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 مختصر

الحكومة السورية بتطبيق مبادئ اقتصاديات الحرب بهدف خالل الثماني سنوات السابقة من الحرب المفروضة على القطر، قامت  

يها التأقلم مع الواقع المستجد، ومع ظهور تباشير نهاية األزمة واستعادة الدولة السيطرة على معظم المساحات التي كانت تتحكم ف

تأتي هذه الدراسة لترسم معالم طريق اإلنتقال من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم في المسلحة عات اإلرهابية الجما

كمؤشر الدراسة االعتماد على الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي ومدى تحسنه عبر الزمن  تتبنىوالمجال الزراعي بشكل خاص. 

هذا الناتج معدالته السابقة التي كان عليها ما  سرعة استعادةقدار اإلعمار زراعياً، فبمو البناءدة إعامن أجل تقييم كفاءة سياسات 

كافة يتضمن وتقدم الدراسة نموذجاً رياضياً   قبل الحرب المفروضة بمقدار ما تكون السياسات المطبقة ناجحة ومثمرة، وبالعكس.

ي المتغير الذي يعكس عملياً نجاح سياسات  اعي بما فيها االستثمارات التي هالعوامل المؤثرة على الناتج اإلجمالي المحلي الزر

القادمة وهي سيناريو متفائل وسيناريو متشائم وسيناريو    المرحلةسيناريوهات لالستثمار خالل    3إعادة اإلعمار، وتطرح الدراسة  

  حال  في افتراضياً  المحسوبةإلى قيمته يناريو كل س بحسالمتنبأ بها الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي قيمة  نسبةحيادي، وتقّدر 

حالة السيناريو المتشائم مما يعني عدم في  2023العام % في 66وتفيد النتائج أن هذه النسبة لن تتجاوز . أساساً  األزمة لو لم تقع

ن سياسات  لحيادي، وهو ما يعني أ% في حالة السيناريو ا150 نسبة الـ ستتجاوزتمتع السياسات المطبقة بالكفاءة الالزمة بينما 

نجاحاً استثنائياً لسياسات   سيكون% في حالة السيناريو المتفائل، وهو ما 200تتجاوز نسبة الـ، وعادة البناء ستكون فعالة وناجحة إ

ا تفعيل سيموالتعديل بعض السياسات الحكومية التي كانت مطبقة خالل فترة الحرب  ل  اتإعادة البناء. وتخلص الدراسة إلى اقتراح

على  –إلى حد ما  –قترح إعادة تفعيل التعاون الدولي اإلنمائي والتحول على المدى البعيد من بلد يعتمد كما تالدعم الزراعي، 

الخارج في مواده األولية الزراعية إلى بلد يعتمد على إنتاجه الذاتي لتأمين هذه المواد الالزمة لإلنتاج الزراعي والصناعات  

 والغذائية. 
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 ملخص تنفيذي 

في مسار الحرب المفروضة على القطر من خالل استعادة الدولة لسيطرتها على مناطق استثنائي بتحول  2018تميز العام 

واسعة في عدة محافظات بحيث بات من الواضح أن األزمة صارت على مشارف نهايتها، ويضع هذا التحول االقتصاد جغرافية 

اقتصاديات السلم، وتأتي هذه أسلوب إلى اقتصاديات الحرب ممارسات أمام تحدي االنتقال من  السوري وتحديداً الزراعي منه

الدراسة كمحاولة منهجية لوضع أسس وقواعد هذا التحول وتقديم أمثلة عملية من دول أخرى باإلضافة لتصميم نموذج رياضي  

 لقياس التقدم في مدى نجاح سياسات إعادة اإلعمار. 

مالمح عرض ستزراعياً ومناخياً وطبيعياً، وت بالقطركما تعرف  سوريةة ألسباب الحرب في اجعة تاريخيالدراسة مر وتعرض

اقتصاد الحرب والسياسات المطبقة خالل فترات الحروب مقابل سياسات إعادة اإلعمار، كما تشير للتحديات المقبلة مفصلةً 

على السياسات المطلوب اتخاذها وال سيما   مع التركيزبلة  للفترة المقرطة الطريق  مكونات مرحلة السالم. وترسم الدراسة معالم خا

إطار إعادة البناء ما بعد النزاع ودعامات التعافي ومقومات نجاحه، وخصوصاً   تبحث فيحماية القطاعات الحساسة كالزراعة، كما  

 البرامج المطلوبة.

من الوطني النتقال بالقطاع الزراعي وا القطري ر زراعياً فعادة اإلعماإلتشاركية وتقترح الدراسة خطة إطارية استراتيجية 

 األشكال والمصفوفات مستعرضةً وتركز الخطة على بناء وتطوير التنمية الريفية  ،اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم 

 مراحل اإلنتقال لتنفيذ الخطة. مبيّنةً والخاصة بالخطة 

، بحيث تكون عودته مالئم تمثيلياً   الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي كمؤشرنمو    ختيارالدراسة ا  تعتمدوكمقياس على نجاح التعافي  

على فعالية  المؤشريكون عدد السنوات التي تحتاج لها هذه العودة هو  وبذلكإلى المستويات التي كان عليها هي مقياس التعافي، 

قيم المتغيرات المستقلة التي يعتمد عليها الناتج  تنخفض( ع )أوسترتفهذه السياسات تطور بعاً لفت ،وعليه سياسات إعادة اإلعمار.

مما يشير إلى فترة معينة خالل اإلجمالي المحلي الزراعي قيمة الناتج  سترتفع )أو تنخفض(اإلجمالي المحلي الزراعي وبالتالي 

 أو فشل سياسات إعادة اإلعمار.   مدى نجاح

في القطر فمن المتوقع  2018مار بكفاءة عالية في العام و بدأت عملية إعادة اإلعلصندوق النقد الدولي فل منشورة وبحسب دراسة

باق ذلك  ويمكن افتراض انطقبل األزمة بعد عشرين عاماً )التي كان عليها أن يعود الناتج اإلجمالي المحلي الكلي إلى مستوياته 

إلى استقراء نماذج األزمات التي  ويستند هذا التقديرا( بينهم قويلوجود ارتباط  ،الزراعي أيضاً على الناتج اإلجمالي المحلي 

نقطة الـ"عشرين عاماً"    اعتبار يمكنواستناداً إلى ما سبق،   ومقارنة فترة األزمة بفترة التعافي االقتصادي. ،مرت بها دول مختلفة

الجهود في العودة للمستوى السابق   تا نجحالمرجعية للتقييم النهائي لسياسات إعادة اإلعمار واستعادة التعافي، بحيث إذهي النقطة  

  فهذا يعد نجاحاً ( %4.5هذا يكافئ نسبة نمو معينة للناتج اإلجمالي المحلي الزراعي تعادل و)أو أقل خالل فترة عشرين عاماً 

   .النجاح لم تتمكن من تجاوز عتبة فستكون هذه السياسات وفي حال العكس، والتعافيلسياسات إعادة اإلعمار 

 من التي المتغيرات كافةتم تطوير نموذج رياضي لعالقة خطية بين قيمة الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي من جهة و، تاليوبال

الفعلية  ممثلة بحجم الصادرات الزراعية )إتاحة التصدير  - كمية األمطار فيها بما  ثانية، جهة من عليها تؤثر أن المفترض

 - قيمة القروض الزراعية - حجم الدعم الزراعي -الداخلية والخارجية  االستثمارات – حجم الواردات الزراعية - والمتوقعة(
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تتغير  أن قيمة الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي  القائلةالدراسة ورضية اتج اإلجمالي المحلي غير الزراعي، وتم اختبار فقيمة الن

  .النموذج المختارة فيالمتغيرات المستقلة  بتغير قيم معنوياً 

أكثر من أسلوب، فبينما تم وذلك عن طريق للفترة القادمة  المستقلة المذكورة أعاله تم التنبؤ بقيمة المتغيرات ومن جهة أخرى

، فقد تم التنبؤ للمتغيرات األخرى  لألوساط المتحركة ARIMAنموذج التنبؤ لمتغيرات العوامل الطبيعية بنموذج غير سببي وهو 

بهدف رصد مسار   منية كافية لكل منهاتغير االتجاهات العامة لتلك المتغيرات وذلك بعد أخذ سالسل زبنماذج رياضية تتماشى مع  

 جاهاتها العامة.ات

وبذلك أصبح يمكن من خالله التنبؤ بقيم الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي خالل  ،معنويتهو وبينت النتائج صالحية النموذج

 لمتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج.ل التنبؤ بهاالتي تم  يماستخدام القالسنوات القادمة من خالل 

نجاح سياسات إعادة اإلعمار، وعليه  ل عكساً األكثر بصفته المتغير المستقل االستثمارات تحديداً  على متغير وركزت الدراسةهذا 

تم اختيار  ) 2023االستثمارات في العام  سيناريو متشائم بحيث تكون قيمة :وهي المتغيرسيناريوهات مختلفة لهذا  3فقد تم وضع 

ـ   0.5تجاوز تال ( المرحلي وليس النهائي التقييم بهدفبعد خمس سنوات التاريخ  مليار دوالر وهي قيمة أدنى من نصف قيمة ال

FDI  )في العام ستثمارات أن تكون قيمة االقبيل األزمة، والسيناريو الثاني هو السيناريو الحيادي )نسبياً( ويفترض )تعريف

مليار دوالر، وفي هذه الحالة تكون االستثمارات قد عادت إلى القيمة التي كانت عليها قبيل األزمة، ولكن هذه   1.5بحدود  2023

 يفترض أن متفائلالسيناريو وهو الالسيناريو الثالث ، وإنطالق اإلعمارالحقاً من األزمة وعام  12العودة تكون قد تحققت بعد 

مليار دوالر، وفي هذه الحالة تكون االستثمارات قد عادت إلى القيمة التي  3.5بحدود سيكون  2023 ي العامفت حجم االستثمارا

بتأخر  ، أي 2023تكون قد تحققت في العام سهذه العودة  وإن كانتأصالً فيما لو لم تقع األزمة  2016كانت لتكون عليها في العام 

 .   من األزمة(ة األكثر ضرراً )وهو نفس عدد سنوات الفتر سنوات 7قدره 

لناتج اإلجمالي المحلي القيمة المقدّرة لوفق السيناريو األول ستكون قيمة  تم الحصول على النتائج التالية:  المختبر  وبتطبيق النموذج  

ع  ياسات ال تتمتوهو ما يعني أن السياسات المطبقة آنذاك ستكون س المتنبأ بها ال سببياً،% من القيمة 66الزراعي تمثل أقل من 

% القيمة 51تفوق بنسبة المقدّرة وفق السيناريو الثاني ستكون قيمة الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي ، وبالكفاءة الالزمة للنجاح 

وفق السيناريو ، أما التي توقعها النموذج الالسببي، وهو ما يعني أن سياسات إعادة البناء ستكون فعالة وناجحة بشكل ملموس

% القيمة التي توقعها النموذج الالسببي، وهو ما يعني أن 107لناتج اإلجمالي المحلي الزراعي تفوق بنسبة ستكون قيمة افالثالث 

 سياسات إعادة البناء ستكون قد حققت نجاحاً استثنائياً وإنجازاً كبيراً في نتائجها. 

 الموارد من باالستفادة الريفية تنمية خطة) ياكور – Saemaul Undong خطةوبالنهاية قدمت الدراسة نموذج دراسة حالة ل

خطة تنموية شاملة تعد من أبرز قصص ال يحتذى في الدول النامية بصفتها نظراً لشهرتها كمث (واألسماك والزراعة الحراجية

بلدين خرج من  ن كال الالنجاح في إدارة التنمية الزراعية وكذلك لتشابه الحالة بين كوريا الجنوبية آنذاك والقطر حالياً من حيث كو

 للدروس المستفادة من تلك التجربة. الدراسة عرضت و ،أزمة عنيفة سببت أضراراً بالغة للقطاع الزراعي والمناطق الريفية

واختتمت الدراسة بتقديم االستخالصات والنتائج باإلضافة لحزمة المقترحات بما فيها المقترحات العملية التي تعتبر حيوية وهامة  

 إدارة دفة سياسات التعافي وإعادة اإلعمار زراعياً بالطريقة المثلى.  من أجل
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 مقدمة  -1

اإلقليمية عض الدول بمن جهة والعصابات اإلرهابية المدعومة من السورية ضمن مناطق القطر بين الدولة  أدت الحربلقد 

التكامل االقتصادي  تراجعمع  - هذه الحربي أ –والذي ترافق العقد الثاني من القرن الحالي خالل من جهة ثانية والغربية 

للبحث عن طرق عاجلة لتحويل اقتصاد    الحكومة السوريةإلى دفع    أيضاً   مع الجوار األوروبيكذلك  والعربي  مع المحيط  والتجاري  

سلم خالل فترة  استمرار العمل باقتصاد ال في ظل كون البديل هوالمنطقي والمطلوب الخيار  ما كان السلم إلى اقتصاد حرب، وهو

شملت استراتيجية التحول من اقتصاديات السلم إلى اقتصاديات الحرب بالفعل ، واألمر الذي كان سيأتي بنتائج عكسية  الحرب

أصبح التعامل يتم  :بشكل عامضبط النفقات والتركيز على الحاجات األساسية للقطر والمواطن، والعديد من السياسات الفرعية ك

 دها.ل قضية بمفرعلى أساس معالجة ك

ويشير   وفي ظل اقتصاد الحرب كان الدور السلبي االقتصادي الرئيسي يعود للعقوبات الظالمة التي تم فرضها على القطر، 

(Abboud, 2017 إلى أن العقوبات التي فرضتها تركيا واالتحاد األوروبي وبعض الدول العربية على )شاملة  تكان سورية

منذ  سورية"إن  وفي هذا المجال تقول الدراسة المذكورة محددة وعلى االقتصاد الوطني ككل. وموسعة جداً وركزت على سلع

ر األمم المتحدة"، ومن المالمح القاسية للعقوبات الظالمة المفروضة أصبحت هدفاً ألكثر العقوبات شمولية خارج إطا 2011العام 

طال تأثيره كل القطاعات االقتصادية الوطنية وهو أمر    ية السورية،فية والتجاركانت منع المعامالت المالية مع المؤسسات المصر

 خالل فترة األزمة. –متفاوتة وإن بنسب  – أضرار ملحوظةبال استثناء، ولذلك فقد تعرضت كافة هذه القطاعات إلى 

بي السوري بحيث وفي ظل االنتصارات المتالحقة التي حققها الجيش العر الحربسنوات على بدء  ثمانأكثر من مضي  دوبع

تطبيق  لتأسيس  الشروعالحاجة إلى  بدأت تبرز تسيطر عليها المجموعات اإلرهابية تمت استعادة معظم األراضي التي كانت 

 ستراتيجية لهذه السياسات.اال الخطوطووضع  سوريةسياسات إعادة إعمار  

في إطار   لتحويل اقتصاد الحرب إلى اقتصاد سلملية والعملية في هذا اإلطار، حيث تبحث في األسس النظرية الدراسة الحاوتأتي 

ويل كما يقدم نموذجاً رياضياً للناتج اإلجمالي المحلي الزراعي  ح، ويدرس البحث مراحل هذا التبشكل خاصالقطاع الزراعي 

عدة سنوات،  وكيفية تغيره في ظل انحسار األزمة وصوالً إلى وضع مؤشر لقياس التقدم الحاصل في إعادة اإلعمار بعد مضي 

وية مالتن  Saemaul Undongدراسة حالة لخطة  خطة إطارية مقترحة الستعادة التعافي باإلضافة لملحق يتضمن  كما يقدم البحث  

إعادة  ( في كوريا الجنوبية وأعطت نتائج كبيرة ومهمة في مجال 1953-1950الشاملة التي تم تطبيقها بعد الحرب الكورية )

 واستعادة النمو وتحسين معيشة السكان. ما بعد النزاع رحلة خالل ماالقتصادي  اإلعمار

 أدبية   مراجعة -2

تزخر األدبيات االقتصادية بدراسات مختلفة عن االنتقال اقتصادياً من من حالة الحرب إلى حالة السلم، ومن األمثلة على ذلك 

الصادرة عن جامعة ( From war economy to peace economy)دراسة "االنتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم" 

وكذلك دراسة "السالم، النزاع، التنمية في إفريقيا"  2003ياسية في العام االقتصادية والسبون ومدرسة لندن للعلوم 



9 
 

(Peace,Conflict, and Development in Africa ) 2011الصادرة عن جامعة السالم والمطبوعة في سويسرا في العام  ،

لسلم تفصيلياً بالنسبة لألزمة لم يسبق أن تمت دراسة االنتقال من حالة الحرب إلى حالة اقطر العربي السوري لكن بخصوص ال

سنوات على اندالعها عند تأليف هذه الدراسة، وباإلضافة لذلك فطيلة فترة األزمة كان هناك  سبعالسورية على الرغم من مرور 

ومنعكساتها مما  الحرب أو عدم إمكانية الوصول إليها وذلك بسبب ظروف ا ض منهفي بعندرة في البيانات المتاحة أو عدم دقة 

جعل عملية صياغة سياسات مستقبلية في غاية الصعوبة وجعل من مسألة وضع أي فرضيات تبنى عليها سياسات الحقة أمراً 

شخيص ورسم سياسات االنتقال من  ينطوي على مجازفة كبيرة. كل ذلك أدى إلى عرقلة أو تأجيل أو صرف النظر مرحلياً عن ت

 بالرغم من بعض المحاوالت القليلة التي قامت بها أحياناً منظمات تنموية وبحثة محلية وأجنبية.  حالة الحرب إلى حالة السلم،

ادي أصدر معهد موسكو للعالقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية في نفس العام خالصة بحث بعنوان "األثر االقتصفقد 

، (The Economic Impact of the Syria Crisis: Lessons and Prospects) لألزمة السورية: دروس وتوقعات"

التي أعلنت رسمياً   سورية متحدثاً عن استراتيجية إعادة بناء ويشير البحث إلى كيفية إدارة الحكومة السورية القتصاد الحرب 

 من الدول الصديقة كروسيا والصين والهند.الكبرى وتتضمن في الواقع فرصاً استثمارية للشركات 

اهتمام الدول الكبرى المعادية والصديقة على السواء بمرحلة إعادة اإلعمار في  –من وجهة نظره  كل   –وتعكس كال الدراستين 

 القطر والفرص الكبيرة التي يمكن أن تحظى بها شركاتها في هذا اإلطار .. 

 (Syria’s Conflict"سوريةالنزاع في  اسة بعنوان "اقتصاددر 2016لنقد الدولي في العام وفي اإلطار نفسه أصدر صندوق ا

Economy ) متوقعين أن إعادة   ، الحربنتيجة بوأشار مؤلفا الدراسة إلى األضرار الكبيرة التي أصابت االقتصاد السوري

 . (Gobat & Kostial, 2016) اإلعمار ستشكل تحدياً طويالً وصعباً 

دراسة بعنوان "الميزان التجاري السوري في ربع  2018والدراسات في العام عن مركز دمشق لألبحاث درت اً فقد صأما محلي

وتضمنت فصالً خاصاً بعنوان خيارات   2017-1992قرن" وتحدثت عن اتجاهات التجارة الخارجية السورية خالل الفترة 

ر فيما يخص الجانب التجاري  ا تصلح كأساس لسياسات إعادة اإلعمالتصويب االتجاه، وبالرغم من أن المقترحات الموجودة فيه

إال أن الدراسة لم تبحث بشكل خاص في االنتقال من سياسات الحرب إلى سياسات السلم كما اقتصرت على معالجة الجانب  

 التجاري فقط.

وعالج   "سورية  والتنمية في  البناء  ةوإعاد  الكلية  السياساتملخص بحث بعنوان "  2017في العام  وكان قد صدر عن جامعة دمشق 

  والتنمية  البناء إعادة عملية لنجاح توصياتمكونات برنامج إعادة البناء والتنمية باإلضافة إلى ب اصطلح على تسميتهالملخص ما 

ات  األفضل في مجال االنتقال من سياسات الحرب إلى سياس المنشور هو –على اختصاره  –عتبر هذا الملخص سورية، ويُ في

 وإضافات ليغطي الموضوع المطروح. وتفصيل ولكنه يحتاج إلى توسع  ،السلم في القطر

زال هناك حاجة ماسّة  توالمالحظ في كافة الدراسات السابقة أنها لم تعالج حالة القطاع الزراعي أو تركز عليه، وبالتالي ما هذا 

حيث لم يصدر أي بحث حتى اآلن يتحدث عن   ،ى حالة السلم لحرب إلزراعية تحديداً من حالة افية اإلنتقال بالسياسات اللدراسة كي

 .1هذا الموضوع

 
 الحرب. ما بعد  سوريةل  استراتيجيةإلنجاز خطة  متعدد الجهاتتشكيل فريق جهد حكومي نشط تمثل بترافق تأليف هذه الدراسة مع  1
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وتستند الدراسة الحالية إلى مزيج من الخلفية النظرية العامة القتصاديات الحرب والسلم وكيفية االنتقال من األولى إلى الثانية،  

إحصائياً  التغطية التفصيلية للمجتمع الريفي والقطاع الزراعي لبيانات المتوفرة عن المرحلة السابقة وعدم إمكانية باإلضافة إلى ا

قد تم تطويرها بالدرجة األولى اعتماداً على فهم في الدراسة بشكل عام خالل فترة األزمة، وبالتالي فإن السياسات المقترحة 

هذه المساحة من السياسات   القطر. وهنا البد من التأكيد على ضرورة توسيع البحث فيالوضع الحالي للقطاع الزراعي في 

حالة السلم( واالستثمار فيها استعداداً للمرحلة القادمة التي سيمر بها القطر وقد بات في خواتيم  )االنتقال من حالة الحرب إلى

 األزمة التي فرضت عليه.

