرق ا وسم وشمال
 .9111من السكان  في سنة 
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رتبم ةييم  النتييائل تييالنمييو فييي بلييدان منمقيية الشييرق ا وسييم وشييمال  فريقيييا، علمييا بيي ن  نتييائلةنييا  تييدةور فييي  -4
 رات.دويا ب سعار وتمورات النفم والارتباما 

 فريقييا، علميا بي ن صيادرات الوديود تم يل  ييسيمر النفم عليى تجيارو البليدان فيي منمقية الشيرق ا وسيم وشيمال -5
وةييي شييديدو التيي  ر بتقلبييات  سييعار  ،. ونتيجيية لييمل ، فالصييادرات  ييير مسييتقروالمنمقيية  ال يية  ربيياع صييادرات

صيييادرات المنمقييية مييين الصيييادرات لحصييية  عليييى ، علميييا بييي ن يعرر النفميييالالصيييدمات المتصيييلة بيييبالييينفم و 
لييم تييتمكن المنمقيية حتييى انن ميين تنويييل داعييدو وميين جهيية  مييرى، مييل مروو  سييعار اليينفم. متالتميية العالمييية 
 صادراتها.

 
 
 
 
 

تيتداد مين التجيارو العالميية المن مية العربيية للتجيارو الجات/البليدان ا عتياء فيي حصة  ن  عال  يبين الجدول 
تبلييغ حصيية البلييدان ا عتيياء  ك يير ميين وف الصييين إلييى ةييم  المن ميية، سييتييمت  ن ان وبعييد. بشييكل ممييرد

ةييما ا ميير الوادييل  ن التجييارو العالمييية تسييودةا حاليييا دواعييد إمن، يسييتملر ميين % ميين التجييارو العالمييية. 19
ميين مصييلحة البلييدان العربييية عمومييا، وميين مصييلحة سييوريا ولبنييان وةييما يعنييي  ن المن ميية العالمييية للتجييارو. 

 ،تبادلهيا التجياري عليى مسيتوى متعيدد ا ميرافبتحريير المن مة العالمية والقيام ةم  وصا، االنتمام إلى مص
ما ليييم للتجيييارو وفيييق القواعيييد وا ن مييية التيييي وتيييعتها المن مييية العالميييية فالبليييدان العربيييية، وسيييوريا  ملييي ييييتم . وا 

 شة.ولبنان، ستصبش بلدانا مهمه 
بسييرعة تفييوق نمييو النتييا  العييالمي وتجييارو البتييائل، وةييما يعبيير عيين الترييير  تنمييو التجييارو العالمييية للمييدمات -9

الميييدمات والميييدمات الماليييية نحيييو التراعييية والصيييناعة المتحيييول مييين  ،التيييدريجي فيييي بنيييية النشيييام االدتصيييادي
عربييية حتييى انن بميئيية فييي تصييميم كانييت البلييدان اللقييد وتكنولوجيييا وسييائم العييالم والمعلومييات واالتصيياالت. 

، المي يمتل عادو لقيود شديدو، كما  نها ليم تسيت مر فيي تحرير وتموير دماع المدماتماصة باستراتيجيات 
البنية التحتية الالتمة  م ال، االتصاالت السلكية والالسلكية، والسياحة والنقل . ويشيير استقصياء حيديث العهيد 

والمسييتفيدين ميين المسييتهلكين لمصييلحة كنييه  ن يييؤدي إلييى مكاسييب كبيييرو إلييى  ن إصييالح دميياع المييدمات يم
إلراء الحواجت الجمركية و ير الجمركيية عليى االكتفاء بما يؤدي إليه علما ب ن ةم  المكاسب تفوق  ،المدمات

إما ادتيرن تحريير التجيارو بإصيالح دمياع الميدمات وبالتيالي، .  %40% و30نس تتراوح بيين  السلل المستوردو
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هما يؤدي إلى مكاسب  فتل مما ييؤدي إلييه الترييير فيي إحيدى السياسيتين، ميل وجيود تكياليف متما لية بشي ن ف
 3التكييف الالتم في ميدان القوو العاملة.

الودييود يشييمل % ميين تجييارو البتييائل و 2إن التبييادل التجيياري فيمييا بييين البلييدان العربييية محييدود، وةييو ال يتجيياوت  -2
الجمركييية  ، جت التجارييية بييين البلييدان العربيييةالحييواإن يعبيير عيين الودييائل التالييية:      فييي الدرجيية ا ولييى. وةييما

ةي  شد من الحيواجت عليى التجيارو بيين البليدان العربيية وشيركائها التجياريين مين  يير البليدان  ،و ير الجمركية
جليس الملييل، نجيد  ن البليدان  يير ا عتياء فيي محالية  داعدو منتجات متما لة. وفيإن ةنا  العربية؛  ب  

%، وةييو ميين  علييى المتوسييمات فييي العييالم، ممييا يييؤدي إلييى 95و 90متوسييم التعريفييات الجمركييية يتييراوح بييين 
ر التجييياري يتعليييق بتمفيييير ييييالتحر الواديييل  ن درجييية مرتفعييية نسيييبيا مييين حمايييية النشيييام االدتصيييادي المحليييي. و 
وعليييى سيييبيل تبيييادل التجييياري وتييي مين فعاليتيييه. الحيييواجت الجمركيييية و يييير الجمركيييية بقيييدر ميييا يتعليييق بتسيييهيل ال

 تمفير عدد ا يام وتكاليف التملير الجمركي  مر تعادل  ةميته تمفير التعريفات الجمركية.الم ال، فإن 
فييي البلييدان العربييية نمييم متنييوع. فبلييدان االتحيياد ا وروبييي ةييي  ةييم الشييركاء التجيياريين لبلييدان المتيياجرو نمييم و  

ين  ن بلييدان مجلييس المليييل تتجييه نحييو اليابييان وآسيييا.  مييا التجييارو فييي بلييدان المشييرق المرييرب العربييي، فييي حيي
 العربي فهي  ك ر تنوعا.

لننتقييل انن إلييى التجييارو المارجييية لكييل ميين لبنييان وسييوريا. نالحيي   وال، اسييتنادا إلييى مقيياييس االنفتيياح التقليدييية  -1
جمالي ،  ن سوريا ةيي  ك ير انفتاحيا مين لبنيان، علميا بي ن االستيراد تائد التصدير إلى الناتل المحلي النسبة  

فييييي لبنييييان. تقريبييييا % 90مقابييييل تقريبييييا % 92نسييييبة التجييييارو إلييييى النيييياتل المحلييييي الجمييييالي يبلييييغ متوسييييمها 
كبييرا فيي المييتان التجياري، لكنيه عجيت ييتم التعيوير عنيه فيي بنيوييا عجتا  باستمرارفاالدتصاد اللبناني يسجل 

ن والرسيياميل الوافييدو. وبالفعييل، يجييب تحليييل وتييل لبنييان ين اللبنييانييتحييويالت المرتييرب اسييمةبو مع ييم السيينين 
شيكل رسياميل وافيدو وتحيويالت منت مية ب اتعائيدينيتل ر سيماال بشيريا عين مرييق الهجيرو،  ،رعلى  نه بلد صده 

ة و ربعية  تيعاف السيكان يتيراوح بيين  ال ي، علما بي ن عيدد المرتيربين اللبنيانيين للدمل وا رباح من بادي العالم
التجيياري، و ن ديميية صييادراتها  هيياعلييى العكييس،  ن سييوريا تميييل إلييى تحقييق فييوائر فييي ميتاننجييد، . و المقيميين

لم تستفد مين المجموعية الكبييرو لسيكانها المهياجرين، ميل  نهيا مما لية فيي  ير  نها تت  ر بتقلبات  سعار النفم. 
رين اللبنييانيين. ويعييود مليي  إلييى نقيير فييي النمييو وعييدم إصييالح الحجييم إن لييم تكيين  كبيير ميين مجموعيية المهيياج

ونتيجيية لييمل ، نجييد  ن التنمييية االدتصييادية السييورية دييد  عادهييا عييدم تييوفر المييوارد  4القميياع المصييرفي والمييالي.
 المارجية والتمويل المارجي.

                                                           
 Denise Konan, “Alternative Paths to Prosperity: Economic Integration Among Arab Countries”, prepared for راجع 3

the Council on Foreign Relations Study Group on Middle East Trade Options, (New York: Council on Foreign 

relations, 2001), and “Harnessing Trade for Development and Growth in the Middle East”, Hoekman, B. and P. 