 أسباب الحرب   -3

 the greed versus grievanceالموارد )أثارت نظرية الطمع مقابل التظلم والخاصة بالنزاع حول  خالل األعوام األخيرة

theory of resource conflicts الكثير من النقاش في األوساط األكاديمية ودوائر صنع السياسات، وتستند الفرضية األولية )

اعية والموارد ة بشكل كبير على صادرات المواد األولية )المنتجات الزرلهذه النظرية إلى فكرة أن البلدان التي تكون ثروتها معتمد

أن سبب النزاع يمكن أن   ) Hoeffler &Collier(2004 ,. ويقول 2هي بلدان حساسة بشكل مرتفع للنزاعات العنيفة( الطبيعية

هناك ارتباط قوي بين طمع الجماعات المسلحة وتجارتها  لكن الطمع هو العامل المحفز األقوى:  ،يعزى إلى الطمع أو التظلم

 . صة الموارد الطبيعية القابلة للسرقةبالموارد الطبيعية وخا

 العربي السوري  وضع القطر 3-1

أطماع استعمارية وتوسعية تاريخية وتصنف تعتبر الجمهورية العربية السورية جزءاً من منطقة نزاع مزمن وبعض جيرانها لديه  

ت مسلحة بعد الحرب العالمية الثانية، وال وهي المناطق التي وقعت أو تقع فيها نزاعا 16المنطقة عالمياً ضمن مناطق النزاع الـ

 ة به. يمكن فصل الظروف االقتصادية والتنموية للقطر عن هذه الخلفية الجيوسياسية المحيط

العقود السبعة الماضية في ظل توتر ونزاع مستمر مع العدو "اإلسرائيلي" كما خاض عدة حروب معه،  وقد عاش القطر طيلة

من الداخل وعملت العصابات   الحربلقت من تآمر دول إقليمية وعالمية على القطر بحيث تم تفجير أما األزمة الراهنة فقد انط

إلنمائية والمعيشية لكل المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها، وهو اإلرهابية بأقصى وسعهاعلى تدمير المقومات االقتصادية وا

 ي آٍن معاً. ما يجعل من إعادة البناء تحدياً كبيراً وضرورة ملّحة ف

الزراعي لقد أدت األزمة التي مر بها القطر والحرب المفروضة عليه إلى تضرر االقتصاد الوطني  ف  وفيما يخص القطاع الزراعي

وال سيما الصادرات الزراعية وتسببت بانخفاض عوائدها، ولذلك هناك العديد من قضايا الزراعية السورية وأداء التجارة 

 : لكلية التي تتطلب العناية بهدف دعم إعادة تأهيل االقتصاد بعد الحرب، وأهم هذه القضايا هيالسياسات االقتصادية ا

 إعادة تأهيل النشاطات التي تخلق فرص عمل وخاصة في المجال الزراعي وال سيما في المناطق المتضررة   -

 . بشكل كبير التي تضررتودعم التنمية في المناطق  إعادة تأهيل البنى التحتيةوكذلك وبالضرورة  -

 
% بالمتوسط  34حوال  2016-2000الصادرات الزراعية المصنعة إلى قيمة إجمالي الصادرات الزراعية خالل الفترة بالنسبة للقطر تبلغ نسبة قيمة  2

   د خام.)حسابات المؤلف استناداً إلى قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية(، أي أن ثلثي الصادرات الزراعية السورية هي موا
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 طبيعياً وزراعياً  سورية -4

تقسـم  ، حيثتتوافق مع التصـنيف الطبوغرافي المذكور سـابقاً زراعي  إلى خمسـة مناطق اسـتقرار   العربي السـوري القطريقسـم 

قبل عدة معدالت األمطار بالتناقص   ، وقد بدأتســورية إلى خمســة مناطق اســتقرار زراعي حســب معدالت الهطول المطري

، مما أثر ســـلباً على أداء الزراعة الســـورية التغيرات المناخية وتراجع مســـاحات الغطاء النباتيبســـبب شـــكل تدريجي  عقود وب

 كما أن توزيع األمطار زمنياً قد طرأت عليه تغيرات واضحة.  ،ومستوى معيشة المواطن السوري

بين يختلف توزع كميات الهطول الســــنوية  ، وإن كانيرة بالمياه وفق التصــــنيف العالميتصــــنف ســــورية كإحدى الدول الفقو

ــطى تحوزان على الكمية األعلى من األمطار، بينما المنطقة المناطق حيث يالوالمحافظات  ــاحلية والوســ حظ أن المنطقتين الســ

ـمالية تحصـل على كميات أقل من الهطول. ـكالت البييية التي تتعرض عتبر تخالصـة لما سـبق و الش ظاهرة الجفاف من أهم المش

اإلنتاج الزراعي خاصـة الزراعات البعلية وعلى المخزون المائي على  ها ـسورية بشـكل متكرر والتي تؤدي إلى انعكاـسات حادة  ل

 .الذي يستخدم للزراعة المروية

إن الخصـائص الطبوغرافية والمناخية السـائدة إضـافة إلى بعض الخصـائص األخرى كتوزع مصـادر المياه السـطحية والجوفية، 

ــنيف المناطق اميزت عدة  ــحة تم تحديدها بناًء على تصـ ــة. تعكس تلك النظم المناطق الجغرافية التي نظم زراعية واضـ لمتجانسـ

ــائص اإلجتماعية -مناخية وزراعية-تتميز بظروف زراعية ــويقية مختلفة، كذلك تتمتع بتقاليد إنتاج تعتمد على الخصــ بييية وتســ

ــاعدة ــتثمارات الحكومية المسـ ــات االمركز الوطن)  واإلسـ ــياسـ في إنتاجية يالحظ بأن هناك اختالفات و .(2017لزراعية،  ي للسـ

مختلف المحاصــيل واألشــجار المثمرة والثروة الحيوانية بين النظم الزراعية المختلفة وهذا بدوره يؤدي إلى اختالفات في عوائد 

 .المزارعين

 . ين استعماالت أراضي القطر زراعياً ة تبخريط 2الشكل  . خريطة تبين التوزع الجغرافي والمناخي للقطر  1الشكل  

  

 ، بتصرف. nationmaster.comالمصدر:  ، بتصرف.ICARDAالمصدر: 
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 أساسية  تعاريف -5

 اقتصاديات الحرب  5-1

للتعبير عن كافة النشاطات االقتصادية التي يتم تنفيذها خالل فترة الحرب أو النزاعات التي   اقتصاديات الحربيستخدم مصطلح 

تختلف اقتصاديات الحرب التي تنشأ من حروب داخلية بشكل كبير عن تلك التي تنشأ من حروب خارجية،  وبها بلد ما،  يمر

نادراً ما تساهم في بناء قدرة الدولة تتصف بأنها ( فإن اقتصاديات الحرب األهلية Ballentine & Sherman, 2003وحسب )

بناء السالم أما مصطلح    ،في أوروبا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية   إعادة البناءأو التنمية االقتصادية. وبالمقابل ظهر مصطلح  

تقنية إلعادة  السالم من منظور المظاهر العملية تحول بلد ما من الحرب إلى "فقد ظهر في التسعينات ويعرف بأنه  بعد النزاع

النزاع العديد من المجاالت التي تكون   ناء في مرحلة ما بعدتراتيجيات إعادة الب. وتغطي اس(Rand, 2010)" عالبناء بعد النزا

إلى   قد تضررت من النزاع ومنها المجاالن االجتماعي واالقتصادي، وبشكل متزايد باتت صعوبة تحويل اقتصاديات الحرب

ات االستراتيجية  اقتصاديات سالم إشكالية كبيرة في إطار البحث عن استقرار تنموي طويل األمد. وحسب دراسة مركز الدراس

( فإن إعادة البناء تحدث بين مرحلة توقف العنف والنزاع ومرحلة العودة إلى الوضع العادي، ويقوم CSIS, 2002والدولية )

 .الرفاهية االقتصادية واالجتماعية منهاإطار هذه المرحلة على دعامات 

ياته الخاصة متمايزة ومستقلة ولكل منها آلة أنواع إلى ثالث(  Goodhand, 2004حسب )وتنقسم االقتصاديات خالل زمن الحرب  

 ونماذجه في التغيير، وهذه األنواع هي: 

 اقتصاديات النزاع   -

 اقتصاديات الظل -

 اقتصاديات التالؤم -

 ولكل من هذه الفيات ميزاتها الخاصة كما يلي:

االقتصادية، ع واستمراره وإضعاف قدرة الدولة  الموارد االقتصادية بهدف إدامة النزاهي إنتاج وتعبية وتوزيع  :  اقتصاديات النزاع

وكمثال على هذه النشاطات ما فعلته العصابات اإلرهابية في القطر من سرقة النفط الوطني وبيعه للخارج خالل فترة سيطرتها  

نفقات العسكرية. ، ويشمل إنتاج الموارد وتوزيعها هنا ضمان الحصول على تمويل البار النفطية في المنطقة الشرقيةعلى بعض اآل

االستراتيجيات االقتصادية الهادفة إلى نزع سالح الجماعات المسلحة جزءاً من اقتصاديات النزاع، وتتضمن   وبالمقابل تعتبر

 حرمان الجماعات المسلحة من الموارد بهدف خفض قدرتها على القتال.  

في ت السوداء، وهي وتسمى باالقتصاديان حالة الحرب، النشاطات االقتصادية غير الرسمية والمستفيدة م يه الظل: ياتاقتصاد

اقتصاديات غير قانونية واشكالية ومثقلة بالقيمة، وأحياناً تتداخل مع اقتصاديات الحرب، ولكن خالفاً لها فقد يكون هناك الواقع 

من قد يمكن االستفادة بح. لذلك مصلحة القتصاد الظل في إحالل السالم، إذا كان هذا األخير يساعد على استمرارية أو زيادة الر

 قتصاديات النزاع(.الذه النشاطات الحقاً والبناء عليها عند تحقيق السالم )خالفاً ه

هي النشاطات االقتصادية التي يقوم بها السكان خالل فترة النزاع للحفاظ على أصولهم اإلنتاجية  :أو التكيف اقتصاديات التالؤم

حتى ولو من خالل التضحية باألصول )استخدام متآكل  أو للحفاظ على حياتهمذه األصول من خالل االستخدام المستدام له
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، وال تمثل اقتصاديات التكيف سلوك األفراد األزمة طوراتتتغير مع الوقت والظروف وتبعاً لت وهذه االقتصاديات، لالًصول(

كوناً هاماً من مكونات هذا االقتصاد، فإن األسر تميل إلى  فقط واألسر وإنما الجماعات والمجتمعات أيضاً، وبينما تعتبر الزراعة م

راريتها )النجاة( أو التكيف مع الزراعية بهدف الحفاظ على استم تنويع مصادر دخلها ضمن إطار من النشاطات الزراعية وغير

 ظروف الحرب.   

تسبب الحرب تغييرات جوهرية في بناء االقتصاد وبشكل خاص 

وسة في زراعة الكفاف والنشاطات غير  فهي تؤدي إلى زيادة ملم

الهم للنجاة بحياة  الرسمية حيث يصارع األشخاص الذين فقدوا أعم

 التجارية. أسرهم من خالل اإلنتاج غير الرسمي والمبادالت 

 سياسات الحرب   5-2

 التي تتخذها الدولة خالل فترة األزمة أو الحرب كما يلي: االقتصادية يمكن تصنيف السياسات 

وتهدف إلى توفير السلع األساسية التي يحتاجها المواطن لضمان استمرار حياته   :واالجتماعي الغذائي األمن اتسياس -

 ومعيشته، ويمكن تقسيم هذه السلع إلى نوعين: 

o حيث تتخذ الحكومة اجراءات لتأمين  والرز والزيوت،  السكر  الشاي و: وال سيما الخبز والسلع الغذائية األساسية

 .الظروف بهدف استمرار معيشتهم ومعيشة أسرهميصالها للمواطنين في أصعب هذه السلع وإ

o حيث تعمل الحكومة كذلك على وأشباهها الوقود والمحروقاتوتشمل : األساسية غير الغذائية السلع المعيشية ،

 .تأمينها نظراً لضرورتها من أجل الحياة اليومية للمواطنين

مح األزمات، حيث تعمد الحكومات تقليدياً إلى ممارسة هذه  اسات من أبرز مالوتعتبر هذه السي  :النفقات ضبط سياسات  -

السياسات ليس في فترات النزاع فقط وإنما في ظل األنواع األخرى من األزمات أيضاً كاألزمات المالية وغيرها، وفي 

 هذا اإلطار تبرز ثالثة أنواع رئيسية من سياسات ضبط النفقات، وهي: 

o بيعي في ظل اقتصاد الحرب أال يبقى تيار االستيراد قائماً على حاله كما لو أن شيياً الط : منضبط االستيراد

لم يحدث، ولذلك تعمد الحكومات إلى اتخاذ سياسات تهدف لتقليص االستيراد إلى الحدود الدنيا بهدف توفير  

نفاقه إال للضرورة، هذه العملة وعدم إرصيد الوطني من المستطاع والمحافظة على ال رالعملة الصعبة قد

 ويمكن تقسيم هذه السياسات إلى نوعين: 

: في ظل اقتصاد الحرب من الطبيعي أن يتم خفض سلع الرفاهيةسياسات التخفيف من استيراد  ▪

استيراد سلع الكماليات وسلع الرفاهية إلى أدنى الحدود، حيث من الالمعقول أن تنفق الدولة أو 

 . د مثل هذه السلعجنبية على استيراخرات من العملة األالمستوردين المد

في مقابل تخفيض استيراد السلع غير الضرورية تقوم الحكومات في : محليةالبدائل سياسات إيجاد ال ▪

ظل األزمات بتشجيع إنتاج السلع المستوردة محلياً طالما كان ذلك ممكناً، وال سيما منها السلع  

استيراد هذه السلع وبالتالي    تخفيض اإلنفاق علىوانات، وذلك بهدف  الضرورية كالقمح وأعالف الحي

 .تخفيض خسارة الرصيد الوطني من العملة الصعبة
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o في ظل اقتصاد الحرب تقوم الحكومات المعنية عادة بضبط وتخفيض النفقات : ضبط النفقات االستثمارية

تهدد  وجود مخاطر هائلة الحربية مما يعني االستثمارية إلى الحد األدنى وال سيما في حال انتشار العمليات

أي أعمال استثمارية، كما تعطى األولوية لتأمين السلع األساسية واإلنفاق الجاري بالحد األدنى على اإلنفاق  

 . االستثماري

o بالرغم من ضرورة استمرار اإلنفاق الجاري بالحد األدنى إال أن الحكومات تقوم ضبط النفقات الجارية :

، حيث تُعطى األولوية لتأمين الرواتب وتشغيل مؤسسات الدولة فترات األزماتدر المستطاع خالل  بتخفيضه ق

 .بالحد األدنى لضمان استمرارية عمل المؤسسات

لصيانة    الحربتعتبر هذه السياسات من الوسائل الفعالة التي تتخذها الحكومات خالل فترات    :والنقدية  المالية  السياسات -

النشاطات االقتصادية والتجارية،  والحفاظ على دوران عجلة االقتصاد والتحكم باالحتياط الوطني من العملة الصعبة 

 ويمكن اإلشارة إلى أنواع عديدة من هذه السياسات، أبرزها: 

o  تهدف هذه السياسات إلى التحكم بسعر العملة الوطنية وبالتالي عدم السماح بتدهور  : الصرفسياسات أسعار

المحافظة على القدرة  تيار االستيراد والتصدير و ضبطإلضافة إلى الرصيد الوطني من العملة الصعبة با

 .السائدةالشرائية للعملة أي المحافظة على مستوى معيشة السكان في ظل معدالت األجور 

o تلعب سياسات أسعار الفائدة دوراً مهماً في تعزيز اإلدخار والمحافظة على قيمة العملة سياسات أسعار الفائدة :

راً نفسياً في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة وبالعملة الوطنية، ويمكن من خالل هذه السياسات  وكذلك تلعب دو

   .من السياسة والغاية المرجوة من وراءهاستثمار أو تشجيع اإلدخار بحسب الغرض تشجيع اال

o لية  محال التجارة وانسياب الدخل، ومستويات اإلنتاج، قراراتتؤثر سياسات الدعم على : سياسات الدعم

تدهورها وفي فترات األزمات  أو البيية وصيانة استنزافها، أو الطبيعية الموارد على والمحافظة والعالمية،

الحكومات بتوفير الدعم المعيشي واإلنتاجي الستمرار قيام السكان بوظائفهم وأعمالهم قدر والنزاعات تهتم 

  .المستطاع

 التجارية  السياسات -

o  :لنزاعات واألزمات تميل السياسات التجارية الداخلية نحو المركزية بهدف ترات اخالل فالتجارة الداخلية

التالي ضمان استمرارية معيشتهم خالل فترة الحرب، وقد التحكم بدرجة أكبر بتوزيع السلع بين المواطنين وب 

مفرق لسلع تقوم الحكومات باحتكار تسويق سلع أساسية معينة أو فرض أسعار محددة على تجار الجملة أو ال

 ذات أهمية خاصة

o لتعويض يتم زيادة االعتماد اقتصادياً على الدول الصديقة خالل الحروب والنزاعات : التجارة الخارجية

العالقات التي تخربت نتيجة النزاع، وهنا تتجه السياسات التجارية الخارجية نحو عقد اتفاقيات تجارية ثنائية  

ه الدول، وهذا ما حصل في حالة األزمة السورية حيث رفعت الحكومة ومنح تسهيالت وإعفاءات متبادلة مع هذ

عقدت اتفاقية تجارة  تجاري البحري مع روسيا ودشنت ممر "الكوريدور األخضر" الشعار "التوجه شرقاً" و

عقد اتفاقية تجارة حرة مع االتحاد األوراسي، كما تم تدشين خط ائتماني مستمر   وتقدمت بطلبحرة مع إيران 
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وتم كذلك تعزيز التبادل التجاري   لجانب اإليراني لتمويل الحاجات الغذائية األساسية للمواطنينمع ا

 وروسيا ودول أخرى.عراق )وخصوصاً الزراعي( مع ال

 سياسات إعادة اإلعمار 5-3

ر الناجم عن  ن بالفقالريفييعموماً والسكان الريفيين خصوصاً  تتأثر جهود تحسين معيشة السكان  خالل فترات النزاعات والحروب  

، وإذا كان تدمير البنى التحتية والخدمات الضرورية للنشاط االقتصادي كالنقل والكهرباء والمصارف الزراعية  منعكسات األزمة

وارتفاع معدالت التضخم فإن توقف األعمال والمعامل يقود إلى ندرة في السلع وبالتالي تراجع في مستوى المعيشة وتفشي البطالة  

إعادة تموضع  عملية لكي تنجحف، وعودة الحال إلى ما كان عليه قبل األزمة االقتصاديةرية ال يكفي بمفرده لتحسين الحالة العسك

التعاون مع منظمات المجتمع المدني تنظيم و، تقييم الظروف المحلية والفرص االقتصادية :أوالً االقتصاد في فترة السلم يجب 

المنظمات الدولية المعنية ومراكز التدريب، وتأسيس مثل من مشاريع اإلئتمان الصغير و ةتفادواالس، )المنظمات غير الحكومية(

دعم القطاع  أيضاً من المهم وهنا  في حال عدم وجودها أو دعمها إذا كانت موجودة.اإلعمارية والمشاريع  التمويلية هذه المنظمات

تعتبر كافة أنواع  في حالة إعادة اإلعمار بعد الحرب وللمشاريع، الخاص وتشجيعه على االستثمار وخلق بيية قانونية مناسبة 

 سواء منها القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة األجل، فلكل منها وظيفة وغاية في إطار إعادة اإلعمار. ، وضروريةالمشاريع مهمة 

ون االقتصادي تقليدياً بالتحول ويتمثل المكعادة من مكونات متعددة أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية،    إعادة البناء  خطط تتألف  

االنتقال من اقتصاد استثنائي فرضته ظروف من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السالم، ويمكن تعريف هذا التحول بأنه 

 وتكون مهمة االقتصاد الجديد هي المساهمة بإرساء السالم وجعله مستداماً. األزمة والحرب إلى اقتصاد ديناميكي،

 التحديات على المدى القصير  5-4

في أي  منطقة   -أي مع ابتداء مرحلة السالم السلبي  – سيكون على القطر أن يواجه التحديات التالية مع انتهاء األعمال العسكرية 

 وعلى المستوى الوطني ككل:

 اإلجمالي المحلي  تراجع الناتج  -

 زيادة معدالت الفقر -

 (كالقطاع الزراعي مثالً )ي تسمح بحركة مرنة لهذه المعدالت هبوط معدالت التشغيل في القطاعات الت -

 المدخرات الوطنيةفي تراجع  -

 البنى التحتيةفي تدمير  -

 ما قبل األزمة(ر صرف اأسع انخفاض سعر الليرة مقابل الدوالر )قياساً ب -

 ارتفاع معدالت التضخم واستمرارها باالرتفاع  -

 المجمدة المالية والقانونية المرتبطة باألصولالمشاكل  -

 انخفاض عدالة توزيع الدخل  -

وهذه التحديات تمثل عقبات تعمل ككوابح أو محددات لعميلة إعادة البناء واإلصالح، يضاف إليها الفقر والحاجة للمساعدات  

 اإلنسانية العاجلة في كثير من المناطق.
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عمل على تحقيق إصالح اقتصادي أكثر شمولية ال يجب -أي مرحلة السالم اإليجابي  – باإلقالعوعندما تبدأ عملية إعادة البناء 

لما لها من دور محوري في مجال  الزراعةتطوير القطاعات غير النفطية وال سيما ويجب التركيز في هذه المرحلة على قاً، وعم

ص لتي تتطلب فرال الجديدة االستيعاب األجي إدخال التقنياتوبتطوير المهارات والتدريب يجب االهتمام أيضاً التشغيل، وهنا 

 . االستقرار الماليمع المحافظة على  سياسات الحماية االجتماعيةالعمل، ويجب أن تستمر 

إن إعادة تأهيل البنى التحتية االقتصادية والبشرية هو عامل حاسم ومهم في القضاء على آثار األزمة وتعزيز السلم وتحقيق  

ي وتتضمن  الجانب اإلجتماعها أن تراعي  عمار والمشاريع المتفرعة عنومن الضروري لخطط إعادة اإل هذا  الرفاه االجتماعي،  

 مكوناً خاصاً به.

 مكونات مرحلة السالم  5-5

توقف  بالسالم السلبي (. ويقصد 2014)عيسى،  السالم السلبي والسالم اإليجابي هما فرعيتين تقسم مرحلة السالم إلى مرحلتين 

ابقة والمرحلة التالية، وفي مرحلة و الحرب ويمثل جسراً انتقالياً بين المرحلة الس األعمال العسكرية وهو يلي مرحلة النزاع أ

السالم  إلى الشروع ببرامج إعادة اإلعمار، أما مرحلة  ماسّة السلبي يكون الوضع االقتصادي ما يزال ضعيفاً والحاجة  السالم

وعودة مستويات المعيشة بالتدريج إلى ما كانت عليه قبل فهي مرحلة تحسن األوضاع االقتصادية وتعزيز السلم وتمكينه    اإليجابي

 على أيضاً.  مة وصوالً إلى تحقيق معدالت أاألز

وتمثل الخطط العاجلة التي توضع كإجراءات   البرامج قصيرة األجلهما    ،وتتضمن برامج المرحلتين السابقتين نوعين من البرامج

والبرامج طويلة  القتصاد وتهدف إلى تأمين الحد األدنى من النشاط االقتصادي، إسعافية تعالج الوضع غير الطبيعي الذي يمر به ا

 سياسات كلية تهدف إلى تحسين معيشة السكان وتحقيق الرفاهية االجتماعية على المدى البعيد.وتمثل  األجل

بل يجب االنتهاء من   ( أن المكون اإلغاثي )النوع األول من البرامج( يجب أال يستغرق فترات طويلة2014ويرى )عيسى، 

ن النوع الثاني، علماً أن نجاحه يدعم بقوة اإلنطالق تخطيطه وتنفيذه بأسرع وقت ممكن كما أنه يجب أال يكون بديالً بأي حال ع

الضرورة نجاح هذا األخير. كما ينصح بتقسيم العمل بين المؤسسات الوطنية وتلك الخارجية  في المكون الثاني ولكنه ال يضمن ب

ة من مساعدات ومنح  الحكومية أم غير الحكومية مثل الوكاالت والهييات والمؤسسات الدولية، وتوجيه الجهود الخارجيسواء 

ي الوطني قيادة عملية التنمية بينما تتولى المنظمات وقروض وغيرها في الجانب اإلغاثي اإلنساني بحيث يتولى التمويل المحل

صندوق وطني خاص بتوزيع  العاجلة، وذلك قدر اإلمكان، وهنا يُنصح بتأسيس الدولية مسؤولية برامج اإلغاثة والخطط 

 . المساعدات والمنح الدولية وفق المصلحة الوطنية

 خارطة الطريق  -6

 السؤاالن األهم في هذه المرحلة هما :يعد 

اديات السالم في ما هي اإلجراءات االقتصادية التي يمكن تطبيقها لتسهيل التحول من اقتصاديات الحرب إلى اقتص -

 القطر العربي السوري؟

 كيف يمكن للبناء االقتصادي أن يساهم في خلق بيية اقتصادية مستقرة ومستدامة في المرحلة التالية؟   -
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مرحلة ( إن NEPAD, 2005تقول دراسة "الشراكة االقتصادية الجديدة لتنمية إفريقيا" )على هذين السؤالين  لإلجابة -

،  مرحلة التنمية  –مرحلة التحول    –مرحلة الطوارئ  خالل ثالث مراحل مختلفة هي    ع تتحرك منبعد النزا  إعادة البناء

حالما تتوقف األعمال  البناء    إعادةرحلة  محياناً. وتبدأ  أوهذه المراحل ليست ذات عالقة خطية وإنما هي متداخلة ومتزامنة  

فة بتنسيق يجب أن يكون دقيقاً وكفوءاً مع ءات المختلات واالجراوتعتبر هذه المرحلة مظلة تقف تحتها العملي العسكرية.

(  Hänggi, 2005وحسب )األخذ بعين االعتبار البرامج القائمة أصالً عند بدء هذه المرحلة بحيث ال يتم تجاهلها، 

ستثمار  إعادة بناء البنى التحتية واآلليات العامة الهامة، وكذلك تنمية العمالة والتجارة واال علىهذه المرحلة  تشتمل

حسب   2006عن إطار هذه الدراسة. أما اإلطار الذي وضعه االتحاد األفريقي في العام  تخرجبجانب مكونات أخرى 

(, 2010Rand  :فيشير إلى أن للمرحلة المذكورة عدد من الغايات أهمها ) 

 .ملية بناء مؤسساتي شاملة لتحسين جودة األداء االقتصاديع -

 . اء قاعدة تقنية لدعم إعادة البناء والتنميةن الخطط وب لتخدم سياسات التنمية وتطبيقبناء قدرات القاعدة البشرية  -

  الصحي.تطوير البنى التحتية فيزيائياً بما فيها النقل واالتصاالت والطاقة والمياه والصحة والصرف  -

  فاألمران متالزمان ،يمكن للتنمية أن تعزز السالم

IFAD, 2012)) 

 

 طة أهم معالم الخار 6-1

 معالم خارطة الطريق من خالل السياسات الفرعية التالية: ترتسم 

 خلق فرص العمل 6-1-1

سة إعادة البناء أن تركز على العوائق التي تمنع خلق الوظائف، فمثالً إن إعادة تأهيل السدود وأنظمة ايمن الضروري جداً لس

هم كذلك االنتباه إلى أن الحرب لم توقف بالضرورة كافة الري يساعد في خلق فرص عمل في مجال النشاطات الزراعية. من الم

هي القطاعات  )المقصود بالرسمية نها ضمن قطاعات غير رسمية النشاطات االقتصادية، فبعض النشاطات بقيت مستمرة ولك

ناء على هذه  لذلك يمكن على المدى القصير البأو ضمن قطاع المعيشة اليومية وليس ضمن نشاطات اقتصادية رسمية، المنظمة( 

 ق طرق إلعادة تكاملها ضمن النشاطات الرسمية. النشاطات وتشجيع خل

وسيقدمان فرص عمل كثيرة حتى على المدى القصير لعدد كبير من  قطاعات المتطلبة للعمالةوبشكل عام تعتبر الزراعة من ال

 أعلى )التصنيع مة مضافةذات مستوى قيخلق فرص عمل لكن على المدى المتوسط من المهم للسياسات أن تتوجه نحو . السكان

والمعاهد( تميل للعمل في غير القطاعات التقليدية كالزراعة  (، وخاصة أن األجيال المؤهلة حديثاً )خريجو الجامعات الزراعي

 وتبحث عن فرص عمل أكثر تطوراً، وهنا تأتي أهمية التأهيل والتدريب أيضاً. 

 القطاعات الرئيسية  التركيز على 6-1-2

للمعيشة وخاصة األجيال الجديدة، لكن من الضروري تحديد أولويات إعادة البناء عبر  هامة تبر قطاع الزراعة نقطة انطالق عي

وإمكانية الدخول لهذه األسواق وخصوصاً تأمين األسواق المناسبة لمنتجاتها  ،ستمرار اقتصادياً لهذه القطاعاالقابلية إعادة توليد 
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د بشكل مستدام خوفاً من الوقوع فى االستثمار الجائر وبالتالي  التأكد هنا من استثمار هذه الموارجب وي . في حال كانت خارجية

نضوب الموارد بعد فترة، فمثالً يجب عدم منح وسائل اإلنتاج لألسر قبل التأكد من الوضع اإلنتاجي في المنطقة وخاصة كيف 

احة أو يؤدي لتدمير البيية )مثل التلوث زف الموارد المتة من الوسائل لن يستنأن استخدام هذه الكميالتأكد  و  ،قبل األزمةالحال  كان  

من وهنا يمكن تقديم وسائل اإلنتاج المذكورة كقروض وليس كمنح للتخفيف من احتمال االستثمار الجائر، كذلك  المفرط إلخ(.

 . مع أية منحة إنتاجية تقديم التدريب واإلرشاد الضروريين المفيد جداً 

 

كلة أسعار السلع الزراعية من مشاكل ما بعد الحرب حيث ستتأثر أسعار السلع الزراعية سلباً بتحسن اإلنتاج في  ر مشتعتب

المصدرين  التجار وفإن التواصل بين    وكذلكالمناطق المتضررة سابقاً وهنا تصبح األسواق التصديرية مسألة في غاية األهمية،  

ومن المفيد تشجيع المواطنين هذا مسألة مهمة للغاية ،  اً من جهة أخرى هيحديثررة المحوالمنتجين في المناطق من جهة 

وضع عالمات تجارية  السوريين والجاليات السورية في الخارج على شراء المنتجات الزراعية السورية والترويج لها وكذلك 

( على المساهمة  معهترب السوري المغي )وللمنتجات من المناطق التي يجري إعادة إعمارها بهدف تشجيع المستهلك األجنب

، لكن بالنسبة للسلع الزراعية فمن الضروري أن تخضع لمعايير النوعية وأن  في إعادة اإلعمار من خالل شراء هذه المنتجات

ة  تجار اختراق األسواق الكبرى. وتعتبر أسواق الدول العربية في إطار اتفاقية اب  الشروعوقبل    مسبقاً تحصل على شهادات جودة  

علماً أن الصادرات الزراعية   الزراعية المثلى اقتصادياً للمنتجات السورية األسواق هي ( GAFTAحرة العربية الكبرى )ال

بطبيعة الحال، ويمكن للصادرات   تراجعتقد كمياتها السورية لم تتوقف عن دخول هذه األسواق خالل فترة األزمة وإن كانت 

وكذلك من  التصفير الجمركي للتجارة بين الدول أعضاء االتفاقيةأن تعيد االستفادة من ة بعد انتهاء األزمالزراعية الوطنية 

 وسهولة التواصل معها قياساً بغيرها. قرب هذه األسواق جغرافياً 

خزينة الدولة ويرتب عليها  واردات بدل اإلنتاج المحلي وهو ما يرهق  تؤدي األزمة إلى زيادة االعتماد على الأخرى  ناحية من 

بدون التنمية ف  ، ولتخفيف االستيراد وال سيما استيراد المواد الغذائية ال بديل عن التنمية الزراعية،إضافية بالقطع األجنبي  أعباءً 

، وهذه التنمية  للموارد الطبيعية المطلوبة لتنويع اإلنتاج الزراعيالزراعية لن يكون هناك اكتفاء ذاتي بالنسبة للغذاء وال توفر 

  3سع النشاطات الزراعية المدرة للدخل وكذلك توسع قطاع الخدمات المستندة إلى الزراعة واإلنتاج الزراعي. وتكذلك  تعني

 

 البنى التحتية  تأهيل  6-1-3

واالستثمار في الطرق المحلية التي تربط أجزاء القطر ببعضها   ،إعادة اإلعمارإن البنى التحتية للنقل هي ضرورة ملحة في مرحلة  

سيسهل تأهيل مراكز التجميع والتسوق في المحافظات والمناطق المتضررة نقل ومهم للغاية، أمر  فرعية والزراعية والطرق ال

من أطراف القطر، أما مراكز  عسية بشكل مجمفي مناطق المدن الرئي عندما يتم األمرالمنتجات من المنتجين للمشترين وخاصة 

 لها في المناطق المتضررة.التجميع فيمكن ضمناً اختيار أكثر من منطقة 

 
 (. 2018راجع تقرير )مداد،  الزراعية، حيث ازداد تمركز الصادرات والواردات سلعياً وعلى صعيد الشركاء. أدت األزمة إلى تدهور التجارة 3
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أما بالنسبة للبنى التحتية األخرى سواء منها اإلنتاجية كمشاريع الري وشبكات الكهرباء الزراعية والصناعية   ، هذا بالنسبة للنقل

 لخلق البيية المناسبة لإلنتاج وإنطالق ضروريةفكلها  الشرب ومياهالمنزلية  والكهرباء أو المعيشية كشبكات الصرف الصحي

 .والبد من إعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة زمةإعادة اإلعمار وخروج القطر من نفق األ

 حقوق الملكيةتوثيق  6-1-4

األراضي الزراعية وربما األصول أيضاً خالل فترة األزمة،  من الطبيعي أن تكون قد نشأت مشاكل كثيرة تتعلق بحقوق ملكية 

مناطق المتضررة حيث قد ال يتمكن هؤالء من إعادة وضع يدهم على أراضيهم وخاصة بالنسبة للمهجرين والنازحين من ال

إعادة إسكان   ، وخاصة في حالة فقدان الوثائق أو تلفها. ومن الضروري هنا على المدى القصيروممتلكاتهم السابقة بسهولة

ان وضع يدهم على األراضي الزراعية  المهجرين في مناطقهم وترمم حقوق الملكية الخاصة بهم بالنسبة ألمالكهم السابقة، وضم

قت، وعلى المدى البعيد يجب إعادة تنظيم استثمار األراضي التي كانت بحوزتهم ليتمكنوا من مباشرة النشاط الزراعي بأسرع و

 . 4فرص العمل وتوليد الدخل بما يسمح بضمان خلق

 حماية القطاعات الحساسة في فترة التعافي 6-1-5

  أمراً في غاية األهمية،  تعافي وال سيما الزراعة )حماية اإلنتاج الزراعي من المنافسة(لحساسة في فترة الحماية القطاعات ا تعد

توفر الزراعة فرصة لضمان العيش واستمراريته حتى في ظل عدم وجود سوق عمالة متطور، وتعتبر المشاريع متناهية  حيث 

لمشاريع أن تكون مدعومة من خالل منحة أولية أو جور، ويمكن لهذه اص فيها للعمل المأالصغر خياراً للمعيشة في بيية ال فر

ويجب العمل على المدى البعيد على زيادة اعتماد الزراعة والمشاريع الزراعية على المدخالت   قروض أو تدريب أو رعاية أعمال.

 المجال. المنتجة محلياً من خالل برامج خاصة تشبه التجربة الصينية في هذا 

للعاطلين عن    (vocational training)  المهنيترابط اإلجتماعي بعد األزمات فيمكن تقييمه من خالل التدريب  إلعادة الوبالنسبة  

ي، ويمكن االستفادة هنا  الزراع هو القطاععلى رأسها وأفضلها كخيار مطروح ويعملوا في قطاعات اقتصادية ينبغي أن  –العمل

على المستوى ( community-based approach)المجتمعية المقاربة هذه نف وتص، محفزات المشاريع متناهية الصغر من

 . عندما تتوفر المقدرات الماليةويتم تطبيقها  ،الوطني

 الحرب إطار إعادة البناء ما بعد  -7

ر  هذا اإلطا، ويتألف الحرب عادة البناء ما بعد إل يإطارمخطط بنشر  2002قام مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في العام 

 -من ثالث مراحل متداخلة وغير ثابتة لكنها تساعد في تحديد األولويات وتفهم التحول من الحرب إلى السلم، وهذه المراحل هي 

 : ( 2005ي والبشري، )أندرلين حسب تصنيف المركز

واإلسعافية وقضايا  : وتأتي بعد توقف األعمال العسكرية وتتميز بتوفير الخدمات الفوريةيةئاالستجابة المبدمرحلة  -

 . وميةالمعيشة الطارئة والحاجات األساسية للحياة الي

 
  رقم عديالته بالقانونتومن ثم   2018للعام  10رقم خالل المرسوم  بالنسبة إلعادة توثيق حقوق الملكية فقد باشرت الدولة السورية هذا األمر بالفعل من   4

  . 2018للعام  42
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تحريك االقتصاد وإطالق عملية البناء  تتميز بنشاط المجتمع المحلي مترافقاً مع جهود إلعادة : مرحلة التحول أو اإلنتقال -

   واستعادة المؤسسات وممارسة الجهات التنموية الرسمية لمهامها ونشاطاتها.

: وخاللها يتم "تطبيع التنمية" وعودة الحياة الطبيعية بالكامل وبدء متابعة النمو االقتصادي ة االستدامةرعاي مرحلة -

 5الت التشغيل واإلنتاج.رفع معدواستيناف النشطات التجارية الكاملة و

. فإعادة الناس  المعلومات( 2)الدخل و( 1) :وهما أظهرت الدراسات أن السكان يحتاجون إلى أمرين هامين للبدء بمرحلة إعادة اإلعمار، 

واالجتماعية، أما المعلومات م جهود إعادة اإلعمار األخرى باإلضافة إلى فوائده النفسية للعمل أو النشاطات اإلنتاجية يساعد على تقدّ

 لتخطيط لحياتهم.بخصوص عمليات إعادة اإلعمار والخطط واإلجراءات الحكومية فهي حاسمة بالنسبة للسكان ألنها تسمح لهم با

 تشمل عملية التعافي االجتماعي واالقتصادي وإعادة اإلعمار ما يلي: باإلجمال و

في هذه المرحلة    خاصة  بمكافحة الفساد وعدم السماح بتسربه إلى المؤسسات  ، مع االهتمام البالغبناء القدرات المؤسساتية  -

 . التأسيسية

 . الزراعية الملوثة والمتدهورة نتيجة األزمة ادة تأهيل األراضيمن طرق وجسور وإع إصالح البنى التحتية الفعلية -

 .المالئمة لألعمالتشغيل األفراد وتوفير التدريب الضروري لهم وتوفير البيية التشريعية  -

 .توفير الخدمات المالية بشكل كامل )بنية تحية مالية فعالة( -

تستند إلى زراعات تقليدية وجديدة مع رعاية الصناعات  إعادة هيكلة االقتصاد من خالل إنشاء قاعدة اقتصادية جديدة  -

 . يدةوتوفير مصادر للدخل من خالل مشاريع إنتاجية وتجارية جدوخاصة الغذائية ة الوطني

تحقيق الرفاهية االجتماعية من خالل نظام خدمات اجتماعية فعال ويلبي حاجات السكان وخاصة المتضررين بشكل  -

 .مباشر من األزمة المنتهية

بإصدار  –بصفتها دولة تتعرض للكوارث الطبيعية بشكل مستمر  –ا بالنسبة لمتطلبات إعادة البناء فقد قامت دولة الفيلبين مأ

  ، وتشمل متطلبات مرحلة ( Humanitarian Learning Centre, 2018) يسمى بالتصنيف الفيلبيني تصنيف لهذه المتطلبات

   :نيف ما يليا التصحسب هذإعادة البناء بعد الكوارث والتعافي 

 . الحربتقييم االحتياجات لمرحلة ما بعد  -

 . تحسين السياسات والخطط -

 إعادة البناء وفق مقاربة "إعادة البناء أفضل مما كان" -

 . إعادة إسكان الناس النازحين والمهجرين من مناطقهم -

  .تشريع وإيجاد سبل عيش وموارد للدخل جديدة -

 تتضمن عدداً من العناصر الرئيسية من أهمها:   الحربية بناء السلم في مرحلة ما بعد ( فإن استراتيج2015أما حسب )منصر، 

 
  مرحلة  – التحول مرحلة –  الطوارئ مرحلة هي  مختلفة  مراحل  ثالث خالل  من  تتحرك  النزاع  بعد البناءسبق وأن مّر في الدراسة أن مرحلة إعادة  5

 عملياً مرحلة التنمية.   ، أي أن مرحلة الطوارئ هي تكافئ مرحلة االستجابة المبدئية ومرحلة رعاية االستدامة هيالتنمية
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 .إعادة إطالق االقتصاد الوطني -

 . استثمارات ال مركزية مؤسسة على مستوى الجماعة -

 .إصالح شبكات االتصاالت والمواصالت الرئيسية -

ة في مرحلة ما بعد النزاعات هو إنشاء مشاريع تعاونية مشتركة وكذلك فمن األنماط التي يمكن أن يتم عبرها بناء الثقة المجتمعي

 بط بين فيات المجتمع وتعيد تعزيز الشعور باالنتماء كمشاريع تطوير الزراعة والربط الطرقي والكهربائي. تر

سكان كمنطلق أساسي  أكيد على إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير سبل العيش للهناك ت فكما يالحظ في كال التصنيفين السابقين و

على أهمية تعزيز االستقرار االجتماعي من خالل عودة النازحين وتوفير األوضاع   تؤكد الدراساتإضافة لذلك  و  ،إلعادة اإلعمار 

يجب أن تتضمن العملية تشجيع النمو االقتصادي وإعادة  الالزمة لالستقرار وإرساء األسس الالزمة إلطالق عملية التنمية، إذ

ة التي قد تكون مفروضة مسبقاً على البلد في حال سواق والتنمية المستدامة، كما يشمل ذلك وضع حد للعقوبات الدوليإيجاد األ

 استيفاء متطلبات رفعها. 

ديات الحرب إلى اقتصاديات السلم تتجه بشكل عام  وهنا تجب اإلشارة إلى أن الدراسات المعاصرة الخاصة باالنتقال من اقتصا

سابقاً وال سيما بعد الحربين العالميتين(، وتعني   لسلم من أسفل إلى أعلى وليس العكس )كما كانت هي الفكرة السائدةإلى فكرة بناء ا

 . الفكرة أن إعادة اإلعمار تنطلق بالمشاركة والتأييد الواسع من قاعدة الهرم

 إعادة البناء االقتصادي  سياسات 7-1

كل يوضح بعض سياسات إعادة  ل التحول من الحرب نحو السالم، وفيما يلي شهناك الكثير من اإلجراءات التي يمكن أن تسه

يمكن أخذ العبرة منها  من تجارب الدول األخرى، بحيث مع أمثلة مستفادة  ،من دراسات البنك الدولي استخالصهاالبناء التي تم 

 . المناسبة للقطر االستراتيجياتفي تطوير 

 رب نحو السالم وأمثلة من تجارب الدولنماذج لسياسات التحول من الح  1الجدول 

 أمثلة اإلجراءات السياسة

 إصالح السياسات التجارية في أوغندا  أخرى(  أمور دعم بيية استيناف التجارة )ضمن اإلصالح المؤسساتي

 برنامج التعافي وإعادة البناء في أريتيريا  موازنة المدفوعاتإعادة  توطيد االقتصاد الكلي

 دخللالمدرة ل تشجيع النشاطات
توسيع القطاعات   –التدريب وخلق الوظائف 

 برامج اإلئتمان  –الخاصة وغير الرسمية 

استراتيجية إعادة البناء وتخفيض الفقر في 

 ناميبيا 

 دعم القطاع الخاص
تبني حماية الملكيات الخاصة وتثبيت ملكيات 

 أخرى( أمور األراضي )ضمن 

  –تجنب خصخصة المؤسسات الحكومية 

 وروبا الشرقية دول أ  تجربة

 مكافحة الحرمان
  –تشجيع اإلندماج والفرص االقتصادية 

 استهداف الفقر المناطقي 
 إعادة إنعاش القطاع الزراعي في غواتيماال 

 البنى التحتيةإعادة تأهيل 
إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه والصرف  

 الصحي والنقل واالتصاالت والمرافق العامة 

اجيكستان ما  ناء الطارئ في طمشروع إعادة الب

 بعد النزاع 

 إعادة تأهيل مرافق التعليم والصحة المتضررة  إعادة تأهيل البنى االجتماعية
طاجيكستان ما  مشروع إعادة البناء الطارئ في 

 بعد النزاع 

 إعادة تأهيل اإلنتاج الزراعي

استعادة إنتاج الغذاء المحلي وبقية المنتجات  

ظمة التسويق وإعادة بناء  الزراعية، واستعادة أن

 البنى التحتية الالزمة لإلنتاج 

إعادة البناء الزراعي الطارئ في البوسنة  

 والهرسك 
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وفق  تعديل بعض السياسات االستراتيجيةوهنا وبالنظر إلى السياسات السابقة التي كانت مطبقة في مرحلة الحرب فإن من المهم  

 اآلتي:

   سياسات الدعم الزراعي 7-1-1

حافظت سات الدعم الزراعي في القطر إلى عدة عقود خلت، وبالرغم من تباين مستويات الدعم بين مرحلة وأخرى فقد سيا تعود

طاع الزراعي والمنتجين والمربين، وخالل فترة  قالدولة إجماالً منذ سبعينات القرن الماضي على تقديم دعم مباشر وغير مباشر لل

مثل اإلرشاد الزراعي والبحوث العلمية  6، سواء الدعم "األخضر" الزراعي قدر المستطاع األزمة استمرت الدولة بتقديم الدعم

ح واللقاحات البيطرية ودعم األعالف أو قيسوائل التلدعم تخفيف من آثار الكوارث أو الدعم "األزرق" مثل والمكافحة العامة وال

م السعري للقمح والقطن، ولكن خالل األزمة توقف دعم المشروع الدعم "البنفسجي" مثل دعم إكثار البذار والوقود الزراعي والدع

كما تراجع دعم األسمدة إضافة  هذه الدراسة(  اعداد أثناء 2018روع في العام المشالوطني للري الحديث )تم إقرار إعادة دعم 

لى حد كبير بصمود القطاع . وخالل األزمة ساهم الدعم الزراعي إلتراجع حجم الدعم مقارنة بالحجم المقدم ما قبل الحرب

الدعم الزراعي بشكل خاص في مجال تأمين الحد ائه بالرغم من الظروف غير المؤاتية المحيطة به، وبرزت أهمية  واستمرار عط

السالم السلبي واإليجابي سيكون بحاجة للدعم والترسيخ   األدنى من األمن الغذائي، وبالنتيجة فإن القطاع الزراعي في مرحلة

ج سيكون مرتبطاً  التعافي وإعادة اإلعمار، وهذا النه ف وسيكون من شأن دعم هذا القطاع أن يلعب دوراً هاماً في مرحلةوالتكثي

بهاتين المرحلتين أما على المستوى االستراتيجي فيمكن دراسة الدعم في إطار السياسات العامة للدولة ورسم توجهاته على المدى 

 البعيد.