Messerlin, Report by the Council on Foreign Relations Study Group on Middle East Trade Options, 2002. 
 

 .ناصر الصعيدي: إصالح القطاع المالي  في سوريا : راجع 4



 7 

وةييييو منشيييي  نصييييف إن التجييييارو المارجييييية لسييييوريا ولبنييييان تتجييييه بنييييوع مييييار نحييييو بلييييدان االتحيييياد ا وروبييييي، 
مسييتوردات لبنييان تقريبييا و ك يير ميين نصييف مسييتوردات سييوريا. وميين تاوييية التصييدير، نجييد  ن لبنييان يميييل إلييى 
التصييدير إلييى البلييدان العربييية   ك يير ميين نصييف صيييادراته ، فييي حييين  ن صييادرات سييوريا ةييي  ك يير تواتنيييا. 

نتييا  ا ساسييية، كمييا تعبيير عيين السياسيية التييي تعبيير عيين ةيكليية ال –والمالحي   ن ةيكلييية المنتجييات المصييدرو 
كما يتبيين مين الجيدول  ،لم تسجل تمورا كبيرا في سوريا على المدى المويل –التجارية وسياسة سعر الصرف 

كالميارات العربيية المتحيدو والمملكية العربيية السيعودية  ،للينفم  ميرى مصيدرو ا، نجيد  ن بليدانوبالمقابلالمرفق. 
من تنويل ةيكليية المنتجيات المصيدرو بعييدا عين المنتجيات ا وليية وباتجيا  صيادرات  بدرجة  دل دد تمكنتإنما 

 وةما  يتا ما فعله ا ردن. الصناعة التحويلية.
 ميييرا، نالحييي   مييدى اسيييتجابة التجييارو للترييييرات فيييي السياسيية االدتصيييادية. فالتمفيتييات الجمركيييية التدريجيييية 

نشياء  ،المتفق عليها على السلل الرئيسية ةيي  ،2002مين سينة ابتيداء منمقية تجاريية حيرو بيين لبنيان وسيوريا وا 
لتجارو ال نائية. فالمسيتوردات والصيادرات المسيجلة في حجم اتدابير بد ت تعمي  مارةا، مل تحقيق تيادو كبيرو 

% ميين تجييارو لبنييان المارجييية.  مييا العوامييل الرئيسييية …ميين تجييارو سييوريا المارجييية و %... تم ييل حاليييا حييوالى
التكياليف المرتفعية للتمليير الجمركيي، ووجيود  ومنهيافهي الحيواجت  يير الجمركيية،  ينمو التجار التي تعيق ال

 وحمائية بيرودرامية. عديدواحتكارات استيراد 
مميييا يسيييتحق التعلييييق ماصيييتان  مرييييان مييين مصيييائر الوتيييل االدتصيييادي للبليييدان العربيييية.  وال، ليييم تيييتمكن  -1

الر سمالية واالست مار ا جنبيي المباشير. فحصية منمقية الشيرق ا وسيم وشيمالي  منمقتنا من اجتماب التدفقات
%.  ميا تيدفقات االسيت مار 3دوميا  ديل مين تبليغ  فريقيا من التدفقات الماليية الدوليية نحيو البليدان الناميية كانيت 

الدوليية، علميا التيدفقات تلي  % من 2الحاف ة، فكانت محدودو جدا،  ي  دل من  ات ير المباشر،  ي است مار 
 تجتيمب –مصوصيا لبنيان اليمي يقتيرر عليى نمياق واسيل مين سيوق السيندات ا وروبيية  –ب ن بعر البليدان 

مع م ةيم  التيدفقات.  انييا، تيم توجييه التيدفقات الر سيمالية واالسيت مارات نحيو دمياع الينفم والقماعيات ا ميرى 
ملقييت فيييي انعمليييية الصييالح التييي  مات الصييلة، وكييمل  نحييو المصمصيية إنميييا علييى نميياق محييدود. وحتييى

ليم تجتيمب رسياميل كبييرو. والشيكل الوحييد بجيد  نهيا  ،التسعينيات و دت إلى مصمصة موجيودات عائيدو للدولية
للتمويييل الييمي تبلييغ فيييه حصييتنا درجيية ةاميية ةييو تمويييل المشيياريل، الييمي اتجييه نحييو اسييت مار المييوارد المعدنييية 