 : مكن تحديد الخطوط العامة التالية له ي ،تعافيلزراعي خالل مرحلة الي مجال تعزيز الدعم اوف

اً وحيوياً بالنسبة للقطاع الزراعي خالل فترة التعافي، ومن أهم المدخالت يسيكون أساس  دعم مدخالت اإلنتاج: هذا الدعم -

  لجغرافي وسيطرة التقطع ا زمة نتيجةالبذار، حيث تراجع هذا الدعم كثيراً خالل فترة األهي دعمها تطوير التي يجب 

وكذلك إلى اعتماد أحياناً ر موثوقة اإلرهابيين على مناطق مفتوحة على الحدود مما أدى لدخول بذار من مصادر غي

المزارعين على إنتاج المزرعة من أجل توفير بذار الموسم المقبل، لذلك يجب ليس فقط إعادة توفير بذار المحاصيل  

عين وإنما أيضاً توفير بذار المحاصيل األخرى قدر المستطاع ولو لفترة معينة، وفي هذا االستراتيجية لكافة المزار 

توفير كافة احتياجات القطر من بذار البطاطا ضمن خطة  إمكانية المؤسسة العامة إلكثار البذار حالياً على المجال تعمل 

  وهنا ة،  أثمانها واستيرادها من مصادر خارجي  الخضار مشكلة للمنتجين بسبب ارتفاع  تمتد لعدة سنوات، ولكن تبقى بذار

كذلك و ،لتوفير بذار موثوقة  "ACCADو"" ICARDAـ "المعنية كـالفنية من الممكن التعاون مع المنظمات الدولية 

  االستراتيجية وتركه للقطاع الخاص رساء نظام ال مركزي إلكثار بذار المحاصيل والخضار غير العمل إلمن الممكن 

بمراقبة الدولة وإشرافها بحيث يتم توفير البذار محلياً وبجودة نوعية مراقبة ومصادق لبحثية، وع الهييات ابالتعاون م

 . عليها

 
 لتجارة العالمية الدعم الزراعي ضمن ثالث صناديق هي الصندوق األخضر والصندوق األزرق والصندوق البنفسجي. تصنف منظمة ا 6
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دعم التسويق: عانى المزارعون والمربون خالل فترة األزمة من كساد منتجاتهم الزراعية وصعوبة تسويقها داخلياً   -

ينهض القطاع الزراعي من جديد من المهم أن  والعقوبات، ولكي والتقطع الجغرافية الظروف األمنية جياً نتيجوخار

تساعد الدولة المزارعين والمربين في مجال تسويق منتجاتهم وذلك إما عن طريق مؤسسات التدخل اإليجابي كالمؤسسة 

تبيعها ات متفاوتة من المنتجات الزراعية المختلفة والسورية للتجارة حيث يمكن لها أن تشتري وتخزن أيضاً كمي

وإعطاء الدور األكبر فيه للقطاع  غير الحكوميوتوسيع وتطوير التسويق  مللمستهلكين أو عن طريق التدخل لتنظي

( أو من خالل عقد االتفاقات التجارية مع الدول واألسواق الصديقة دول شرق آسيا تجاربالتعاوني )كما هو الحال في 

 التي يمكن تصديرها.   والشريكة تجارياً لتصدير المنتجات الزراعية 

 سياسات االستثمار  7-1-2

وبعد إعادة استقرار السكان في  رشيدةأن االستخدام المستدام للموارد الطبيعية المتاحة في القطر من خالل إدارة بييية اقتصادية 

لب معها القدرة على  تج أن مارات الزراعية يجبثالمدى القصير، كما أن االستسيكون له األثر الكبير على النمو على مناطقهم 

فة اإلنتاجية الزراعية من وحدة ع( وهو ما سيؤدي إلى مضا Tizikara & Lugor, 2012ار وتبنى التقنيات الجديدة )االبتك

من خالل المشاريع الصغيرة التي ستشكل رافعة التعافي االقتصادي وخاصة إذا تركزت  وال سيما المساحة أو عدد الرؤوس

الحيوية لالستثمارات    الفضاءاتومن    . تقليل الحلقات بين المنتج والمستهلك وتخفيض تكاليف التسويق  في مجال   االستثمارات العامة

راً بالغة للبنى التحتية وخاصة في المناطق التي سيطر عليها  ي البنى التحتية والطاقة والمياه، حيث سببت األزمة أضرا العامة ه

ائط النقل واالتصاالت والطرق، لذلك يجب تركيز االستثمارات العامة على إعادة اإلرهابيون، بما في ذلك مشاريع الري ووس

خاصة فمن الضرورة بمكان خلق  أما بالنسبة لالستثمارات ال تحديثها وصوالً إلى جعلها أفضل مما كانت، تأهيل البنية التحتية و

تخفيض تقديم الدعم للمشاريع الزراعية وناصر مثل االستثمارية في القطاع الزراعي، وتشمل هذه البيية ع تشجع المشاريعبيية 

تكاليف االستثمار وتبسيط إجراءاته، وعدم فرض ضرائب ورسوم كبيرة على االستثمارات الزراعية، والمساعدة على تحديد  

ستثمارات  االستثمارية ووضع األولويات الحكومية في مجال االستثمارات موضع القائد والموجه لالستثمار، وجذب اال  المجاالت

مع التركيز على األمن الغذائي من خالل بناء القدرات اإلدارية الحكومية من جهة والزراعية اإلنتاجية من جهة أخرى  الدولية 

وتطوير التصدير الزراعي في القطاعات التي تمتلك اإلمكانية الضمنية ق فرص العمل وخل)التدريب والتأهيل وبناء القدرات( 

ولتنسيق االستثمارات الوطنية والدولية وتوجيه مسار االستثمارات هذا ة وتوجيه االستثمارات نحوها. لتكون قطاعات تصديري

الدولة وبإشراف يشمل المانحين والحكومة السورية  تأسيس صندوق وطني متعدد األطرافنحو األهداف السابقة فمن المهم 

، ومن الضروري وجود نظام مراقبة فعال وةهداف المرجفي تحقيق األتكامل االستثمارات وتضافر جهودها بهدف  السورية

  لالستثمارات. 

 التعاون الدولي  7-2

مجال المشاريع التنموية المشتركة، وهذا ينطبق بشكل من أهم القضايا في مرحلة إعادة البناء هي التعاون الدولي وال سيما في 

فإن العمل التعاوني  السالموعندما يتم تحقيق ، ء والمياه خاص على قطاع الزراعة إلى جانب قطاعات أخرى كالنقل والكهربا
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ه أن يشكل قاعدة تمنع إي والذي يعالج المشاكل االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية يمكنبين القوى الصانعة للسالم المستدام فقط 

 . 7عودة للتوترات السابقة 

 دعامات التعافي ومقومات نجاحه  -8

 : (2011Karbo&  McCandless ,) قتصاديمات للتعافي االهناك ثالث دعا UNDPـحسب ال

   (indigenous driversالدوافع المحلية ) -

 macroeconomic policies to support economicالسياسات االقتصادية الكلية لدعم التعافي االقتصادي )  -

recovery  ) 

 ( role of the stateدور الحكومة ) -

محلية وخاصة ن االستراتيجيات قد تم تطويرها من خالل معالجة  ة استدامته وفعاليته عندما تكويكون التعافي االقتصادي في ذروو

لدى الالعبين يكون  و  ،تقع ضمن سياقها االجتماعي التاريخي  واألسر والمجتمعجهود األفراد  بمعنى أن    ،من خالل الدوافع المحلية

تلك اتخاذ المطلوب هو وعلى جانب االقتصاديات الكلية فإن  .يشتهمالمحليين الدوافع القصوى لبناء قاعدة اقتصادية قوية لمع

إدارة المساعدات الخارجية بشكل  –دارة التضخم إ :السياسات التي تستطيع أن تدعم التعافي في بيية اقتصادية قاسية وهي تتضمن

 دي ثابت.إدارة ذاتية مالية ونمو اقتصا -بناء مناخ استثماري جذاب للقطاع الخاص  –كفء وفعال 

 البرامج المطلوبة  8-1

دورها كمحور اقتصادي  سوريةومن المهم أن تستعيد على المدى األطول بهدف بناء قدرة الدولة، مؤسساتي هناك حاجة لدعم 

اقليمي يربط دول الجوار ببعضها اقتصادياً من خالل شبكات الطرق والمواصالت وأيضاً تنشيط التجارة البينية، وهو ما سيساهم  

االستثمار في البنى التحتية المطلوبة للتصدير سيكون في غاية األهمية،  برامج ولذلك فإن تكثيف  ،عملية إعادة اإلعمار مويلت في

كانت تصدر كميات كبيرة من الكمون خالل مرحلة ما قبل األزمة كما أن لديها اإلمكانيات لتصدير   سوريةعلى سبيل المثال فإن و

العطرية والنباتات البرية فضالً عن الحمضيات والخضار والتفاح وغيرها من الصادرات الزراعية  منتجات النباتات الطبية و

على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتصدى لالستثمار في هذه القطاعات، لكن على أن يتم  التركيزالتقليدية لذلك من المهم 

ر إنتاج وتصدير هذه السلع ه والتجارة والطاقة إلخ بهدف تمكين وتطويإرساء التعاون اإلقليمي بشأن قضايا الميافي الوقت نفسه 

 مشاكل الفقر.  إنعاش قوة الدولة االقتصادية ومعالجة الزراعية، وبالتالي

الزراعية )األعالف بشكل رئيسي،  على الخارج في مواده األولية -إلى حد ما  –ومن األهمية بمكان كذلك التحول من بلد يعتمد 

إلى بلد يعتمد على إنتاجه الذاتي لتأمين المواد  ات واآلالت وقطع الغيار إلخ(اع األسمدة والبذار باإلضافة إلى التجهيزوبعض أنو

" 2025الصين    صناعات الزراعية والغذائية، وهو ما يشبه خطة "صنع فينتاج الحيواني والنباتي والاألولية الزراعية الالزمة لإل

ين من بلد يعتمد على المواد األولية المنتجة محلياً وتهدف إلى تحويل الص 2015صينية في العام التي أعلنت عنها الحكومة ال

وهنا يمكن وضع خطة فرعية لهذا  .2025% بحلول العام 70% في العام المذكور إلى بلد يعتمد على هذه المواد بنسبة 40بنسبة 

 
وقوع األزمات،  ( التي تهدف لتجنب preventative deplomacyالديبلوماسية المنعية )تتحدث وثائق األم المتحدة عن نوعين من ديبلوماسية السالم:  7

 ( التي تحول دون عودة وقوع األزمات.post-conflict peace-buildingالسالم بعد األزمات )وديبلوماسية بناء 
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بحيث يتم تحديد   ،" مثالً 2030 سوريةاإليجابي( وتسمى "صنع في  إعاد البناء والتعافي )مرحلة السالمرحلة الغرض تطبق في م

 نسبة معينة لالعتماد على الموارد الزراعية المحلية كمدخالت إنتاج وصناعة يتم الوصول إليها بحلول العام المذكور. 

ءم مع هذا التنوع فهناك ضرورة إلى تنويع االستراتيجيات والخطط بما يتال وبالتالي الحاجة وبالنظر إلى تنوع البييات السورية 

أبحاث التنمية والقدرات التحليلية، وعلى المدى البعيد هذا يعني دعم المؤسسات المعنية بجمع البيانات برامج  ستثمار في  لتركيز اال

 وقياس المؤشرات بهدف مراقبة وتعديل خطط التنمية في الوقت المناسب وبشكل مستمر بما يضمن تحقيق أهدافها. 

 النواحي المالية 8-1-1

وفي   .الحربتأثيرات غير مقصودة ومثبطة لإلنتاج في بيية ما بعد    أن يكون له  البنيوية المعياريةيمكن لتطبيق سياسات التعديالت  

اإلمكانية الضمنية لتحويل الثروة الطبيعية إلى محفز  يجب أن تأخذ بعين االعتبار  الحربهذا اإلطار فإن التخطيط لمرحلة ما بعد 

السكان، لكن هذه الغاية تتطلب أن تتم موازنتها مع المحافظة على البيية نوعياً   حقيقي إلعادة البناء والتنمية وبالتالي زيادة رفاهية

بزيادة اإلنفاق على أولويات إعادة البناء   يترافق عادة وتراجع االستثمارات ويتزايد عجز الميزانية   حربأي  خالل عادةً ووتنوعاً. 

 في حالة القطرمن المهم لذلك رباح واحتواء عجز الميزانية، الخدمات األساسية، مما يؤدي إلى الحاجة إلى زيادة األواستعادة 

وهذا الدعم   القليمي.التركيز على احتواء عجز الميزانية، وبالتالي هناك ضرورة لتفعيل السياسات التجارية والتعاون االقتصادي ا

كتفاء الذاتي الغذائي )أو على األقل ضمان األمن اع هو ذو أهمية حاسمة ألنه يساهم بتحقيق االاالقتصادي في مرحلة ما بعد النز

كما أنه   – الحربوهو األمر الذي عادة ما يكون سائداً خالل فترة  –الغذائي( وانقاص الحاجة إلى االستيراد والمعونة األجنبية 

. وتعتبر الزراعة مصدراً هاماً للتصدير والحصول لقوى العاملةع اجميسيكون مصدراً هاماً للتشغيل في ظل ضرورة استيعاب 

 ، وفي هذا اإلطار يمكن القيام باألعمال التالية لتحسين مساهمة القطاع:  .على القطع األجنبي وتحصيل العوائد للخزينة

  توفير التمويل الميسر. -

   يع االستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي.تشج -

 الزراعة ية أهم 8-1-2

تشير دراسات البنك الدولي إلى أن تأثير الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي على تخفيض الفقر يعادل ضعفي تأثير الناتج اإلجمالي  

المرتبطة   والنشاطات الزراعي تزيد الطلب على القطاعات(، فزيادة اإلنتاج World Bank, 2007المحلي من بقية القطاعات )

( والخدمات الريفية والبنى التحتية والصناعات الزراعية والتجارة والسياحة والنقل rural transformationكالتحول الريفي )

في الدول النامية، ولكون القطاع   ىاألخربنسبة تشغيل كبيرة مقارنة بالقطاعات  العمالة  قطاع الزراعة   يرفدتقليدياً  وواالتصاالت،  

، وتعد النشاطات فهو المؤهل لريادة نمو اقتصادي متنوع ومستدام وتنموي ريةوسالزراعي هو القطاع االقتصادي األهم في 

الزراعة  الزراعية مركزية بالنسبة للغايات اإلجمالية للتنمية االقتصادية وتخفيض الفقر، حيث يعتمد معظم السكان الريفين على 

كما أن االستخدام   .بشكل غير مباشرها م وإنفاقهم بويرتبط دخله ،بالزراعة سكان المدن أيضاً كمورد رئيسي للمعيشة كما يتأثر 

أمر حاسم بالنسبة للنمو على المدى القريب، وكذلك  والمستدام للموارد الطبيعية من خالل اإلدارة البييية الرشيدة وحماية البيية ه

يدة، هذه االبتكارات ستكون حيوية  مارات في الزراعة ينبغي أن تأتي معها بالقدرة على االبتكار وتبني التقنيات الجدفإن االستث

 تقليدية المستخدمة حالياً وصوالً إلى زراعة ذات إنتاجية أعلى. بالنسبة للتحرك نحو األمام لتجاوز التقنيات ال
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يتركز على "زراعة    -نتيجة تأثيرات األزمة  –ال يزال المحلية طات الزراعية من النشا مهماً في الوقت الحالي فإن قسماً أما 

محدودية استخدام التقنيات   كما أن  بدالً من اإلنتاج من أجل السوق. "مدخالت بالحد األدنى ومنتجات بالحد األدنى"اف" أي الكف

)خاصة مشاريع   المحسنة لإلنتاجية وعوائق القدرات والعوائق غير الجمركية وارتفاع أجور العمالة والبنى التحتية غير المكتملة

 . اإلنتاج والعمل الزراعيق عيالري الحكومية( ال تزال ت

تشغيل الشباب القادم إلى سوق العمل وبيرة من القوى العاملة  أمام تحدي امتصاص األعداد الكقريباً  القطاع الزراعي    وسوف يكون

سيساهم بشكل كبير في مستوى التشغيل وخفض القطاع فإن دعم هذا في مرحلة إعادة اإلعمار، وبالتالي من الجامعات وغيرها 

 .  بطالةال

 

مد الطرق الزراعية وصيانتها كما سبق، لربط مناطق اإلنتاج الزراعي باألسواق، أو كما يقال بالتعبير االصطالحي  -

 . (الزراعي)كناية عن سهولة تسويق اإلنتاج  ربط النبات باألسفلت

 . ازحين(ضمان إمكانية الوصول إلى األرض الزراعية بالنسبة للعائدين إلى أراضيهم )المهاجرين والن -

 بأقل التكاليف.  والخدمات المالية وفير الخدمات التسويقية وتوفير المدخالت الزراعية والخدمات البيطريةت -

  .تقديم التدريب الفني واإلجرائي للمزارعين والمنتجين ضمن كل قطاع بمفرده -

  .توفير التقنيات الحديثة والمعلومات التسويقية -

لتقوية  وإعادة اإلعمار ورفدها بما يلزم من دعم مادي وبشري ولوجستي وإداري نميةبالتدعم المراكز البحثية المهتمة  -

  .قدرتها على القيام باألبحاث المطلوبة وبالتوقيت المناسب

دعم الجهات البحثية المعنية برسم السياسات االستراتيجية بغرض االستفادة منها ومن نتائج أبحاثها في مرحلة إعادة   -

لسياسات والتنبؤ بتأثير تغيير  المتوقع لثر األ، ويشمل ذلك دراسات الزراعي وتعافيه مجدداً  قطاعط الاإلعمار وتنشي

 . تطبيق وإدارة تلك االستراتيجياتالخاصة باالستراتيجيات أو تطبيق استراتيجيات جديدة، ووضع الخطط التنفيذية 

 . رت خالل األزمة وتشجيع السياحة البيييةتضر التيالمحافظة على البيية وإعادة تشجير الغابات والمساحات الجرداء  -

 وجعل الخطط اإلنتاجية الزراعية مرنة ومتكيفة مع الظروف المناخية  بدراسة التغيرات المناخيةتعنى  دعم األبحاث التي   -

 .المستجدة

 .االستفادة من الدول الصديقة والمنظمات الدولية في كل ما سبق -

 اإلعمار قياس النجاح في إعادة   8-1-3

البد من االعتماد على  ف الحروب والنزاعاتالختبار نجاح جهود تثبيت االستقرار وإعادة اإلعمار في الدول التي مرت بتجربة 

فإن وضع أهداف طموحة  الحربوفي تجارب سابقة حصلت لدول مرت بتجربة هذا أدوات تقييم مالئمة ومعايير قابلة للتطبيق، 

، ومن هنا ينصح عند  عمارلوصول إليها أثبت ضرره البالغ على خطط التنمية وإعادة اإلأكثر مما ينبغي ثم قياس النجاح في ا

قياس التقدم بمراجعة الخطط وتعديلها باستمرار في ضوء الواقع، ويعد وضع مسار عمل موضوعي لتقييم مدى اجتياز التحديات  

 الضرورية لالستقرار والنمو. شرات المقترحة النتائجحيث يجب أن تقيس المؤ ،م أمراً حيوياً لنجاح إعادة البناءوتحقيق التقد
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 الرسالة المفتاحية   8-1-4

إن توفير فرص العمل وتحسين المعيشة وخاصة في الريف ليس أمراً ضرورياً فقط من أجل تخفيض معدالت خالصة ما سبق 

جتماعي إلى كافة ربوع القطر، وسيكون  الفقر وإنما أيضاً من أجل المحافظة على السلم واألمن وعودة االستقرار األمني واال

مجال، وال سيما بالنسبة لالستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، للمشاريع المتوسطة والصغيرة دور حاسم ومركزي في هذا ال

في،  طريق التعا ومعبّدةلكن قبل كل شيء يجب إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي تضررت من األزمة ألنها هي مفتاح الحل 

من القطاع أي بين الحكومة من جهة لك مع تشديد الرقابة والمحاسبة على الفساد وزيادة التواصل بين القاعدة والقمة ضويأتي ذ

ال بد من رسم مسار التحول من برامج اإلغاثة إلى برامج البناء وتشييد القدرات والتعافي كذلك والمنتجين من جهة أخرى، و

 على ضرورة االستهداف الجيد في كافة البرامج.  وإعادة اإلعمار مع التأكيد

 ار زراعياً في سورية مقترح خطة إطارية استراتيجية إلعادة اإلعم -9

ووضع أسس  سوريةليس من مهمة هذه الدراسة تقديم خطة متكاملة لإلنتقال من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم في 

تفصيل والمالمح العامة وإن كانت الفصول السابقة من الدراسة قد تعرضت ببعض اللمرحلة التعافي وإعادة اإلعمار بشكل كامل )

تقدم الدراسة   ، ولذلكفي ما يخص الجانب الزراعي السلمإلى اقتصاد    الحربلهذا األمر( ولكن الدراسة معنية باالنتقال من اقتصاد  

 اقتصاديات السلم. خطة إطارية لالنتقال بالقطاع الزراعي من اقتصاديات الحرب إلىمقترح 

وفي هذا المجال واستناداً إلى الفصول السابقة يمكن أن نعيد القول أن بناء وتطوير التنمية الريفية هو من الضرورة بمكان ليس  

أن يستند بناء وتطوير تلك  ويجب ، فهو إذاً ضرورة وطنية، أيضاً االجتماعية  الناحيةمن الناحية االقتصادية فحسب وإنما من 

 ت بأزمات وتزاعات مشابهة.وهذا ما تؤكده تجارب الدول األخرى التي مرة إلى المشاريع الصغيرة أساساً، التنمي

 تفاصيل الخطة  9-1

( وليست خطة نهائية أيضاً وإنما هي خطة إطارية  comprehensive master plan)ليست هذه الخطة خطة رئيسية شاملة 

اديات الحرب إلى اقتصاديات السلم وصوالً إلى التعافي الكامل للقطاع الزراعي في تعكس منظوراً طويل األمد لالنتقال من اقتص

المدى تركز على تشاركية، وتتطلب الخطة المقترحة مقاربة استراتيجية طويلة هي وإنما  فقطي ليست خطة حكومية القطر، وه

تقرار إلى حالة االستقرار، وهذه المفاتيح بطبيعتها مفاتيح التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل االنتقال من حال عدم االس

مرور   معالة ومراقبة محكمة لمدى تنفيذ غايات الخطة عإدارة فالخطة كما ستتطلب  ،حسن تتطلب سنين عديدة لتحقيق التغيير والت

 الوقت.

 الهدف العام 

اقتصاد سلم من خالل إعادة إعمار البنى التحتية  تحويل اقتصاد الحرب القائم حالياً في إطار القطاع الزراعي نتيجة األزمة إلى 

 شرية وجذب االستثمارات وترميم وتفعيل الروابط التجارية الدولية والمحلية.اإلنتاجية وتأهيل الموارد الب

 غايات الخطة اإلطارية  
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ة إلى نوعين، غايات قريبة  عام فإن غاية الخطة هي تحقيق استعادة التعافي االقتصادي الزراعي، ويمكن تقسيم غايات الخط  بشكل

 األجل وغايات بعيدة األجل: 

 :  الغايات قريبة األجل

 .تأمين الحد األدنى من النشاط االقتصادي -

 . إعادة بناء البنى التحتية المتضررة -

 .نتاجإقالع اآلليات العامة لإل -

  .تشغيلخلق فرص عمل و تحقيق -

 . تأمين أسواق التصريف وضمان جريان التجارة -

 . هثمار وتنظيمتأطير االست  -

 : الغايات بعيدة األجل

 بناء القدرات المؤسساتية الزراعية  -

بات جديدة تالئم متطلأو /إعادة هيكلة االقتصاد من خالل إنشاء قاعدة اقتصادية جديدة تستند إلى زراعات تقليدية و -

 . الصناعات الوطنية واألسواق الخارجية

 .الموارد الطبيعيةواستدامة صيانة  -

 .الوطني لغذائيتحقيق األمن ا -

 استراتيجيات الخطة  9-2

 .بفعاليةالقطاع الزراعي ودعم حماية  -

 .إعادة ترتيب األولويات والتركيز على إنتاج السلع الغذائية -

   .أشكال الدعم بشكل كاٍف وباختالفدعم المنتجين الزراعيين  -

 .تشجيع االستثمار الزراعي وخلق بيية قانونية مالئمة -

 والمتوسطة من المشاريع الصغيرةخصوصاً ة خلق فرص عمل واالستفاد -

 . تشجيع التصنيع الزراعي النباتي والحيواني -

 .تشجيع الصناعات المرتبطة بالثروة السمكية -

   .عالقات التجارية مع الشركاء التجاريينتطبيع ال -

 . الخارجي للمنتجات الزراعيةالتصديرتأمين التسويق الداخلي و -

 . ةالبنى التحتيوترميم إعادة تأهيل  -

 . الترويج للمنتجات السورية في الخارج -

 .توثيق حقوق الملكية وإعادة تنظيم استثمار األراضياالستمرار ب -

 . وإعادة بنائهاإدارياً وفيزيائياً أالمؤسسات الحكومية الزراعية  ترميم -
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 النواتج   9-3

 النشطة  توفير وتأمين شبكة الطرق الزراعية -

 المالية بما يغطي احتياجات المنتجين توفير الخدمات اإلرشادية والتسويقية و -

 توفير المدخالت الزراعية بما يكفي اإلنتاج المخطط  -

 والمعلومات التسويقية  -بما فيها البذار المحسنة وتقنيات الري الحديث  -ة توفير التقنيات الحديث -

  ردها بفعاليةتوفير التدريب الفني المطلوب ومحو األمية االقتصادية لألسر لتتعلم االستفادة من موا -

 الزراعية المختلفةإقرار التشريعات واتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية المطلوبة لتنظيم النشاطات  -

 إقرار التشريعات المطلوبة لتشجيع االستثمار وتوفير االستشارات االستثمارية  -

 إعطاء األفضلية للعمل التعاوني الزراعي -

 ابات والحراج المحافظة على البيية وإعادة تشجير الغ -

 تشجيع السياحة البييية  -

 خاص بتنسيق المساعدات والمنح الدولية  جهازتأسيس   -

 الشروط التمكينية    9-4

 الظروف األمنية: 

لتنفيذ الخطة اإلطارية هذه يجب أن تكون األعمال العسكرية قد توقفت في أراضي القطر أو في معظمها على األقل، حيث يمكن 

اإليجابي في مناطق أخرى في نفس الوقت. ويعد توقف األعمال السلبي في بعض المناطق ونشاطات السالم  البدء بنشاطات السالم  

 الحربية شرطاً ال غنى عنه إلطالق االستثمارات والبدء بأعمال صيانة البنى التحتية وتحريك عجلة اإلنتاج مجدداً. 

 :  8المساعدات الدولية

تلزم بالضرورة وجود تعاون دولي واسع وتدفق قتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم تسإن تنفيذ الخطة اإلطارية لالنتقال من ا

استثمارات دولية لتمويل وتنشيط إعادة اإلعمار، باإلضافة إلى وجود المنظمات غير الحكومية ومنظمات األمم المتحدة التي 

 ستساهم جميعها في حركة البناء واستعادة التعافي االقتصادي.

 لمحكمة: لشفافة وااإلدارة ا

ط االستراتيجي وتقييم الظروف والفرص واالحتياجات ووضع أسس تنظيم التعاون ورسم مسارات التحول باإلضافة إلى التخطي

وبإجراءات فعالة وجذرية لمكافحة الفساد من جهة   ،هو إدارة حازمة ومحكمة تمتاز بالشفافية من جهة بشكل ملّحفإن المطلوب 

 
ن غير  لم نلحظ في الشروط التمكينية مسألة رفع العقوبات الظالمة المفروضة على القطر، وافترضنا األسوأ عند رسم مالمح الخطة اإلطارية ألن م  8

على القطر ستقوم برفع العقوبات الظالمة قريباً أم ال وبالتالي ال يمكن االستناد إلى هذا المعطى عند وضع    ذا كانت الدول التي دعمت العدوانالمعلوم إ

بإعادة  وبناء الخطة على أساس أنه موجود بحيث نرى كيف يمكن اإلقالع  –وهو استمرار العقوبات  –الخطة اإلطارية بل يجب أخذ أسوأ االحتماالت 

 قوبات ما تزال مستمرة وموجودة. اإلعمار حتى ولو كانت الع
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ن تنجح في ظل تفشي الفساد في بييتها وتراجع مستوى الشفافية في طة إطارية كبيرة إلعادة اإلعمار كهذه أأخرى، وال يمكن لخ

 اإلدارة العامة، وتعتبر الشفافية ومكافحة الفساد في هذه الحالة شرطاً ذا أولوية قصوى لنجاح الخطة.

 مخططات الخطة  9-5

م، والمجاالت التي تعمل بها ن اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السالأشكال تلخص أطر مخرجات خطط اإلنتقال م 3فيما يلي 

 آليات التعافي، باإلضافة لشكل توضيحي يصّور هرم التخطيط االستراتيجي.  

 . مجاالت آليات التعافي 4 الشكل . أطر مخرجات التعافي  3 الشكل

  
 KOICA websiteالمصدر: 

 

 READY SBC, 2018المصدر: 

 النشاطات الزراعية في قلب تلك األطر وتلعب دوراً ضمنياً في جميعمنصة أطر مخرجات التعافي حيث تقع  3ويبين الشكل 

في كافة المجاالت التي  مجاالت آليات التعافي حيث ستعمل تلك االليات 4ى السياحة، بينما يبين الشكل ها وصوالً حتى إلمنصات

فيمثل هرم التخطيط االستراتيجي الذي يلخص العالقة بين المستويات  5التطرق لها آنفاً خالل الدراسة الحالية. أما الشكل  تم

 المختلفة التي تم استعراضها في الخطة أعاله. 

 ف اهدشجرة المشكلة وشجرة األ 9-5-1

 9شجرة المشكلة  6الشكل 

 

  

 
إطار   لم تتطرق الشجرة إلى المسببات األخرى لتراجع معدالت الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي وعلى رأسها التغيرات المناخية لكونها خارجة عن 9

 الدراسة الحالية. 

 تراجع مستويات الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي 

تراجع عائدات   تفشي البطالة 

 التصدير الزراعي 
تراجع معدالت  

 التصنيع الزراعي 

ارتفاع أسعار السلع  

 الزراعية 
تدهور الموارد  

 الطبيعية

تراجع مستويات األمن  

 الغذائي 

 

 مشاكل بيئية مشاكل اجتماعية أزمة اقتصادية
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 األهدافشجرة  7الشكل 

 

  

توفر المدخالت بشكل  

 كاف

ترميم البنى التحتية 

وإعادة وضعها في  

 الخدمة 

عودة السكان  

المهجرين إلى  

 مناطقهم

تحسن الوضع األمني  

والقدرة على  

 الوصول للحقول 

تحسن مستويات  

الناتج اإلجمالي  

 المحلي الزراعي 

 خطط التعافي وإعادة البناء

 

سويقيةانفراجات ت  

تراجع معدالت  

 البطالة 

ارتفاع عائدات  

 التصدير الزراعي 

ارتفاع معدالت  

 التصنيع الزراعي 
اعتدال أسعار السلع  

 الزراعية 

االهتمام بالموارد  

 الطبيعية

مستويات  ن تحس

 األمن الغذائي 

 

تحسن الحالة  

 االجتماعية 

 

تحسن في الحالة  

 البيئية

 

 نمو اقتصادي جيد

 



 
 وتصميم المشروعات تحليل اإلطار المنطقي تامصفوف 9-5-2

 (LFAتحليل اإلطار المنطقي )

 سرد ملخص  مؤشرات اإلنجاز وسائط التحقق  الفرضيات 

 األهداف  كمية مقاييس معلومات مصادر (االستدامة)

 الظروف األمنية -

 المساعدات الدولية -

 المحكمةاإلدارة  -
 بيانات المكتب المركزي لإلحصاء

 ارتفاع معدالت الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي -

الزراعي في الناتج ارتفاع قيمة مساهمة القطاع  -

 اإلجمالي المحلي

تهدف الخطة إلى إعادة تأهيل االقتصاد الزراعي بعد انتهاء الحرب وتحسين معيشة 
 السكان وتحقيق الرفاهية االجتماعية 

 المشروع ونواتجه  غايات كمية/نوعية مقاييس معلومات مصادر اية إلى الهدف الغمن 

 توفر اإلمكانيات المالية -

 اإلمكانيات الفنية توفر  -

 توفر اإلمكانيات اإلدارية -

بيانات    –بيانات المكتب المركزي لإلحصاء  

بيانات وزارة  –الهيية العامة لالستثمار 

زراعة بيانات وزارة ال –التنمية اإلدارية 

بيانات وزارة  –واإلصالح الزراعي 
 اإلدارة المحلية والبيية 

 

الجريدة الرسمية  – بيانات وزارة النقل 

المسوح الحقلية   –وموقع التشاركية 

 )بيانات أولية(ات واالستبيان

 معدالت التصدير الزراعي -

 معدالت االستثمارات الزراعية -

 مؤشرات مقاييس كفاءة المؤسسات الزراعية  -

الزراعية النوعية )التصديرية أو   نافاألصعدد  -
كميات   –التصنيعية( الجديدة )مقياس نوعي( 

المنتجات الزراعية المستخدمة كمدخالت 

نسبة الصادرات الزراعية المصنعة  –للتصنيع 

 إلى الصادرات الزراعية الكلية

مؤشرات تلوث المياه   –مقارنة معدالت التشجير   -

ية المهددة ف الحيو عدد األصنا  –والتربة والهواء  
 باالنقراض

طول الطرق الزراعية التي تم تمهيدها أو إعادة  -

 تأهيلها 

  – قيمة نفقات الخدمات اإلرشادية والتسويقية  -

 قيمة القروض الزراعية

 معدل الدعم الزراعي إلى الناتج اإلجمالي المحلي -

معدالت  –نسبة المدخالت المقدمة حكومياً  -
 أسعار المدخالت

نسبة  –إلى المستخدمة  المحسنةنسبة البذار  -

 تطبيق أساليب الري الحديث 

 عدد دورات التدريب الفني لألسر -

 عدد التشريعات التنظيمية واالستثمارية الصادرة -
 

 الغايات:

 تأمين أسواق التصريف وضمان جريان التجارة -

 تأطير االستثمار وتنظيمه -

 بناء القدرات المؤسساتية الزراعية  -
ستند إلى زراعات تقليدية وجديدة تالئم جديدة ت اقتصاديةتأسيس قاعدة  -

 متطلبات االقتصاد

 تأهيل وصيانة الموارد الطبيعية -

 النواتج:

 توفير وتأمين شبكة الطرق الزراعية -

توفير الخدمات اإلرشادية والتسويقية والمالية بما يغطي احتياجات  -

 المنتجين 
 تكثيف الدعم الزراعي وتحسين استهدافه -

 بما يكفي اإلنتاج المخططالزراعية المدخالت توفير  -

بما فيها البذار المحسنة وتقنيات الري الحديث   - توفير التقنيات الحديثة  -

 والمعلومات التسويقية   -

توفير التدريب الفني المطلوب ومحو األمية االقتصادية لألسر لتتعلم  -

 االستفادة من مواردها بفعالية 
قانونية المطلوبة لتنظيم  دارية والراءات اإلإقرار التشريعات واتخاذ اإلج -

 الزراعية المختلفة النشاطات

إقرار التشريعات المطلوبة لتشجيع االستثمار وتوفير االستشارات  -

 االستثمارية
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 ( PDM) اتمصفوفة تصميم المشروع

 معلومات مصادر من النواتج إلى الغاية
النواتج المتحققة مع نهاية العام   كمية/نوع

2023 
 المخرجات 

تعاون المجتمع الريفي والمحلي مع  -

الحكومة والتفاعل اإليجابي مع 

 الخطط إعادة اإلعمار
تعاون المنظمات غير الحكومية  -

وتضافر جهودها مع الجهود 

 الحكومية

 بيانات وزارة النقل  -

بيانات وزارة الزراعة  -

 واإلصالح الزراعي

بيانات وزارة اإلدارة المحلية  -
 والبيية 

غير  لية المحبيانات المنظمات  -

الحكومية )جمعية المصدرين 

اتحاد غرف  –الزراعيين 

اتحاد غرف  –الزراعة 

 التجارة(

بيانات هيية دعم وتنمية اإلنتاج   -
 المحلي والصادرات

بيانات هيية المشروعات   -

 المتوسطة والصغيرة

  المسوحات الحقلية والميدانية -

 )بيانات أولية( 

 تأهيل ومد طرقات زراعية بطول ... سنوياً  -

ة تأهيل ... وحدة إرشادية وإنشاء ... ادإع -

 وحدة إرشادية جديدة
تأسيس ... ورشة توضيب ومراكز تخزين  -

وتبريد، موزعة حسب المحافظات والمناطق 

 ... 

 رفع قيمة القروض القصيرة سنوياً بنسبة ...  -

الناتج اإلجمالي  رفع نسبة الدعم الزراعي إلى  -

 المحلي إلى ...%  
تأمين ... % من حاجة االحتياج المخطط من  -

 البذار 

تأمين ... % من حاجة االحتياج المخطط من  -

 السماد
تأمين ... % من حاجة االحتياج المخطط من  -

 مواد المكافحة
تأمين ...% على األقل من البذار بحيث تكون   -

 محسنة

% إلى  45  رفع نسبة تغطية الري الحديث من -

  ... 

التسويقية على   إتاحة شبكة المعلومات -

 االنترنت )مقياس نوعي( 

عدد الدورات الفنية واالقتصادية المنفذة  -

يتجاوز ... دورة موزعة حسب المحافظات 

 والمناطق ...
ارتفاع متوسط دخل األسرة الزراعية بنسبة   -

 ...% مع نهاية المرحلة

تفي بحاجة المنتجين ليمة قدإصالح الإنجاز طرقات زراعية جديدة و -

 ي مختلف المحافظات والنظم الزراعيةوالمربين ف

 إعادة تأهيل وحدات إرشادية وإنشاء وحدات جديدة حسب الحاجة -

تأسيس ورشات توضيب ومراكز تخزين وتبريد، موزعة حسب  -
 احتياج كل محافظة وطبيعة النظام/النظم الزراعية فيها

 رفع قيمة القروض القصيرة  -

 ي المحلي ة الدعم الزراعي إلى الناتج اإلجمالرفع نسب -
 تأمين نسبة كبيرة من حاجة االحتياج المخطط من البذار  -

 تأمين نسبة كبيرة من حاجة االحتياج المخطط من السماد -

 تأمين نسبة كبيرة من حاجة االحتياج المخطط من مواد المكافحة -
 تأمين نسبة من البذار بحيث تكون محسنة  -
 رفع نسبة تغطية الري الحديث   -

سويقية ووضعها على االنترنت في خدمة تأسيس شبكة معلومات ت -

  المزارع والمسّوق والمستهلك

 ومحو أمية اقتصادية أسرية إنجاز دورات اقتصادية وفنية -
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 النشاطات المؤشرات معلومات مصادر من النشاطات إلى النواتج 

لمكافحة وني صارم ننظام تشريعي وقا

 الفساد والقضاء عليه.

سجالت البلديات والوحدات   -

رية وملتزمي تأهيل  اإلدا

 الطرقات

بيانات مديرية اإلرشاد في  -

وزارة الزراعة واإلصالح 
 الزراعي

 بيانات المصرف الزراعي -

بيانات صندوق دعم اإلنتاج   -

 الزراعي
بيانات المؤسسة العامة إلكثار  -

 البذار
بيانات صندوق تمويل   -

ع الوطني للتحول إلى المشرو
 الري الحديث

بيانات مديرية االقتصاد  -

 راعيالز
 

عدد اآلليات )الباغرات( المستخدمة لتنفيذ  -

عدد العمال المخصصين يومياً   –النشاط 

كمية الوقود  –لتأهيل/تمهيد الطرقات 
 نفقات الصيانة ..إلخ  –المستهلك 

عدد العمال المفرزين لبناء الوحدات أو   -

قيمة التجهيزات التي يتم تزويد   –إصالحها 

 الوحدات القديمة والجديدة بها

قيمة   –دد العمال المفرزين لبناء الورشات ع -

نفقات البناء   –المعدات التي يتم تزويد بها 
 والتأسيس 

قيمة المبلغ المخصص للمصرف الزراعي  -

 قصيرة األجل  ككتلة نقدية مخصصة للقروض

كمية البذار التي تعاقدت عليها المؤسسة  -

 العامة إلكثار البذار

ليها كمية األسمدة والمبيدات التي تعاقد ع -

 المصرف الزراعي لتوزيعها
كمية البذار المحسنة التي قامت المؤسسة  -

 العامة إلكثار البذار بإنتاجها وتوزيعها

إجمالي أطوال األنابيب الخاصة بالري التي   -

إجمالي عدد المزارعين الذين تم   – تسليمها تم 

 تقديم الشبكات لهم

عدد أفرد الفريق المكرس لجمع بيانات شبكة  -

التسويقية وعدد الفنيين المكرسين  المعلومات
 لنشر وصيانة الموقع والشبكة

عدد أفراد المدربين المخصصين إلعطاء  -

 الدورات التدريبية الفنية واالقتصادية 

هيد طرقات جديدة في م تأهيل الطرقات غير الصالحة لالستخدام وت -

 األماكن المطلوبة
ويدها بمتطلباتها إصالح الوحدات اإلرشادية المتضررة بفعل األزمة وتز -

 واستكمال نواقصها

ووحدات متممة جديدة في المناطق بناء وتجهيز وحدات إرشادية  -

 الزراعية وحسب الحاجة
 تقديم قروض قصيرة األجل للمزارعين حسب حاجاتهم -

تقديم أشكل مختلفة من الدعوم الزراعية )دعم مدخالت وخاصة  -

دعم  – حاصيل دعم سعري لبعض الم  –للمحاصيل الهامة اقتصادياً 

 مناطق معينةلمحاصيل/  تأمين زراعيتوفير   –معينة بحوث زراعية ل
تنفيذ المؤسسة العامة إلكثار البذار لخطط توزيع البذار المطلوبة )بعد  -

 رفعها(

تنفيذ المصرف الزراعي لخطط توزيع األسمدة والمبيدات على نطاق   -

 واسع
البذار المحسنة المطلوبة  تنفيذ المؤسسة العامة إلكثار البذار لخطط توزيع   -

 )بعد رفعها(

ر مدعومة بما يغطي خطة الحديث بالتقسيط وبأسعاكات الري توزيع شب -

 توسيع المساحة المروية بوسائل الري الحديثة 
تصميم شبكة المعلومات التسويقية باالعتماد على بيانات وزارات  -

 الزراعة واإلصالح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك

 والتجارة الخارجية واالقتصاد 

 قتصادية األسرية ال مركزياً تنفيذ الدورت الفنية واال -
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 مخطط مراحل اإلنتقال لتنفيذ الخطة   9-5-3

 (ة)مالحظة: المراحل الثالث متداخل الخطة  لتنفيذ اإلنتقال  مراحل  مخطط 8الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مراقبة وتقييم من المهم التأكد من إجراء هذا ويجب التأكيد مجدداً أن ل الخطة الثالث وكيفية تداخلها وتزامنها أحياناً. بإيجاز كيفية توزيع النشاطات على مراح 8يوضح الشكل 

ف مختلفة مع يتم جمعها من أطرامستمر طيلة مرحلة التعافي ومن أن أي خلل يتم تحديده يتم التعامل معه حسب المطلوب ودون تأخير، ويعتمد التقييم على بيانات ومعلومات 

 ت المتأثرة باألزمة السابقة وتقييمها إلجراءات خطط التعافي.التأكيد على االستماع لوجهة نظر الفيا

مالحظة: تم ترك جداول الميزانية التفصيلية وجداول الزمنية التفصيلية لحين وضع الخطط التنفيذية المفصلة.

 المرحلة األولى 

 المرحلة الثانية

 المرحلة الثالثة

تأهيل الطرقات غير الصالحة لالستخدام وتهيد طرقات  -

 جديدة في األماكن المطلوبة
إصالح الوحدات اإلرشادية المتضررة بفعل األزمة  -

 ل نواقصهاوتزويدها بمتطلباتها واستكما

دية ووحدات متممة جديدة في بناء وتجهيز وحدات إرشا -

 المناطق الزراعية وحسب الحاجة
 حسب حاجاتهم تقديم قروض قصيرة األجل للمزارعين -

 

م الزراعية )دعم مدخالت تلفة من الدعوتقديم أشكل مخ -

دعم سعري لبعض   –وخاصة للمحاصيل الهامة اقتصادياً  
 تأمين زراعي –دعم بحوث زراعية   –المحاصيل 

تنفيذ المؤسسة العامة إلكثار البذار لخطط توزيع البذار  -

 المطلوبة )بعد رفعها(

والمبيدات تنفيذ المصرف الزراعي لخطط توزيع األسمدة   -
 على نطاق واسع 

المؤسسة العامة إلكثار البذار لخطط توزيع البذار تنفيذ  -

 المحسنة المطلوبة )بعد رفعها(

 

توزيع شبكات الري الحديث بالتقسيط وبأسعاار مدعومة بما  -

 حة المروية بوسائل الري الحديثة توسيع المسايغطي خطة 
تصميم شبكة المعلومات التسويقية باالعتماد على بيانات   -

وزارات الزراعة واإلصالح الزراعي والتجارة الداخلية  

 وحماية المستهلك والتجارة الخارجية واالقتصاد 

 تنفيذ الدورت الفنية واالقتصادية األسرية ال مركزياً  -



 
 منهجية البحث  -10

الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي كمؤشر، بحيث تكون عودته إلى المستويات التي كان عليها أخذ  تمكمقياس على نجاح التعافي 

فعالية سياسات إعادة اإلعمار، فتبعاً لهذه   تقديرإلى عدد السنوات التي تحتاج لها هذه العودة  النظرب ويمكنهي مقياس التعافي، 

ترتفع )أو يعتمد عليها الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي وبالتالي  التي قيم المتغيرات المستقلة ترتفع )أو تنخفض(السياسات 

 سياسات إعادة اإلعمار.  أداء  مما يشير إلى    ،معينةزمنية    فترةخالل سنة معينة أو اإلجمالي المحلي الزراعي  قيمة الناتج    تنخفض(

وفيما يلي جدول يبين تطور االتجاه   مليار ليرة 642عار الثابتة باألس 2016في العام العام قيمة الناتج اإلجمالي المحلي  تبلغقد و

 .العام لهذا الناتج قبل وخالل فترة األزمة

 تالليرا مليارات، 2016-2002: قيمة الناتج اإلجمالي المحلي باألسعار الجارية والثابتة خالل الفترة 3الجدول 

 تةالقيمة باألسعار الثاب القيمة باألسعار الجارية السنة

2002 1,022 1,013 

2003 1,074 1,019 

2004 1,270 1,089 

2005 1,506 1,157 

2006 1,726 1,215 

2007 2,021 1,284 

2008 2,448 1,342 

2009 2,521 1,421 

2010 2,802 1,481 

2011 3,455 1,427 

2012 3,025 1,132 

2013 2,938 835 

2014 3,563 712 

2015 4,525 668 

2016 5,697 642 

 المصدر: قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية

، سواء  الحرب في قيمة الناتج اإلجمالي المحلي خالل السنوات ما بعد اندالع وكما هو واضح يكشف الجدول السابق عن تراجع 

 ومن جهة أخرى يتبين بمراجعة قيم الناتج اإلجمالي المحلي والناتج اإلجمالي المحلي الزراعي خاللباألسعار الجارية أم الثابتة. 

( كبيراً بين  Correlationأن هناك ارتباطاً ) 2017في العام  ي لإلحصاء الصادرةزالسنوات األخيرة حسب نشرة المكتب المرك

فترة  كما لو أنها فترة تعافي الناتج اإلجمالي المحلي المتوقعة  مع سيتم التعامل%، ولذلك 95قيم هذين المتغيرين يصل إلى حوالي 

وتستند تقديرات دراسة الصندوق إلى استقراء نماذج األزمات التي مرت  . هذا لمحلي الزراعي المتوقعةتعافي الناتج اإلجمالي ا

بها دول مختلفة ومقارنة فترة األزمة بفترة التعافي االقتصادي كما تفترض الدراسة استعادة القطر السريعة لقدراته اإلنتاجية  

هذه األيام خالل فترة إعداد هذه  يحصللسيادة على جميع أراضيه )وهو ما ياسات تعافي ناجحة( واستعادته لوالبشرية )تطبيق س

 الدراسة(. 
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سياسات إعادة اإلعمار واستعادة  النهائي لتقييم  لنقطة الـ"عشرين عاماً" هي النقطة المرجعية ل  سيتم افتراض  ،واستناداً إلى ما سبق

ل فترة عشرين عاماً )هذا يكافئ نسبة نمو معينة للناتج اإلجمالي  في العودة للمستوى السابق خال ودالجه ت ، بحيث إذا نجحالتعافي

لسياسات إعادة اإلعمار   فهذا يعد نجاحاً % حسب دراسة صندوق النقد الدولي المذكورة آنفاً( أو أقل 4.5المحلي الزراعي تعادل 

 . النجاح تمكن من تجاوز عتبةلم ت فستكون هذه السياسات وفي حال العكس، والتعافي

وسرعة الوصول إلى المستوى السابق من  من جهة لسياسات ل الممثلة متغيراتالبين والحساسة وهنا نشير إلى العالقة الحاسمة 

، فبحسب دراسة صندوق النقد الدولي فإن زيادة قيمة االنحراف المعياري بمقدار من جهة أخرى  الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي

 المطلوبة للوصول إلى المستوى السابق بعشر سنوات.نحو األعلى سوف تقلص الفترة  1

سلوك المتغيرات المستقلة ل  تمثل انعكاساً قيمة نمو الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي  هي أن    الُمراد اختبارهافرضية  الفإن    ،وبالتالي

تتغير معنوياً بتغير قيم المتغيرات المستقلة  مالي المحلي الزراعي إن قيمة الناتج اإلجوبعبارة أدق: ، التي يعتمد عليها النموذج

فمثالً كم سنحتاج إلى بناء منشآت تخزينية )تترجم إلى استثمارات على سبيل المثال( أو إتاحة ممرات برية  . المختارة في النموذج

  ...ل فترة عشر سنوات مثالً م إلى حجم صادرات زراعية( .. إلخ حتى نصل إلى المعدل السابق خالجللتصدير )تتر

 المتغيرات المستقلة تحديد  10-1

( المتغيرات المستقلة التي تؤثر في Solanki, 2017)بالنسبة للمتغيرات المستقلة التي ستدخل في النموذج فقد عدّدت دراسة 

 الناتج اإلجمالي الزراعي كما يلي: 

 كمية األمطار -

 شؤون التجارة   -

 يالحد األدنى من الدعم السعر -

 االستثمارات العامة -

 االستثمارات الخاصة -

 االئتمان المقدم للقطاع الزراعي  -

 دعم األسمدة -

يعكس بشكل بما وإجماالً، الدراسة الحالية والوضع في القطر أهداف وغايات وبتطوير وتعديل مجموعة المتغيرات هذه بما يالئم 

ناء نموذج غير تقليدي للناتج اإلجمالي الزراعي يستطيع تغطية بحيث يجب  غير مباشر سياسات إعادة اإلعمار واستعادة التعافي،  

جمالي المحلي الزراعي،  إلالسياسات المرتبطة باستعادة التعافي ويغطي القدر األكبر الممكن من العوامل المحددة لقيمة الناتج ا

 لمتغيرات المستقلة المدروسة:لالتالية قائمة اليمكن اقتراح 

 كمية األمطار -

 )الفعلية سابقا والمتوقعة الحقاً( الزراعية الصادراتممثلة بحجم  دير:صالتإتاحة  -

 حجم الواردات الزراعية  -

 االستثمارات: سواء الوطنية أم األجنبية  -
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 حجم الدعم الزراعي  -

 قيمة القروض الزراعية -

 ويضاف إليها أيضاً: 

 لناتج اإلجمالي المحلي الزراعي على اقيمة الناتج اإلجمالي المحلي غير الزراعي وذلك لتأثيره بشكل أو بآخر   -

علماً أن هذه المتغيرات المذكورة أعاله تعكس العديد مفترضين ثبات العوامل األخرى المؤثرة على الناتج اإلجمالي الزراعي. 