 شاريل في دمر والمملكة العربية السعودية والبحرين. النفم والرات ، وةو متصل بعدد من الم
 

عجتنييا  مييا  .لرسيياميل إلييى بييادي العييالمل ور صييده معلييى  سيياس صيياف، منمقيية  ،وميين جهيية  مييرى، فالمنمقيية ةييي
العائييد المتودييل علييى يتصييورون يعييود إلييى عوامييل متعييددو. فالمسييت مرون فاجتييماب مييوارد مارجييية عيين ال يياةر 
صيييادية ميييدو االسيييت مار. وتشيييير ا دلييية إليييى  ن المميييامر االدت  نييياء ميييامر المتودعييية المبهم مقارنييية اتاسيييت مار 

عليى مسيتوى البليدان بمفردةيا، كانيت مرتفعية  م على مسيتوى المنمقية سواء  كانت ، والسياسية وا منية و يرةا
وسيامة الماليية فيي دنوات االسيت مار واللم يتم تموير مقارنة بالعائد المتودل على االست مار. وفتال عن مل ، 
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مين الشيارو إليى  ن ةنا منمقتنا. فنحن لم نمور  سوادنا المالية، بما  في مل   سواق ا سهم والسندات. وال بد 
علييى  دنييى ةييي لييدى المسييت مرين الييدوليين فرصييا متعييددو. فهييم يفتشييون ويسييت مرون حيييث تكيياليف المعييامالت 

المييرو  بسييهولة فييي حييال تييدةور البيئيية االسييت مارية.  ميين تمكيينهممسييتوى، كمييا  نهييم يسييعون إلييى اسييت مارات 
الحواجت التي تصمدم بها االست مارات، من حيث التمييت في حقوق إنشياء المؤسسيات االدتصيادية، إن  ميرا، 

واليين م الردابييية، والييروتين الداري والبيرودرامييية، دييد شييكلت حييافتا سييلبيا رئيسيييا فييي وجييه االسييت مار ا جنبييي 
 ،المحلي على حد سواء. والمالح   ن حصة االست مار ا جنبي المباشر مقارنية باالسيت مار الكلييواالست مار 

ةييي ميين  دنييى الحصيير فييي العييالم. وةييي، فييي بلييدان  ،إلييى النيياتل المحلييي الجمييالي فييي المنمقييةقييياس وبال
 لمتوسمة الدمل. دل بستة  تعاف مما في البلدان ا ،بصورو وسمية ،منمقة الشرق ا وسم وشمالي  فريقيا

يشييير عييدد ميين الدراسييات وا دليية التجريبييية إلييى  ن  ميية شييكوى  ساسييية لييدى المييوامنين ومؤسسييات ا عمييال  -90
فيي بلييدان منمقيية الشيرق ا وسييم وشييمالي  فريقييا، وةييي تتعلييق بقتيية "الحكييم السييليم". فاعتمياد الحكييم السييليم، 

دارو الحكومة، ةيو  مير التي تتم بواسمته ،ن من التقاليد والمؤسساتالمكوه  ا ممارسة السلمة وتنفيم السياسات وا 
 ساسيييي بالنسيييبة إليييى منمقييية الشيييرق ا وسيييم وشيييمالي  فريقييييا. وفيييي حيييين  ن الفعاليييية والكفييياءو ةميييا الوجهيييان 

سيتة مؤشيرات عين  تصيميمالكميان للحكيم السيليم، ةنيا   يتيا  وجيه نوعيية. وديد تيم، فيي دراسية حدي ية العهيد، 
وسينة  9111بلدا. ودد صممت دياسات كمية لستة من عناصير الحكيم السيليم فيي سينة  925في الحكم السليم 

  4ة؛  ييفعاليية الحكومال  3  االسيتقرار السياسيي؛  2التعبيير عين الير ي والمسياءلة؛  مدى   9:  وةي ،2009
 .5  مكافحة الفساد9  حكم القانون؛  5نوعية التوابم؛  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 راجع 5

Governance and Anti-Corruption | Data | 2001 Governance Indicators, Governance Matters II: Updated Indicators 

for 2000/1, D. Kaufman, Aart Kraay and Pablo Zoido- Lobaton, Governance and Anti-Corruption | Publications | 

Governance Matters II.  