قيام بهذه  ح بالالبنى التحتية وخلق الوظائف والشفافية إلخ .. ويمثل اكتشاف النجا تجهيز من األمور المرتبطة بإعادة اإلعمار مثل 

 األمور بكفاءة وفعالية الغرض الحقيقي من وراء تطوير ودراسة النموذج المدروس. 

 المتغيرات ب  التنبؤ 10-2

 حجم الهطول المطري:  -

تم التنبؤ بقيم الهطول المستقبلي بواسطة كما  تم االعتماد على سلسلة زمنية لحجم الهطول المطري خالل األعوام العشرة األخيرة،  

لألوساط المتحركة وذلك لتعويض قيمة المتغير بالنسبة للسنوات القادمة وبالتالي احتساب قيمة الناتج اإلجمالي   ARIMAنموذج 

تأثير العوامل األخرى المرتبطة بالسياسات الزراعية وإعادة اإلعمار. وفي هذا المجال بلغت قيم  المحلي الزراعي ومالحظة

 موضح في الشكل التالي:كما هو  2018-2000الهطوالت خالل الفترة 

   2018-2000متوسط كمية الهطول المطري في القطر بالميلمتر خالل الفترة  9الشكل 

 

 المصدر: قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية. 

عشر سنوات،  وفق حركة جيبية متخامدة مدة دورتها  منذ بداية العقد السابقالشكل أن معدل األمطار في القطر يتحرك  يظهرو

، وهذا ما على المدى البعيدأمام دورة مطرية جديدة كل عشر سنوات تقريباً ولكن بمعدل يتناقص تدريجياً  10- مبدئياً  –أي أننا 

للرسم  ( من الدرجة الخامسة وإضافته polynominal) اتجاه عام متعدد الحدودي حيث تم أخذ نيوضحه كذلك االتجاه العام للمنح

 في الشكل السابق. يبدوبشكل واضح، كما  المذكورةلحركة فظهرت ا البياني

 
 االستنتاج، ولكن الشكل مبدئياً يشير إلى حركة من هذا النوع.  الجزم بصحة هذا يمكننا بالنظر لكون السلسلة الزمنية قصيرة نسبياً فال 10
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  منهجية  اعتماد وتم، االقتصادي التنبؤ في المتحركة المتوسطات  مع لالمتكام الذاتي النحدارنموذج لفهو  ARIMAأما نموذج 

"Box-Jenkins" الذاتي االنحدار نماذج بين الدمج على تستند التيللتنبؤ، و.   

السلسلة بحاجة  تبين أن  SPSS v.20.0.0من خالل برنامج  2016وحتى العام  1989نية تمتد منذ العام وعند اختبار سلسلة زم

مع التنبؤ لخمس سنوات  سلسلة ال على واستناداً إلى تطبيق النموذج ، وبعد تمهيد السلسلة ARIMA(3,2,3إلى تمهيد من الشكل )

على  تم الحصول – متوسطة الطولكثر من هذه المقدار استناداً إلى سلسلة أن يتم التنبؤ أل غير العلميةحيث من المجازفة  -تالية 

 القيم التالية لمتوسط الهطول المطري على مستوى القطر.

 .2023-2019بالميلمتر، المتوقع على مستوى القطر الهطول متوسط : كمية 4الجدول 

 2023 2022 2021 2020 2019 السنة

 306 392 417 373 447 الهطول المتوقع

 تشير األرقام في الجدول إلى تذبذب بسيط في معدالت األمطار خالل السنوات الخمس القادمة مع ميل لالنحدار.كما هو واضح  و

 حجم الصادرات:   -

مقادير على بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية للحصول على  فقد تم االعتمادبالنسبة لحجم الصادرات الزراعية السابق 

المتنبأ بها   تعكس البياناتو، رياضياً  لتنبؤ بهاا فقد تمخالل السنوات السابقة، أما بالنسبة للسنوات التالية  جارة الزراعيةالت حجم

طرأ خالل الفترة األخيرة من األزمة نتيجة استعادة السيطرة على كثير من المناطق التي كانت تحتلها العصابات  التحسن الذي 

العالقات التجارية مع العديد من الشركاء وال سيما في ظل إعادة السيطرة الكاملة على بعض المعابر   المسلحة وكذلك نتيجة تحسن

يعكس النموذج كل ذلك على مستقبل الصادرات وف سبالتالي تخدام النقل الجوي، والبرية وتطور النقل البحري والسككي واس

قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات  وفي هذا المجال تشير   القادمة.الزراعية ليتنبأ بالتحسن المرتقب في حجمها خالل السنوات  

 . 2016-2001الفترة ية خالل لكميات الصادرات الزراع الظاهرة في الشكل التاليإلى القيم الزراعية 

 طن.   مليون ، 2016-2001كميات الصادرات الزراعية السورية خالل الفترة  10الشكل 

 

 ت المركز الوطني للسياسات الزراعية. المصدر: قاعدة بيانا

يتبين من الشكل أن كميات السلع الزراعية المصدرة بدأت بالتناقص قبل األزمة وتراجعت بشكل كبير بعد بدء األزمة ووقوع 

ه عام  اتجاحيث تم أخذ  ،االتجاه العام للمنحني مالحظةاألضرار الكبيرة على القطاع الزراعي، وهذا ما يبدو واضحاً من خالل 
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الشكل  يبين، كما منحدربشكل وما بعد و 2007منذ العام  التراجع في االتجاه العام للكمياتوإضافته للرسم البياني فظهر  خطي

 السابق. 

دقة نظراً ألن مقياس الكمية ال يميز بين  لوبالرغم من أن االعتماد على الكمية وليس القيمة فيه بعض اإلجحاف وعدم اهذا 

أهم على ض والقيمة المرتفعة والصادرات ذات الوزن المرتفع والقيمة المنخفضة إال أن نظرة وزن المنخفالصادرات ذات ال

هذه الصادرات ليست من أي من النوعين السابقين. ولذلك تم االعتماد على الكمية أبرز الصادرات الزراعية السورية تبين أن 

 لصرف.  تأثيرات التضخم وتغير سعر ا تحييدوليس القيمة بهدف 

، حيث تم تكبير السلسلة قدر اإلمكان إلعطاء نتائج أكثر دقة 2016وحتى العام  1995العام وقد تم اختيار سلسلة زمنية تمتد من 

الل والتي تمثل مرحلة شاذة نظراً لظروف األزمة، ومن خالل فحص السلسلة من خ 2016-20011وال سيما بالنظر إلى الفترة 

، وبعد تمهيد السلسلة واستناداً إلى  ARIMA(2,3,3بين أن السلسلة بحاجة إلى تمهيد من الشكل )يت SPSS v.20.0.0برنامج 

بعد خمس بهدف اإلعداد للتنبؤ بقيمة الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي    -سنوات تالية    لسبعتطبيق النموذج على السلسلة  مع التنبؤ  

لكميات   سالبةتم الحصول على قيم  – م الوضع وإعطاء التغذية الراجعةمن خالل سيناريوهات السياسات المختلفة وتقيي سنوات

 ARIMAنموذج أن هنا لنتذكر ) في هذه الحالةللتنبؤ  ARIMAمما يؤكد عدم صالحية نموذج ، الصادرات الزراعية السورية

ي كانت تحت سيطرة اإلرهابيين  مثل تحرير األراضي الت  ،جري فعلياً على األرضهو نموذج ال سببي وبالتالي هو ال يتحسس ما ي

 لذلك من الطبيعي أن يعطي نتائج مغلوطة في مثل حالة األزمة المفروضة على القطر وتغير ظروفها  ،أو إعادة فتح المعابر البرية

 (.بشكل متسارع

  انياً ومقارنة ة بيلخالل رسم السلس ومن، للتنبؤ بكمية الصادرات الزراعية خالل الفترة المقبلة ARIMAوكبديل عن نموذج 

من   (polynominal) القوة متعدد الحدودنموذج دية بهدف تحديد النموذج األقرب لها، تبين أن يبصمتها بالنماذج الرياضية التقل

تم تطبيق بيانات كميات الصادرات الزراعية المتاحة  Excel 2013 األكثر قرباً للسلسلة، وباستخدام برنامج هو الدرجة الثالثة 

 كما يلي: و جيدةبدرجة معنوية ولة العامة للنموذج وتم تحديد معادلة كميات الصادرات الزراعية على المعاد

𝑌 = 7.6102 ∗ x3 − 263.66 ∗ x2+ 2403.3 ∗ x −1905.2 

 المعادلة على السنوات المراد التنبؤ بقيم كمية الصادرات الزراعية السورية فيها حصلنا على الجدول التالي: وبتطبيق 

 ، آالف األطنان.2023-2019ة الصادرات الزراعية المتوقعة خالل الفترة : كمي5الجدول 

 2023 2022 2021 2020 2019 السنة

 6488 4389 2768 1578 775  الصادراتكمية 

، حيث كان حجم الصادرات  في حال تم تطبيق سياسات تصديرية مؤاتية وتبدو األرقام الموجودة في الجدول منطقية ومعقولة

، وقد بدأت التجارة الزراعية بالتحسن البطيئ والتدريجي خالل 10طن حسب الشكل  مليون 580يبلغ  2016في العام الزراعية 

في مكانها  2019مية حتى لحظة إعداد الدراسة( بحيث تبدو القيمة المتوقعة للعام )ال توجد بيانات رس 2018و 2017العامين 

ت الصادرات الزراعية السورية في مكانه في ضوء التطورات الكثيرة التي حصلت ، وكذلك يبدو التزايد المتسارع لكمياالمتوقع

االستعداد المعابر البرية وال سيما معبر نصيب وومنها تحرير معظم مناطق القطر من اإلرهابيين وإعادة فتح  2018في العام 

 المعابر مع العراق. لفتح 
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 جم الواردات: ح -

وقد تم االعتماد أيضاً على   م الواردات الزراعية السورية خالل الفترة السابقة والقادمة،بنفس الطريقة ستتم معالجة بينات حج

السابقة، كما تم االعتماد على نموذج الواردات الزراعية لألعوام    بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية للحصول على كميات

تظهر البيانات تزايد كميات الواردات الزراعية بشكل عام خالل وللتنبؤ بالكميات المستوردة خالل السنوات القادمة،  رياضي

 التالي.ثم تراجعها بعد ذلك نتيجة ظروف األزمة، كما يوضح الشكل  2009-2001الفترة 

 ، ألف طن.  2016-2001الزراعية السورية خالل الفترة  الواردات كميات  11الشكل 

 

 ات الزراعية. المصدر: قاعدة بيانات المركز الوطني للسياس

تأثير عامل األزمة، وهذا ما برغم   على المدى البعيد في تصاعداالتجاه العام لالستيراد الزراعي  بقيفقد كما يظهر من الشكل، و

 للمنحني.  التجاه العام الخطيمن خالل ايوضحه الرسم البياني 

ية فيها بنفس الطريقة التي تم التنبؤ فيها بكميات الصادرات تم التنبؤ بكميات الواردات الزراعأما بالنسبة للسنوات المستقبلية فقد 

هو األكثر قرباً للسلسلة، وباستخدام    الخامسةمن الدرجة   (polynominalد )الزراعية حيث تبين هنا أن نموذج القوة متعدد الحدو

امة للنموذج وتم تحديد معادلة كميات تم تطبيق بيانات كميات الصادرات الزراعية المتاحة على المعادلة العExcel 2013 برنامج  

 الواردات الزراعية بدرجة معنوية جيدة وكما يلي:

 ، آالف األطنان.2023-2019الزراعية المتوقعة خالل الفترة  الواردات: كمية 6الجدول 

 2023 2022 2021 2020 2019 السنة

 5419 5059 4700 4348 4010 كمية الواردات 

من نموذج كمية الصادرات، كما   أعلى معنويةمعنويته األنسب للتوقعات المستقبلية، وب لبيانات السلسلة وويعد هذا النموذج األقر

ملموس في حال كانت سياسات إعادة التعافي مالئمة وتسمح بارتفاع طردي تدريجي  أن القيم المتنبأ بها تبدو منطقية ومتناسبة

بهدف قياس مدى النجاح لذلك  بقيمة الواردات بعد خمسة أعوام تحديداً تم هالدراسة ت ، وبما أنلكميات المستوردات الزراعية

لمراعاة حركة كمية  11الخامسة النموذج من الدرجة في هذه الحالة، والجدير بالذكر أنه قد تم أخذ  اً مفيدأعاله النموذج يعتبر

الدرجة الثالثة( حيث بدأت  النموذج من أخذفي حالة الصادرات الواردات الزراعية التي تختلف عن حركة الصادرات )حيث تم 

بينما تأخر هبوط كمية الواردات  2016الصادرات بالتراجع بشكل عام قبل بدايات فترة األزمة ولم تعاود الصعود حتى العام 
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 التالية في ومن المنتظر أن تعاود االرتفاع في السنوات، ثم عاودت الهبوط 2013ارتفعت في العام  كمية الواردات كما أن ،نسبياً 

 آنفاً. 11و 10وهو ما أوضحه الشكالن ظل سياسات إعادة التعافي وتنشيط الدورة االقتصادية، 

 االستثمارات الوطنية واألجنبية:   -

 العالمية، األعمال لنشاطات صيغة ( أهمDerado, 2013حسب ) عالميال قتصاداال في المباشرة األجنبية االستثمارات تمثل

 في تساهم  بحيث والمعرفة، التقنية نقل تتضمن فهي -وهي نشاط اقتصادي بحد ذاته  – الحدود عبر المال رأس حركة عن ففضالً 

على إلى بلٍد ما ويتوقف تدفق االستثمار األجنبي . المحلي االقتصاد وتطور االقتصادي النمو وبالتالي والتجارة والعمالة التنافسية

    .وجاذبيته لالستثمار العام وضعية المناخ

( مداد)  والدراسات  لألبحاث  دمشق  لمركز  دراسة  حسب  دوالر  مليار  220  حوالي  تقديرياً   اإلعمار  إعادة  كلفة  تبلغ  ،بالنسبة للقطرو

  سياسة  تكون الخارجية باالستثمارات التكلفة هذه من مهم جزء تمويل من  القطر تمكن إذا وبالتالي ،2017 العام نهاية في صدرت

 .االقتصادي النشاط واستعادة التعافي نحو الطريق في ملموساً  نجاحاً   اً عملي تحقق اإلعمار إعادة

 أصالً  تقع لم األزمة أن نفترض بحيث األزمة قبل كما كان االستثمارات تدفق معدل استمر فلودراسة "مداد"  تقديرات وحسب

 2016المحلي للعام اإلجمالي الناتج من  %30-25أي ما يعادل دوالر  مليار 4و 3 بين يتراوح حالياً  االستثمارات حجم لكان

  االستثمارات   حجم  كما تجدر اإلشارة إلى أن.  12ليرة للدوالر(   460مليار دوالر بسعر صرف يعادل    12.4)  بسعر الصرف الرسمي

  إلى  2010 العام في انخفض ولكنه دوالر مليار 2.57 تبلغ بقيمة 2009 العام في ذروته إلى وصل كان قد سورية  إلى األجنبية

 .12كما يبين الشكل  ،2011 العام في مليار 0.8 إلىمن ثم و دوالر مليار 1.48

 .  مليون دوالر ، 2011-2001خالل الفترة  قيمة االستثمارات األجنبية 12الشكل 

 

 . www.CEICDATA.comالمصدر: 

 
المنحنى البياني التالي   %  تقديرياً من الناتج اإلجمالي المحلي )استناداً إلى6-% 5يجب التذكير أنه لو لم تقع األزمة لكان هذا الرقم ال يعادل أكثر من  12

   إلى الناتج اإلجمالي المحلي(.الذي يمثل نسبة االستثمار 
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  صحة ب الجزم يمكنة قصيرة نسبياً ال أن االتجاه العام لالستثمارات يتحرك بحركة جيبية، لكن كون السلسل 12ويبدو من الشكل 

ومن خالل  ،( من الدرجة الثالثةpolynominalمتعدد الحدود )هذا االستنتاج، وقد تمت إضافة اتجاه عام للمنحني من النموذج 

 إضافته للرسم البياني ظهرت الحركة المذكورة بشكل واضح.

  العامين  بين الفترة خالل مضطرد بشكل اإلجمالي المحلي اتجالن إلى األجنبي االستثمار نسبة يالحظ ارتفاع أخرى جهة ومن

 .المذكورة  الفترة  طيلة  نسبة  أعلى  وهي  2009  العام  خالل  4.78%  فصارت  2002  العام  في%  0.55  تبلغ  كانت  إذ  2009و  2002

 هاتج اإلجمالي المحلي بكونأما في حال أخذ تيار االستثمارات الخارجية كنسبة من الناتج اإلجمالي المحلي االسمي )يختلف عن الن

 الناتج اإلجمالي المحلي االسمي كما يوضح الشكل التالي: % من31% و17فالنسبة تتراوح بين  محسوباً باألسعار الجارية(

 ، %.  2010-1999نسبة االستثمارات األجنبية إلى الناتج اإلجمالي المحلي االسمي، خالل الفترة  13الشكل 

 

 . www.CEICDATA.comالمصدر: 

متصاعدة تحرك بحركة  المحلي االسمي قبل األزمة كان يجمالي  إلل أن االتجاه العام لنسبة االستثمارات إلى الناتج اويبدو من الشك

( من الدرجة polynominalمتعدد الحدود )، وقد تمت إضافة اتجاه عام للمنحني من النموذج  ثم بدأ باالنخفاض  2008حتى العام  

 واضح.حركة المنحني ومن خالل إضافته للرسم البياني تظهر الحركة المذكورة بشكل الرابعة لمراعاة 

كفاءة سياسات إعادة اإلعمار المطبقة،  المعبر عن  األهم المتغير هيالقدرة على اجتذاب االستثمارات المحلية والدولية  هذا وتعد

، فإذا افترضنا أن الدولة قامت الصديقة محلية والدوليةمن جذب االستثمارات الالحكومة ستتمكن هذه السياسات وبمقدار نجاح 

شفافة وإجراءات فعالة وسياسات مشجعة لالستثمار فسوف يساعد  وتدابيرتأهيل البنى التحتية وإرساء قوانين بالعمل على إعادة 

لقطاع الخاص االهتمام الكافي وال سيما إن تم إيالء موضوع الشراكة مع ا ، ذلك على اجتذاب االستثمارات األجنبية وحتى المحلية

أو االستمثارات المباشرة   FDIما يسمى بالـارات القطاع الخاص من جهة ومعدالت استثمنعكس ذلك كله على زيادة يحيث س

   .سياسات إعادة اإلعمارل عملياً  ممثالً  المتغيراعتبار هذا إلى حد كبير ، ويمكن من جهة أخرى األجنبية

 : المحلي الزراعي على الناتج اإلجمالي تغيره  ختلفة لهذا العامل لمراقبة إنعكاسم سيناريوهات 3 وسيتم وضع
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o 0.5ال يتجاوز ( 2023)أي في العام أعوام  5بعد حجم االستثمارات  : )السيناريو المتشائم( السيناريو األول  

انت قيمة ك 2010قبيل األزمة، ففي العام  FDIقيمة الـ نصف  أدنى منقيمة  يعني، وهذا مليار دوالر

أعاله، أي أن  12كما هو واضح من الشكل مليار دوالر  1.5االستثمارات األجنبية قد بلغت ما يقل عن 

سنوات من إنطالق السالم والبناء( لم تعد  5 افتراضاً  سنة من بداية األزمة )وتتضمن 12االستثمارات بعد 

قيمة مرتفعة قياساً بما قبلها كما أوضح الشكل  القيمة التي كانت عليها بالرغم من أنها أصالً لم تكننصف إلى 

12 . 

o بحدود ( 2023)أي في العام بعد خمسة أعوام حجم االستثمارات  :)سيناريو حيادي نسبياً(  السيناريو الثاني

  2010دوالر، وفي هذه الحالة تكون االستثمارات قد عادت إلى القيمة التي كانت عليها في العام  مليار 1.5

   . وإنطالق اإلعمار من األزمة 12بعد  ، أي2023ولكن هذه العودة تكون قد تحققت في العام  زمة،أي قبيل األ

o 3.5( بحدود 2023)أي في العام حجم االستثمارات بعد خمسة أعوام : )سيناريو متفائل( السيناريو الثالث  

 2016لتكون عليها في العام  مليار دوالر، وفي هذه الحالة تكون االستثمارات قد عادت إلى القيمة التي كانت

أي  ،2023فيما لو لم تقع األزمة )كما مرت هذه التقديرات أعاله( ولكن هذه العودة تكون قد تحققت في العام 

   سنوات من السنة التي كانت لتكون عليها لو لم تقع األزمة. 7بعد 

ة اإلعمار )كما سبق، هذا بافتراض انطالقها في العام  ضعفاً وبطءاً في عملية إعاد وفي الوقت الذي يمثل فيه السيناريو األول

ثاني يشير إلى نجاح معقول لتلك السياسات  ( ويشير إلى وجود حاجة واضحة لتعديل السياسات المتبعة، فإن السيناريو ال2018

فهو يمثل نجاحاً كبيراً الثالث ، أما السيناريو قبل األزمة خالل فترة زمنية قصيرة نسبياً ألنه يعيد قيمة االستثمارات إلى ما كانت 

سنوات، وهذه تأتي   7ولكن بتأخير    2016منعكسات األزمة ألنه يعيد قيمة االستثمارات إلى ما كانت لتكون عليه في العام  بتجاوز  

 .سنوات أزمة 7لتتغلب على منعكسات 

ساره السابق وبشكل خطي، كما ة من خالل ممحجم االئتمان: يمكن تقدير حجم االئتمان الزراعي خالل األعوام القاد -

 . 2015-2001يوضح الشكل التالي الذي يرصد مساره خالل السنوات 
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 ، مليون ليرة.  2015-2000حجم االئتمان الزراعي خالل الفترة  14الشكل 

 

 المصدر: قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية. 

وهبوط في  ،2009في العام  القياسيالصعود  بعد 2010 العاماً مع هبوط كبير في ويبدو االتجاه العام لالئتمان الزراعي متصاعد

وبالتالي ال يعكس القيمة الحقيقية  ، ولكن الشكل ال يعكس تراجع قيمة سعر صرف الليرةنتيجة األزمة 2014و 2013العامين 

ن استناداً إلى نموذج القوة متعدد الحدود أما بالنسبة للسنوات المستقبلية فقد تم التنبؤ بقيمة االئتما، 13لحجم القروض

(polynominal)  من الدرجة الرابعة هو األكثر قرباً للقيم السابقة في السلسلة المدروسة، وباستخدام برنامج Excel 2013   تم

م االئتمان الزراعي  للنموذج وتم تحديد قيالمستخرجة  على المعادلة العامة    2015-1985للفترة  تطبيق بيانات قيم االئتمان الزراعي  

 ووفق اآلتي: جيدةبدرجة معنوية 

 ، مليون ليرة.2023-2019المتوقعة خالل الفترة  قيمة االئتمان الزراعي: 7ل الجدو

 2023 2022 2021 2020 2019 السنة

 103,840 106,930 107,916 107,077 104,677 قيمة االئتمان 

حسب الشكل  2015في العام مليار ليرة  82تذكرنا أن قيمة االئتمان كانت تبلغ حوالي ة إذا يوتبدو قيم االئتمان المتنبأ بها منطق

 مليار في العام الذي سبقه ووفق نفس الشكل. 51بينما كانت تبلغ حوالي  ،السابق

 والناتج اإلجمالي المحلي الزراعي  الناتج اإلجمالي المحلي غير الزراعي -

، خالفاً للناتج  وما بعد( 2011) خالل فترة بداية األزمةفي قيمته عي من تراجع ملموس الزرا عانى الناتج اإلجمالي المحلي غير

وإن كان قد تزايد بشكل  ،انسيابياً حتى مع دخول القطر في مرحلة األزمةالعام لقيمه مسار الاإلجمالي المحلي الزراعي الذي بقي 

 .6شكل كما يظهره ال (2014)بعد العام  متسارع خالل السنوات األخيرة

  

 
 ر ألن الهدف هو التنبؤ بالقيمة المستقبلية االسمية للقروض وليس حساب القيمة الحقيقية لها. لم نحاول حساب قيمة االئتمان باألسعار الثابتة أو بالدوال 13
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 ، مليون ليرة.  2015-2000خالل الفترة  الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي وغير الزراعي   قيمة 15الشكل 

 

ويبدو االتجاه العام من النموذج الخطي هو األكثر مالئمة لمنحني الناتج اإلجمالي المحلي غير الزراعي، حيث تمت إضافته إلى 

األمد البعيد، أما بالنسبة للناتج اإلجمالي المحلي الزراعي فهو مختلف بعض الشيء وبالتالي   الشكل لتوضيح مسار هذا الناتج على 

( من الدرجة الثانية لتظهير حركة المنحني على األمد polynominalمتعدد الحدود )لمنحني من النموذج اتجاه عام لتمت إضافة 

 البعيد وهو ما يوضحه الشكل أعاله.

وهو كما سبق نموذج  – ARIMAإلجمالي المحلي غير الزراعي خالل السنوات القادمة تم استخدام نموذج وللتنبؤ بقيمة الناتج ا

تبين أن   SPSS v.20.0.0من خالل برنامج  2016وحتى العام  1985وعند اختبار سلسلة زمنية تمتد منذ العام  -غير سببي 

السلسلة واستناداً إلى تطبيق النموذج على السلسلة  مع التنبؤ   ، وبعد تمهيدARIMA(3,3,2السلسلة بحاجة إلى تمهيد من الشكل )

 الية تم الحصول على القيم التالية للناتج اإلجمالي المحلي غير الزراعي. لخمس سنوات ت

 .، مليون ليرة2023-2019 قيمة الناتج اإلجمالي المحلي غير الزراعي المتوقعة خالل الفترة: 8الجدول 

 2023 2022 2021 2020 2019 السنة

قيمة الناتج اإلجمالي 

 المحلي غير الزراعي  
6,371,899 7,666,082 9,120,888 10,781,134 12,637,494 

هذا وعند تطبيق النموذج العام للعالقة بين الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي كتابع معتمد وبقية المتغيرات المستقلة سيتم تعديل 

الزراعي وفق السيناريوهين المتشائم والمتفائل لالستثمارات، وذلك ألن هذا الناتج يتأثر هو  اتج غير القيمة التي تم التنبؤ بها للن

أيضاً بزيادة تدفق االستثمارات أو شحها، ولذلك من الضروري عزل تأثير االستثمارات عليه من خالل تقسيمه عملياً إلى قسمين:  

ضافة والثاني هو القيمة التقديرية لإل  واستناداً إلى نموذج غير سببي كما سبقتاريخية  األول هو القيمة المتنبأ بها هنا وفق السلسلة ال

 التي ستنشأ في حال زادت االستثمارات بشكل غير طبيعي أو نقصت بشكل غير طبيعي. 

 النموذج المطبق   10-3
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لذي تم تصميمه في هذه الدراسة لتقدير تطبيق النموذج ا باإلمكانمن خالل قيم المتغيرات السابقة التي تم الحصول عليها بات 

على الطريق الصحيح للتعافي االقتصادي   المسير نالناتج اإلجمالي المحلي الزراعي بعد خمس سنوات وبالتالي تقدير فيما إذا كا

عاماً   20الـترة  الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي قبل انقضاء ف  معدالتباتجاه استرجاع نفس    تم المسيريالزراعي أم ال، بمعنى هل  

التقييم  إعادة فرصة للتقييم وإعادة التصحيح، ومن ثم  –سنوات  5بعد  –التي سبق ذكرها أم ال، هذا ويمكن أن تشكل هذه المحطة 

 سنوات مثالً سيكون مخاطرة   10بعد  منذ اآلن لما  سنوات بهدف تقييم الوضع    5سنوات تالية، كما أن التنبؤ ألكثر من    5مجدداً بعد  

   ألن الدقة ستكون منخفضة والنتائج غير قابلة لالعتماد وال سيما إذا كان التنبؤ خاصاً بالعوامل الطبيعية كما سبق. يةفعل

الذي يتضمن العديد من المتغيرات المستقلة  نموذج اإلنحدار المتعدد أو االنحدار الخطي العام  المستخدم فهو نموذجأما بالنسبة لل

 ( وهو من الشكل التالي: )خالفاً لإلنحدار البسيط

Y X X X ui k k i= + + + + +   0 1 1 2 2 .....  

 هي القاطع  0المتغيرات المستقلة و هي   kX   الى    1X   2Xحيث 

 النموذج ككل، أي هل هذا االنحدار صالح أم ال والمراد هو اختبار 

k21  :فرضية العدم ...:Ho == 

 فرضية العدم غير صحيحة الفرضية البديلة: 

 لحصــولل هذه الطريقة  عليه تعتمد الذي المعيارطريقة المســتخدمة في التحليل فهي طريقة المربعات الصــغرى، وال وبخصــوص

 مربعاتمجموع  تعطي معامالت  اختبار ، أي المطلوبلها ةقيم أدنى إلى البواقي مربعات مجموع تصــــغير هو المعامالت على

تصغير   المعيار أن أي قيمة ممكنة بأقل  بواقي
2

iu   

 كما يلي:   التي جرى استعراضها سابقاً  المتغيرات المستقلةوتصبح العالقة بين قيمة الناتج اإلجمالي المحلي  وبالنتيجة،

GDP agri = f (Rain, Exp, Im, Invest, Credit, Support, GDP non-agri, e)  

 حيث: 

Rainتمثل كمية األمطار : 

Exp ة الصادرات الزراعي: حجم 

Im حجم الواردات الزراعية : 

Invest قيمة االستثمارات : 

Credit قيمة االئتمان الزراعي : 

Support حجم الدعم الزراعي : 
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GDP non-agri قيمة الناتج اإلجمالي المحلي غير الزراعي : 

eالخطأ العشوائي : 

 التحليل والمناقشة  10-4

 من خاللوتحليل المعادلة المقترحة السابقة  Gretl v. 1.9.14ى برنامج بإدخال سالسل البيانات الخاصة بالمتغيرات المستقلة إل

  قادرة إلى حد كبير على  المتغيراتو جيد  النموذج أن  أي) تبين أن النموذج ذو معنوية مرتفعة للغاية نموذج المربعات الصغرى

فعاًل يمثل معظم  فالنموذج، وبالتالي (العدم فرضية رفض، وهو ما يعني أننا ن التابع المتغير في تحدث التي التغيرات تفســـير

 على النتائج التالية: من التحليل تم الحصول  وقدالعوامل المؤثرة في الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي، 

 .الصغرى الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي والمتغيرات المستقلة، بطريقة المربعات: نتائج تحليل النموذج المقترح للعالقة بين 9الجدول 

 المعنوية بالنجوم t-ratio p-value االنحراف المعياري قيمة المعامل المعامل

 *** 0.00001> 24.1926 0.068716 1.66242 االئتمان

 *** 0.00001> 22.2122 0.266178 5.9124 الصادرات الزراعية

  0.36408 0.9980- 2.31608 2.31154- الواردات الزراعية

 ** 0.02432 3.1879 4.51207 14.3842 االستثمار

الناتج اإلجمالي  

 المحلي غير الزراعي 
0.143797 0.00281474 51.0873 <0.00001 *** 

 ** 0.01096 3.9399 11.3072 44.5489 الهطول المطري

 يلي: ويتضح من الجدول السابق ما 

منطقي في ضوء تأثير االئتمان الفعال  معنوية معامل اإلئتمان عالية، والمعامل موجب، وإن كان صغير القيمة، وهذا  -

 واإليجابي على النشاط الزراعي 

تأثير هذا المعامل بشكل ل، وذلك متوسطة، والمعامل موجب وذو قيمة قوية أيضاً معنوية معامل الصادرات الزراعية  -

ير أيضاً أن القسم  ويجب التذك 14على النشاط الزراعي وبالتالي على الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي لكن جزئي مباشر 

 األكبر من اإلنتاج الزراعي يستهلك محلياً وال يصدر

السلع الزراعية المستوردة   القيمة، ويمكن تفسير ذلك لكون وهو كذلك سالبمعامل االستيراد الزراعي غير معنوي،  -

 يؤثر معنوياً على حجم  سلع ال يتم إنتاجها محلياً  لذلك فإن استيرادها أو عدمه ال -في قسم كبير منها  –هي باألصل 

، كما أن السلع التي يتم استيرادها وهي تنتج محلياً كالقمح مثالً ال يتم إنتاجها بشكل كاف، وبالتالي ال  النشاط الزراعي 

 تيرادها كثيراً على قرار إنتاجها  يؤثر اس

ذا العامل، أما معنويته فكانت ه وزنوهو ما يدل على  نسبياً بالنسبة لعامل االستثمار فقد كانت قيمة المعامل كبيرة  -

بسبب أن االستثمار المأخوذ في يحتمل أن يكون ، وهذا أقرب إلى المعنوية القوية منها إلى الضعيفة ا، ولكنهمتوسطة

 معنوية تأثيره على النشاط الزراعي  إلى حٍد ما من  أنقصو االستثمار العام وليس االستثمار الزراعي مما النموذج ه

 
انية تصدير محصوله، لكون هذا األمر من اختصاص التاجر  المقصود هنا أن قرار المزارع بممارسة النشاط الزراعي ال يرتبط كثيراً بفكرته عن إمك  14

 القيمة للسلعة( وبالتالي ال يؤثر حجم الصادرات الزراعية كثيراً في قرار المزارع بممارسة النشاط الزراعي. أو المصدر )الحلقات األخرى في سلسلة 
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إلجمالي المحلي غير الزراعي كان معنوياً ولكنه ذو قيمة صغيرة تماماً، مما يشير إلى عالقة وثيقة بين  معامل الناتج ا -

 هذا الناتج والناتج اإلجمالي المحلي الزراعي ولكن بتأثير بسيط ليس ذو قيمة مرتفعة 

منطقي كون الناتج   وموجبة، وهذا ةمرتفعأخيراً كان لعامل حجم الهطول المطري معنوية متوسطة وقيمة معامل  -

مما جعل  اإلجمالي المحلي الزراعي ليس بمجمله زراعات بعلية وإنما مروية أيضاً باإلضافة إلى اإلنتاج الحيواني

 .معنوية العامل متوسطة، وذلك بالرغم من أهميته النوعية التي تشير تبدو من خالل قيمته المرتفعة

المستوردات الزراعية بعدما تبين عدم   متغيرقمنا أوالً بحذف  2023ي في العام المحلي الزراع وللتنبؤ بقيمة الناتج اإلجمالي

، وقمنا بإعادة التحليل بعد ذلك، فكانت  15( بعين االعتبار لتحسين دقة النموذجconstantمعنويته، كما قمنا بأخذ الحد الثابت ) 

 النتائج كما يلي: 

 .ن الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي والمتغيرات المستقلة، بطريقة المربعات الصغرىالنموذج المقترح للعالقة بي: نتائج تحليل 10الجدول 

 المعنوية بالنجوم t-ratio p-value االنحراف المعياري قيمة المعامل المعامل

 *** 0.00001 13.2647 7092.32 94077.7 الثابت

 *** 0.00001> 24.0293 0.0687948 1.65309 االئتمان

 *** 0.00001> 14.5479 0.412818 6.00564 زراعيةالصادرات ال

 *** 0.00046 6.8877 1.42132 9.78966 االستثمار

الناتج اإلجمالي  

 المحلي غير الزراعي 
0.141568 0.00260372 54.3715 <0.00001 *** 

 *** 0.00367 4.6048 7.80049 35.9196 الهطول المطري

ومن خالل نتيجة حذف المتغير غير المعنوي، هذا  -وال سيما االستثمار  –بقية العوامل  ويتبين من الجدول السابق ارتفاع معنوية

 وهي كما يلي:األخير من النموذج تطبيق معادلة المربعات الصغرى المستنتجة  تماآلنفة الذكر، السيناريوهات الثالثة 

GDP agri = 1.65309*credit + 6.00564*export + 9.78966*investment + 0.141568*GDP non-

agri + 35.9196*rainfall + 94077.7 

، مع تعديل نسبة 2023في العام  المستقلة على القيم التي تم التنبؤ بها سابقاً للمتغيراتحيث تم تطبيق المعادلة أعاله 

في  ± 0.035بة وتعديل قيمة الناتج اإلجمالي المحلي غير الزراعي بنس الثالث، االستثمارات كل مرة حسب السيناريوهات

 فتبيّن أن قيمة الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي ستكون كما يلي: حال السيناريوهين المتشائم والمتفائل، 

 ،  مليار ليرة 4,110الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي بحدود  قيمة كونتفسحالة السيناريو األول في  -

   ليرةمليار  9,447المحلي الزراعي بحدود  الناتج اإلجماليقيمة كون تفس ة السيناريو الثانيفي حال -

   ليار ليرةم 19,237الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي بحدود قيمة كون تفسفي حالة السيناريو الثالث  -

من  2023في العام نفسه أي الزراعي ، تم التنبؤ بقيمة الناتج اإلجمالي المحلي ولتقييم النتائج المتحصلة من هذه السيناريوهات

ة الزمنية لقيم الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي بين  لسابق الذكر، وبعد أخذ السلس ARIMAنموذج السببي وهو نموذج خالل 

تبين أن القيمة المتوقعة للناتج اإلجمالي المحلي الزراعي في العام   ARIMA(0,2,0الشكل )وتمهيدها ب  162016و  1985العامين  

 
 . حدود الطرف األيمن من المعادلةمن يتم إدراجه ضخذ الثابت بعين االعتبار، أي لم في االختبار السابق لم يؤ 15
   المبني على افتراض عدم وقوع األزمة أصالً. تجب المالحظة هنا أن هذا التنبؤ الالسببي قد غطى عملياً فترة األزمة، وهو بذلك يختلف عن التنبؤ 16
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كون النتائج الناجمة عن السيناريوهات الثالثة تعني وبالتالي، ستيار ليرة سورية، مل 6,250حوالي وفق النموذج ستكون  2023

 ما يلي:

% من القيمة التي تم الحصول 66وفق السيناريو األول ستكون قيمة الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي تمثل أقل من  -

 ة الالزمة للنجاح تكون سياسات ال تتمتع بالكفاءعليها من النموذج الالسببي .. وهو ما يعني أن السياسات المطبقة آنذاك س

% القيمة التي توقعها النموذج 51وفق السيناريو الثاني ستكون قيمة الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي تفوق بنسبة  -

 فعالة وناجحة بشكل ملموس الالسببي، وهو ما يعني أن سياسات إعادة البناء ستكون

% القيمة التي توقعها النموذج 207المحلي الزراعي تفوق بنسبة الناتج اإلجمالي  وفق السيناريو الثالث ستكون قيمة -

 الالسببي، وهو ما يعني أن سياسات إعادة البناء ستكون قد حققت نجاحاً استثنائياً وإنجازاً كبيراً في نتائجها. 

 الخالصة  -11

نتيجة اعتداءات الجماعات اإلرهابية من جهة  لوطنيأدت األزمة الراهنة والظروف السلبية التي فرضتها على االقتصاد ا

إلى دفع الحكومة السورية للبحث عن طرق عاجلة لتحويل اقتصاد السلم والعقوبات الظالمة المفروضة من الغرب من جهة اخرى  

لعربي  لجيش امضي أكثر من سبع سنوات على بدء األزمة وفي ظل االنتصارات المتالحقة التي حققها ا دإلى اقتصاد حرب، وبع

ووضع أسس استراتيجية لهذه السياسات من خالل  سوريةالسوري بدأت تبرز الحاجة إلى الشروع بتطبيق سياسات إعادة إعمار  

هي المساهمة بإرساء السالم وجعله  مهمتهاالنتقال من اقتصاد استثنائي فرضته ظروف األزمة والحرب إلى اقتصاد ديناميكي، 

  .مستداماً 

هبوط معدالت التشغيل في القطاعات  -تراجع الناتج اإلجمالي المحلي التالية: الراهنة جه الحكومة التحديات ار تواوفي هذا اإلط

 -ارتفاع معدالت التضخم  - انخفاض سعر الليرة مقابل الدوالر - تدمير في البنى التحتية - تراجع المدخرات الوطنية -اإلنتاجية 

 .نونية المرتبطة باألصول المجمدةوالقاالمشاكل المالية 

 - مرحلة االستجابة المبدئية هي:ن ثالث مراحل متداخلة وغير منفصلة م الحربويتألف إطار إعادة البناء في مرحلة ما بعد 

ار ما  اإلعموباإلجمال تشمل عملية التعافي االجتماعي واالقتصادي وإعادة  مرحلة رعاية االستدامة. - مرحلة التحول أو اإلنتقال

 يلي:

 . في المرحلة التأسيسية خاصةاالهتمام بمكافحة الفساد وبناء القدرات المؤسساتية،  -

 . ومشاريع ري وشبكات طاقة كهربائية إصالح البنى التحتية الفعلية من طرق وجسور -

 .ووضعها في الخدمة مجدداً  إعادة تأهيل األراضي الزراعية الملوثة والمتدهورة نتيجة األزمة -

  .للمشتغلين والراغبين بالعملالتدريب الضروري فرص العمل وتقديم راد وتوفير تشغيل األف -

 .واالستثمارات المالئمة لألعمالواإلدارية توفير البيية التشريعية  -

  .وخاصة في المناطق الريفية والبعيدة توفير الخدمات المالية بشكل كامل -

 .مربحة ومجديةديدة إلى زراعات تقليدية وج باالستناداعي الزرهيكلة االقتصاد  -

 . جديدةالتجارية  الصناعية والنتاجية واإلمشاريع ال ودعمالغذائية الصناعات الوطنية  تشجيع -
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 تحقيق الرفاهية االجتماعية من خالل نظام خدمات اجتماعية فعال.  -

 الستراتيجية وفق اآلتي:فإن من المهم تعديل بعض السياسات ا  ،الحربوبالنظر إلى السياسات السابقة التي كانت مطبقة في مرحلة  

بي بحاجة للدعم والترسيخ  اإليجاالحقاً القطاع الزراعي في مرحلة السالم السلبي وسيكون سياسات الدعم الزراعي:  -

الخطوط   من خاللوسيكون من شأن دعم هذا القطاع أن يلعب دوراً هاماً في مرحلة التعافي وإعادة اإلعمار  والتعزيز،

 : العامة التالية للدعم

o يجب ليس فقط إعادة توفير بذار  حيث من أهم المدخالت التي يجب دعمها البذار، وعم مدخالت اإلنتاج: د

أيضاً توفير بذار المحاصيل األخرى قدر المستطاع ولو لفترة  المحاصيل االستراتيجية لكافة المزارعين وإنما 

 "ACCADو""  ICARDAمعنية كـ "التعاون مع المنظمات الدولية ال  يمكن  وبالنسبة لبذار الخضارمعينة،  

إرساء نظام ال مركزي إلكثار بذار المحاصيل والخضار غير االستراتيجية   ويمكن كذلكلتوفير بذار موثوقة 

الخاص بمراقبة الدولة وإشرافها بحيث يتم توفير البذار محلياً وبجودة نوعية مراقبة ومصادق وتركه للقطاع 

 عليها. 

o ع الزراعي من جديد من المهم أن تساعد الدولة المزارعين والمربين في مجال ينهض القطا  يدعم التسويق: لك

ة للتجارة أو عن طريق التدخل  تسويق منتجاتهم وذلك عن طريق مؤسسات التدخل اإليجابي كالمؤسسة السوري

،  وإنشاء شركات تسويقية وتوسيع وتطوير التسويق الخاص وإعطاء الدور األكبر فيه للقطاع التعاوني ملتنظي

سويقية وليس كوسيط كة تتنظيم عمل سوق الهال الرئيسية في مدينة دمشق كشرلمفيد وفي هذا السياق من ا

التفاقات التجارية مع الدول واألسواق الصديقة والشريكة تجارياً  أو من خالل عقد ا  تقليدي لبيع المنتجات،

 لتصدير المنتجات الزراعية التي يمكن تصديرها.   

المجاالت الحيوية لالستثمارات العامة هي البنى التحتية والطاقة والمياه، لذلك يجب تركيز  تعد أهم سياسات االستثمار:    -

بنية التحتية وتحديثها وصوالً إلى جعلها أفضل مما كانت، أما بالنسبة لالستثمارات  االستثمارات العامة على إعادة تأهيل ال

وتخفيض تكاليف االستثمار وتبسيط إجراءاته، وعدم فرض خول إلى المشاريع ضمان حرية الد فالبد منالخاصة 

مجاالت االستثمارية ووضع األولويات ضرائب ورسوم كبيرة على االستثمارات الزراعية، والمساعدة على تحديد ال

تأسيس  وستثمارات الدولية جذب االكما من الضروري الحكومية في مجال االستثمارات موضع الموجه لالستثمار، 

 .  وضياعها وجود نظام مراقبة فعال يحول دون تسرب الموارد الماليةواالستثمارات  لتنسيقصندوق وطني 

التعاون الدولي وال سيما في مجال المشاريع التنموية المشتركة،   إعادة تفعيل ة إعادة البناء هيفي مرحل السياساتكما أن من أهم 

الضرورات ذات المدى القصير يجب أال تقلل من ويجب األخذ بعين االعتبار أن  ،اص على قطاع الزراعةينطبق بشكل خوهذا 

دورها كمحور اقتصادي اقليمي يربط  سوريةأن تستعيد  أيضاً  ةمن المهم في هذه الفترهنا أهمية األهداف ذات المدى البعيد. و

دول الجوار ببعضها اقتصادياً من خالل شبكات الطرق والمواصالت وأيضاً تنشيط التجارة البينية، وهو ما سيساهم ويمول عملية 

 إعادة اإلعمار. 
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زراعية )األعالف بشكل ارج في مواده األولية العلى الخ -إلى حد ما  –التحول من بلد يعتمد وعلى المدى البعيد يجب أخيراً 

رئيسي، وبعض أنواع األسمدة والبذار باإلضافة إلى التجهيزات واآلالت وقطع الغيار إلخ( إلى بلد يعتمد على إنتاجه الذاتي لتأمين 

 . المواد األولية الزراعية الالزمة لإلنتاج الحيواني والنباتي والصناعات الزراعية والغذائية

البد من االعتماد على أدوات تقييم الحرب ربة مرت بتج أي دولةاالستقرار وإعادة اإلعمار في ختبار نجاح جهود تثبيت وال

مؤشر كالناتج اإلجمالي المحلي الزراعي  في هذه الدراسة تم أخذكمقياس على نجاح التعافي ومالئمة ومعايير قابلة للتطبيق، 

ما هي مقياس التعافي، وهو  فترة معينةقبل األزمة خالل ليها لى المستويات التي كان عتكون عودته إ على أن، ي مناسبتمثيل

النموذج المقترح للعالقة بين متغيرات عديدة معنوية وكشفت النتائج عن  يشير إلى مدى نجاح أو فشل سياسات إعادة اإلعمار.س

تأثير ع من جهة أخرى، كما كشفت النتائج عن معنوية مستقلة من جهة ومتغير الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي كمتغير تاب

قطاع الزراعي  مما يؤكد على أهميتها البالغة في مجال استعادة ال  ،على الناتج اإلجمالي المحلي الزراعيبشكل خاص  االستثمارات  

  لعافيته ونشاطه.