   

http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata2001.htm
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters2001.htm
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters2001.htm
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كبير في المؤشرات بين بلد وآمر، كما  نه توجيد تيمن البليد الواحيد فيروق فيي تقيييم الحكيم السيليم وبالمبل، ةنا  ترير 
بالقييياس إليييى المؤشييرات الفراديييية. وميييل مليي ، تم يييل المؤشييرات دياسيييات ميييوجتو لعناصيير الحكيييم السييليم، والنتيجييية التيييي 

ن المعدل العيالمي، لكنهيا  دنيى مين مسيتويات تنموي عليها ةي  ن بلدان منمقة الشرق ا وسم وشمالي  فريقيا دريبة م
التعبير عن الر ي والمساءلة ونوعيية التيوابم ومكافحية الفسياد ةيي مين  فمدىالفئة العليا من البلدان المتوسمة الدمل. 

 نقام التعف في بلدان منمقة الشرق ا وسم وشمالي  فريقيا.
إنشيياء  قافيية ديمودرامييية يواكبهييا المييار المؤسسييي الييالتم لحييياو منمقيية إلييى  ن التشييير ا دليية المتعلقيية ببلييدان  ،وبالتييالي

ةيو  ميير يجيب  ن يتصييف ب ولويية مرتفعيية فييي بيرامل عمييل الحكوميات. وبهييما الصيدد، يقييوم مفهييوم  منت مييةديمودراميية 
العامية منهيا الحكم السليم بدور بارت تتداد  ةميته باستمرار. فالمريقية الفتيلى لدارو وتنسييق التفاعيل بيين المؤسسيات، 

. وميين الممكيين الن يير إليى الحكييم السييليم علييى  نييه نمييم ميين ميين وجهية السياسيية العاميية والماصية، ةييي ةييدف دييائم بماتييه
علييييى جميييييل  معييييين ين إدارو الشييييؤون العاميييية فييييي بلييييدسييييممارسيييية السييييلمة االدتصييييادية والسياسييييية والدارييييية بهييييدف تح

علييى المسييتوى المحلييي. والهييدف المنشييود ةييو  ن تكييون عملييية المسييتويات، سييواء  كييان مليي  علييى المسييتوى الييومني  م 
صنل القرارات على المستوى الجمياعي عمليية فعالية وديمودراميية وشيفافة. وفيي ةيما الميار، ال بيد ليي مين ال نياء عليى 

فنفيمت السلمات السورية التي اتممت، بقييادو اليرئيس اليدكتور بشيار ا سيد الحاتمية، مودفيا واتيحا فيي سياسيتها العامية 
 الهدر والفساد، وتحقيق متيد من الشفافية في تسيير الشؤون العامة على ممتلف المستويات. مكافحةتدابير من ش نها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيننيا  دنا  والرسوم البيانية المرافقة وتعنا الحالي فيما يتعلق بيالفجوو الردميية،  ي الفجيوو  3يبين الجدول ردم  -99
حيييث االسييت مار والماديية واالسييتمدام لتكنولوجييية المعلومييات واالتصيياالت. فالوتييل  بييين البلييدان الرائييدو ميينو 

السييائد فييي البلييدان العربييية شييبيه بوتييل بلييدان  فريقيييا جنييوب الصييحراء الكبييرى وبوتييل عييدد ميين  فقيير بلييدان 
ةا وعليى مسيتوى العالم. والوادل  نه في  ياب تنفيم سريل لالستراتيجيات اللكترونية على مستوى البلدان بمفرد

البليييدان العربيييية لييين تحقيييق التالديييي المنشيييود ميييل نجيييد  ن تعييياون دوليييي، تحقييييق المنمقييية، بالتيييافة إليييى عيييدم 
  و البلدان التي تبعتها، بل إنها ستقل في الهاوية الردمية. ،البلدان الرائدو
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اتهيييا الكبيييرى فيييي العيييالم العربيييي وسيييوريا إن استعراتييينا للتميييورات الرئيسيييية، مييين ادتصيييادية وماليييية وتكنولوجيييية، واتجاة
ى نهتية. فمياما يجيب علينيا  ن إلييحتيا  للقيام بعمل سيريل وحياتم. فالعيالم العربيي نوجهه ولبنان، ةو، في الوادل، نداء 

 ؟ وكيف نتجه نحو المستقبل؟نفعل
 
 