 النتائج  أهم  -12

نه االنتقال من اقتصاد استثنائي فرضته ظروف األزمة بأ ديات الحرب إلى اقتصاديات السالمالتحول من اقتصايُعرف  -

 مهمة االقتصاد الجديد هي المساهمة بإرساء السالم وجعله مستداماً.ووالحرب إلى اقتصاد ديناميكي، 

مرحلة  –مرحلة التحول  –إعادة البناء بعد النزاع من خالل ثالث مراحل مختلفة هي: مرحلة الطوارئ ار يتحرك مس -

 التنمية، وهذه المراحل هي متداخلة ومتزامنة حياناً 

يجب االنتباه أن تأثير الناتج اإلجمالي المحلي الزراعي على تخفيض الفقر يعادل ضعفي تأثير الناتج اإلجمالي المحلي  -

والخدمات   كتطوير الريفالقطاعات المرتبطة  النشاطات وفزيادة اإلنتاج الزراعي تزيد الطلب على    ،القطاعات  قيةمن ب

  .الريفية والبنى التحتية والصناعات الزراعية والتجارة والسياحة والنقل واالتصاالت

م تطويرها من خالل معالجة محلية يكون التعافي االقتصادي في ذروة استدامته وفعاليته عندما تكون االستراتيجيات قد ت -

 .وخاصة من خالل الدوافع المحلية

وهما مصادر الدخل والمعلومات، فإعادة   ،لى أمرين هامين للبدء بمرحلة إعادة اإلعمار إ السكانيحتاج في هذا اإلطار  -

لومات بخصوص يساعد على تقدم جهود إعادة اإلعمار األخرى، أما المعالمدرة للدخل الناس للنشاطات اإلنتاجية 

 خطيط لحياتهمبالت لهمعمليات إعادة اإلعمار والخطط واإلجراءات الحكومية فهي حاسمة ألنها تسمح 

هناك حاجة للبرامج التي تسد االحتياجات اإلنسانية وتعاكس الحوافز المباشرة من األسفل لألعلى،  على المدى المنظور  -

 .اء قدرة الدولة، وكالهما يجب أن يجري بنفس الوقتوهناك حاجة أيضاً لدعم على المدى األطول بهدف بن

اسم ومركزي وال سيما بالنسبة لالستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة يكون للمشاريع المتوسطة والصغيرة دور ح -

   .أن يلعب دوراً هاماً في مرحلة التعافي وإعادة اإلعمارتقليدياً ويكون من شأن القطاع  الزراعي 

توفير فرص العمل وتحسين المعيشة وخاصة في الريف أمراً ضرورياً فقط من أجل تخفيض معدالت الفقر وإنما ال يعد  -

 .كافة ربوع القطر أيضاً من أجل المحافظة على السلم واألمن وعودة االستقرار األمني واالجتماعي إلى
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   المقترحات -13

وال سيما  النفطيةالتركيز في هذه المرحلة على تطوير القطاعات غير ية إعادة البناء باإلقالع يجب عندما تبدأ عمل -

لما لها من دور محوري في مجال التشغيل، حيث تعد الزراعة واألسماك من القطاعات المتطلبة للعمالة وتقدم  الزراعة

   السكان:لعدد كبير من  -سوق عمالة متطور  و حتى في ظل عدم وجود ،حتى على المدى القصير -فرص عمل كثيرة 

o والمطلوب حماية القطاعات الحساسة في فترة   والتعزيز،عم والترسيخ  لكن سيكون القطاع الزراعي بحاجة للد

   التعافي وال سيما الزراعة )أي حماية اإلنتاج الزراعي من المنافسة(.

o   وتوفير المدخالت الزراعية  للمنتجين والمربين  ية  توفير الخدمات اإلرشادية والتسويقية والبيطرمن الضروري

 .وكافة االبتكارات الفنية المتوفرة وتقنيات الري الحديث -وخصوصاً البذار المحسنة  -عموماً 

o  يساعد في  -مثالً  – يجب تذليل العوائق التي تمنع خلق الوظائف، فإعادة تأهيل السدود وأنظمة الري أيضاً هنا

 لنشاطات الزراعية. خلق فرص عمل في مجال ا

o ةيالزراعالمشتركة رة تحقيق التعاون الدولي في مجال المشاريع التنموية ضرو . 

 إعادة هيكلة االقتصاد الزراعي من خالل: موضع االقتصاد في فترة السلم يجبلكي تنجح عملية إعادة ت -

o   ومراكز التدريب،    الوطنية واإلقليمية والدولية،االستفادة من مشاريع اإلئتمان الصغير  االئتمان وأنظمة  إصالح

 وتأسيس مثل هذه المنظمات التمويلية والمشاريع اإلعمارية في حال عدم وجودها  

o  ل الجديدة التي تتطلب فرص العملاألجياستيعاب اتوسيع اإلنتاج وبهدف إدخال التقنيات واالهتمام بتطوير 

o  االستفادة من النشاطات االقتصادية التي كانت قائمة خالل فترة النزاع وخلق طرق إلعادة تكاملها ضمن

   .المخططات الجديدة

o  القطاع الخاص على االستثمار وخلق بيية قانونية مناسبة للمشاريع   تشجيع 

o اقتصادياً  مجديةتقليدية وجديدة راعات إنشاء قاعدة اقتصادية جديدة تستند إلى ز . 

o  الصناعات الوطنية وخاصة الغذائيةوتشجيع رعاية . 

 ي وتتضمن مكوناً خاصاً به  من الضروري لخطط إعادة اإلعمار والمشاريع المتفرعة عنها أن تراعي الجانب اإلجتماع -

o  والفيات التي تضررت  الفعالة والتي تستهدف الفقراء بشكل عاميجب أن تستمر سياسات الحماية االجتماعية

 مع المحافظة على االستقرار المالي بشكل خاص،  الحربمن 

o  من خالل التدريب المهني ) تفعيلهمكن الترابط اإلجتماعي بعد األزمات يبالنسبة إلعادةvocational 

training ) ،والصغيرة. االستفادة من محفزات المشاريع متناهية الصغرو 

على األمضافة القيمة الذات باتجاه النشاطات عمل الخلق فرص توجه على المدى المتوسط من المهم للسياسات أن  -

يجو الجامعات والمعاهد( تميل للعمل في غير القطاعات  (، وخاصة أن األجيال المؤهلة حديثاً )خرالزراعي )التصنيع

 متطورةوتبحث عن فرص عمل التقليدية 

o  ضمن كل قطاع للمعنيين والعمليتقديم التدريب الفني.  

o جارية جديدة توفير مصادر للدخل من خالل مشاريع إنتاجية وت 
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االستثمار في لذلك فمرحلة إعادة اإلعمار وعلى صعيد التسويق الداخلي إن البنى التحتية للنقل هي ضرورة ملحة في  -

   النبى التحتية:إعادة تأهيل 

o ت والمناطق المتضررة نقل المنتجات من المنتجين للمشترين  سيسهل تأهيل مراكز التسوق في المحافظا

 وخاصة الشراء في مناطق المدن الرئيسية  

o  مراكز التجميعتأهيل . 

o متاحة للجميعتسويقية ل شبكة معلومات يضاً توفير المعلومات التسويقية من خالن الضروري أم. 

 تأمين األسواق المناسبة لمنتجاتها وإمكانية الدخول لهذه األسواقمن الضروري  الخارجية  على صعيد التجارة الزراعية   -

o  وتعتبر أسواق الدول العربية في إطار اتفاقية اتجارة الحرة العربية( الكبرىGAFTA ) ًهي المثلى اقتصاديا

ويمكن للصادرات الوطنية أن تعيد االستفادة من التصفير الجمركي للتجارة  الزراعية  ت السورية  لمنتجابعض ال

 هولة التواصل معها وسبين الدول أعضاء االتفاقية وكذلك من قرب هذه األسواق جغرافياً 

o ة السورية  يات السورية في الخارج على شراء المنتجات الزراعيمن المفيد تشجيع المواطنين السوريين والجال

والترويج لها وكذلك وضع عالمات تجارية للمنتجات من المناطق التي يجري إعادة إعمارها بهدف تشجيع  

   .على المساهمة في إعادة اإلعمار من خالل شراء هذه المنتجات الخارجيالمستهلك 

o قة ومطابلمعايير النوعية وأن تحصل على شهادات جودة  من الضروري للسلع الزراعية أن تخضع

 . اختراق األسواق الكبرىب محاولة الشروعقبل للمواصفات 

أخذ بعين االعتبار اإلمكانية الضمنية لتحويل الثروة ي يجب أن الحربالتخطيط لمرحلة ما بعد على الصعيد البييي فإن  -

لب أن تتم موازنتها  الطبيعية إلى محفز حقيقي إلعادة البناء والتنمية وبالتالي زيادة رفاهية السكان، لكن هذه الغاية تتط

من الوقوع فى  اً حذريجب التأكد من استثمار هذه الموارد بشكل مستدام أي  ،كمياً ونوعياً حافظة على البيية مع الم

 . االستثمار الجائر

بالنظر إلى تنوع البييات السورية  وبالتالي الحاجة إلى تنويع االستراتيجيات والخطط بما يتالءم  ،على صعيد التخطيط -

مع هذا التنوع فهناك ضرورة لتركيز االستثمار في أبحاث التنمية والقدرات التحليلية، وعلى المدى البعيد هذا يعني دعم 

اقبة وتعديل خطط التنمية في الوقت المناسب وبشكل اس المؤشرات بهدف مرالمؤسسات المعنية بجمع البيانات وقي

 ، وهذا يستلزم: مستمر بما يضمن تحقيق أهدافها

o  دعم الجهات البحثية المعنية برسم السياسات االستراتيجية بغرض االستفادة منها ومن نتائج أبحاثها في مرحلة

لسياسات والتنبؤ ل المتوقع ثراألسات دداً، ويشمل ذلك دراإعادة اإلعمار وتنشيط القطاع الزراعي وتعافيه مج

بتأثير تغيير االستراتيجيات أو تطبيق استراتيجيات جديدة، ووضع الخطط التنفيذية لتطبيق وإدارة تلك  

 االستراتيجيات 

o   وإداري  دعم المراكز البحثية المهتمة بالتنمية وإعادة اإلعمار ورفدها بما يلزم من دعم مادي وبشري ولوجستي

 ا على القيام باألبحاث المطلوبة وبالتوقيت المناسبلتقوية قدرته

o  جعل الخطط اإلنتاجية الزراعية مرنة ومتكيفة مع الظروف المناخية وينصح عند قياس التقدم بمراجعة الخطط

 .وتعديلها باستمرار في ضوء الواقع
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الحل ومشّرعة   على الصعيد المؤسساتي يجب إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي تضررت من األزمة ألنها هي مفتاح -

 .طريق التعافي
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   كوريا – Saemaul Undongة حالة: خطة الملحق: دراس

 )خطة تنمية الريفية باالستفادة من الموارد الحراجية والزراعة واألسماك( 

الكورية الجنوبية كدراسة حالة في هذا البحث نظراً لشهرتها كمثال يحتذى في الدول  Saemaul Undongتم اختيار خطة  

نجاح في إدارة التنمية الزراعية وكذلك لتشابه الحالة بين كوريا الجنوبية آنذاك  النامية كخطة تنموية شاملة تعد من أبرز قصص ال

ت أضراراً بالغة للقطاع الزراعي والمناطق الريفية )مرت  والقطر حالياً من حيث كون كال البلدين خرج من أزمة عنيفة سبب

 أعوام في بداية خمسينات القرن الماضي(.  3كوريا بتجربة حرب أهلية لمدة 

 ( فقد كان وضع كوريا الجنوبية في السبعينات كما يلي: Jin, 2006حسب )و

 % من السكان يعيشون في مناطق ريفية 70 -

 يتصف المزارعون بإنخفاض الدخل  -

 % من الريف ال يستخدم الكهرباء 80ق الريفية ضيقة )ال تصلح للمركبات( والطر -

 إنتاجية زراعية منخفضة وارتفاع مديونية األسر الريفية  -

تحت شعارات "االجتهاد والمساعدة الذاتية والتعاون" لتشجيع أعضاء المجتمعات المحلية على   1970إطالق الخطة في نيسان تم 

العملية التنموية، وركزت المرحلة المبكرة من الخطة على تحسين الشروط األساسية للمعيشة والظروف البيية المشاركة في 

 ات في المرحلة المتأخرة منها على بناء البنى التحتية الريفية وزيادة دخل المجتمع. المعيشية إجماالً، بينما ركزت المشروع

 إطار ما اصطلح على تسميته "استراتيجية التنمية الريفية الكورية".  وفيما يلي مخطط يبين الدورة النظرية للخطة في

 في جمهورية كوريا Saemaul Undongمخطط الدورة النظرية لخطة  16الشكل 

 

  

 

 

 

 KOICA, 2017المصدر: 

تألفت الخطة من عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمؤثرة التي يصب قد ووكلما أثمرت هذه الدورة كان يتم إعادة تجديدها، 

ة  معظمها في خانة البنى التحتية وبعضها في مجال البنى اإلنتاجية، وكان للخطة مجلس محلي في كل قرية يتألف من رجل وامرأ

روع كان المجلس يمنح مساعدات  كرئيسين باإلضافة إلى عناصر مستعدة للعمل في المشاريع، وفي حال نجاح المش)بالضرورة( 

 وحوافز أكبر تتيح له تنفيذ نشاطات أخرى تفيد القرية والمجتمع.

حوافز من الدعم  

 الحكومي 
حث المجتمع الريفي  

 لتحسين البنى التحتية
تطوير المشاركة  

 المحلية والتعاون 

نتائج حقيقة وملموسة 

 في البنى التحتية

لجد والتعاون  إثارة روح ا

 بين المجتمعات الريفية
اإلنتاج ودخل زيادة 

 المجتمعات 
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رغباتهم )أي أن المشروعات  ومن الناحية الزراعية ركزت الخطة على برمجة التسويق الزراعي بما يطلبه المزارعون ويناسب 

بحيث يمكن  (2000sلتجارة األكترونية بدءاً من األلفينات )نشأت من األسفل لألعلى في هرم اإلدارة التنموية( وركزت على ا

لكترونياً في فترة الصباح ويحصلون بذلك على سعر جيد بينما يمكن آلخرين بيع سلعهم مادياً في فترة بعد للمزارعين بيع سلعهم إ

نهم مما يحفظ حق المزارع  ( تُميّز إنتاج مزرعة كل مBrandالظهر، كما أتيحت الفرصة للمزارعين لوضع عالمات معينة )

المحافظة "  :ضعت الخطة نصب عينيها أهدافاً هيوالنشيط ويظهر جودة إنتاجه مقارنة بغيره ويحسن بالتالي من أسعار منتجاته. و

كما شجعت على النشاطات   "أسعار األصول المحلية واستثمار الموارد غير المستخدمة على تنافسية المناطق الريفية وتثبيت

 غير الزراعية وعلى التصنيع الزراعي.  الريفية

بشكل كبير   1976-1972فقد تم زيادة االستثمارات في الزراعة خالل الخطة الخمسية  Saemaul Undongواستناداً إلى خطة 

ا ضافة برامج جديدة، وشملت االستثمارات توسيع الري وضم المساحات المزروعة بالرز إلى بعضهوتم تسريع البرامج القائمة وإ

تمهيداً لمكينتها وإدخال أصناف جديدة ورفع معدالت التسميد والمكافحة والعناية بالمحاصيل للحد األمثل وصيانة شبكات الطرق 

تكون في مصلحة القطاع الزراعي من خالل زيادة المشتريات  هو ضبط حركة التجارة بحيث كان واألهم  ،الريفية والكهرباء

 ع من المستوردات الزراعية الرخيصة. الحكومية الزراعية وحماية القطا

ويمكن القول إن الخطة قد بدأت بهدف تحسين البيية التنموية الريفية والعمل على تغيير مواقف السكان الريفيين وإكسابهم مهارات 

لخطة نهجاً متطوراً من خالل المشاريع الصغيرة المقدمة حكومياً وعبر التعاونيات الزراعية. والحقاً اتبعت ا  إنتاجية وزيادة دخلهم

يتمثل ليس في تعبية المزارعين فقط وإنما المجتمع بأكمله بما فيه الطاقم الحكومي بأكمله وعلى كافة مستوياته وتركيز انتباه  

ت الخطة من خطة هلى مستوى المجتمع الريفي المحلي إلى خطة على مستوى كافة أطياف الجميع على التنمية الريفية وهكذا تحول

عد واضح كما كان للخطة بُ ،وتدخل في البرامج والسياسات الحكومية كافة بما فيها سياسة مبادرات زيادة الدخل ،الحكوميالطاقم 

كون تنفيذها إلزامياً ومتابعتها بقوة من السلطة الحكومية  خاص بالنوع االجتماعي )الجنسي(. واألمر اآلخر المهم بشأن الخطة هو

 ، محتواها المحلي ومستوى التدخل أمران: في الخطة هو فالبارزتنفيذها. وبالنتيجة وعدم ترك المجال للتراخي في 

 المحتوى الوطني للخطة 

لرئيسية لتحديث الريف وتنميته  يضع بصمته على كل البرامج الحكومية ا معسكر وطنيإلى  Saemaul Undongحولت خطة ت

وتعبية كل قرية كورية وكل مزارع كوري للمشاركة وأصبح علم الخطة يُرفع فوق المرسسات الرسمية إلى جانب العلم الرسمي، 

 كما تم تأليف نشيد خاص بالخطة وتعليمه للناس. 

 رموز علم الخطة
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 م الخطة بجوار العلم الوطني صورة عل 18الشكل  ورموزه  Saemaul Undongعلم خطة  17الشكل 

 
 

 Jin, 2006المصدر: 

 
لم تكن برنامجاً للتحول االقتصادي بقدر ما هي حاضنة وموجهة لالستثمارات   Saemaul Undongاستناداً إلى ما سبق فإن خطة  

بفضل تطبيق  واها الحالي ، وقد وصلت لمستالزراعية، فلوالها لما كانت نتيجة االستثمارات الزراعية المطبّقة كما هي بالفعل

زاً أو حزمة جاهزة للتطبيق في الدول ال يمكن أن تعتبر نموذجاً جاه Saemaul Undongالخطة. والجدير بالذكر أن خطة 

   األخرى، ولكن يمكن للدول األخرى أن تستفيد من هذه التجربة.  

  Saemaul Undongاإلطار المفاهيمي لخطة 

 : Saemaul Undongمفاهيمي لخطة المخطط التالي اإلطار ال يلخص

   Saemaul Undongاإلطار المفاهيمي لخطة  19الشكل 

 
 . Jang & Yoonjung, 2016: المصدر
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 الدروس المستفادة

الخطوة األولى لالستفادة من الخطة هي بدراسة وفهم المحتوى االقتصادي واالجتماعي المحلي ودعم الجهود المحلية لألخذ بعين 

برنامج وطني  هو  محددات والعوائق التي تمنع تحسين مستوى المعيشة. والخطة كما تبين سابقا لها جناحان: األولاالعتبار أهم ال

التعبية  تقوم الحكومة بشكل جاد وحثيث بدفعه ومتابعته ودعمه بالموارد الرئيسية، والثاني هو  تنموي ريفيبرنامج زراعي و

ن المشاركة بالبرنامج واالستفادة منه، وفي حال كون البلد الذي يريد االستفادة من لتمكين المزارع موالتعاون على مستوى القرية  

مستعداً للقيام بمبادرة وطنية شاملة وتعبية من أسفل القاعدة فمن المتوقع أن ينتج تطبيق خطة شبيهة   Saemaul Undongخطة 

 في كوريا.نتائج قريبة من نتيجة تطبيقها  Saemaul Undongبخطة 

 والتجربة الكورية، وأهم هذه الدروس  Saemaul Undongهناك دروس واضحة يمكن االستفادة منها من خطة    عما سبقفضاًل  

 :هي

 وضع األساس للتنمية الريفية:   -

o على االستفادة من الفرصة  البدء بتأهيل الموارد البشرية بشكل مبكر لتكوين رأس المال البشري القادر

 االقتصادية

o ات المحلية لتكون بحالة تسمح لها بالتخطيط واإلدارة لسياسات وبرامج وطنية على تقوية قدرات المؤسس

 المستوى المحلي

o   االستثمار في البحوث الزراعية والخدمات اإلرشادية بهدف تقديم تقنيات جديدة وأنظمة محاصيل مبتكرة

 السوق لزيادة اإلنتاجية وخلق زراعة أكثر تجاوباً مع 

o دعم االقتصاد الريفي بما في ذلك التمويل والتصنيع والخزن والنقل واالتصاالت خلق مؤسسات وبنى تحتية ل

 إلخ

  تفعيل السياسات الوطنية التي تعطي األفضلية للتنمية الريفية  -

o التنمية االقتصادية الوطنية  طدمج التنمية الريفية كأولوية عليا في خط 

o   ية تسعير تخلق حافزاً لإلنتاج ودعم رفع مستويات وشراء المنتجات من خالل آل  تسويق مدخالت المزرعةتطبيق

 الدخل المزرعي  

o  لتوسيع فرص العمل غير الزراعي في المناطق الريفية  تنمية صناعية ال مركزيةتطوير 

 Saemaul Undongتطبيق روحية خطة   -

o  ة، واالستفادة معسكر وطني يضع المزارعين في مركز قاطرة التنمية والقوة الوطني )استدامة(   واستمراريةتدشين

 "المزارعون هم أساس األمة" من العقيدة العالمية التي تقول 

o  القرويين بشكل فعال إلى عملية التخطيط وتطبيق المشاريع الوطنية من خالل االنطالق من أولوياتهم  السكان ضم

 هم بالموارد التي تلزمهم  ودعم

o إضافية جديدة واستثمارات وتقديمه كمثال يحتذى  بتخصيص موارد    مكافأة المجتمع الريفي الذي ينجح في مشاريعه

 للبلد. 

o استناداً إلى تقييم القرى الواقعة تحت نطاق مسؤوليتهم لهم.  مكافأة المسؤولين المحليين والموظفين 
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  عالمة فارقة بالنسبة لجمهورية كوريا وقد أعلنت العديد من الدول النامية اآلسيوية  Saemaul Undong خطة أصبحت  الخالصة:

التنفيذية الطموحة التي تتميز بالمتابعة  واألفريقية والالتينية رغبتها باالستفادة منها، والخطة تالئم بشكل خاص الدول ذات السلطة 

 (. Reed, 2010) الصارمة




