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 االقتصاد السوري فرسان 
 ,  April 11 2021 ، نيسان 11األحد 

ومجلة  التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية
أضعه بتصرف  . 2011يوليو،  1 العدد الصادر في "االقتصادي" 

األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 
 المعلومة االقتصادية. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

وأخلي نفسي من . المصدر لتحقيق الموثوقيةهذه المعلومات مع ذكر 
المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن 

أطيب  المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول.
 التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 
 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 وقادة مراحله، االقتصاد السوري فرسان 
  مسؤواًل اقتصاديًا في سورية 13أبرز 

  2011يوليو،  1 "االقتصادي" 
أسماء ال يمكن نكرانها، أو تجاهل حضورها، رجاالت االقتصاد السوري، 

الخطط له، وقادوه. ال تقّل أهميتهم عن بل فرسانه الحقيقيون، الذين رسموا 
قادة اقتصاد عالميين تركوا بصماتهم على اقتصاد بلدانهم واالقتصاد العالمي 
في الوقت ذاته، مثل رئيس حكومة ماليزيا السابق مهاتير محمد، ورئيس 
مكتب االحتياطي الفيدرالي آالن غرينسبان، وكوشاركوزمان الذي يوصف بأنه 

تركية، وكريستين الغار التي تشّكل مركز الثقل األساسي في دينمو التجارة ال
 االقتصاد الفرنسي وأحد عوامل استقراره في ظل أزمة المال العالمية.

ليس غريبًا أن يرتبط االقتصاد بأسماء شخصيات محّددة، قادته، وأنجزت 
تحّوله حسب كل مرحلة ضمن إطار المؤّسسات، يقول نائب رئيس مجلس 

ون االقتصادية عبد هللا الدردري: من الطبيعي وجود شخصيات الوزراء للشؤ 
اقتصادية بارزة تقود في مختلف دول العالم، واالعتماد على األشخاص ال 
يمثل حالة صحية لوحده، لكن إذا استطاع هؤالء أن يبنوا المؤسسات فهم بال 
شك حالة صحية. ويضيف الدردري: المبدأ صحيح، وهذه الشخصيات 

 زء من نجاحها أنها تبني مؤسسات وكوادر مؤّهلة.موجودة، وج
في هذا الملف تستعرض "االقتصادي" تجارب مضيئة من فرسان 
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االقتصاد في تاريخ سورية الحديث والمعاصر، شّكلوا نقاط تحّول بشخصياتهم 
وقراراتهم االقتصادية، مع اإلشارة إلى أنهم مجّرد عّينة مما زخر به تاريخ 

 وحاضر هذا البلد.
  
 ـ أحمد عزت العابد1 

 صاحب مشروع إدخال الكهرباء لسورية ومؤّسس سكة الحجاز.
لعائلة غنية، والده هولو باشا العابد، كان  1849ولد في دمشق عام 

َ  في وزارة  يمتلك أسهمًا كبيرة في شركة قناة السويس، بدأ عمله المهني مفتشًا
العدل في إسطنبول، أجاد التركية والفرنسية واإلنكليزية، أّسس جريدة اسمها 

ميع المحاكم في . وُعّين في العام نفسه رئيسًا لج1879"دمشق" في عام 
سورية ولبنان وفلسطين، نظرًا لكفاءته القانونية. ُرّقي بعدها لمنصب مفتش 

، ثم نقل إلى عاصمة الخالفة رئيسًا 1884عام لمحاكم والية سالنيك عام 
لمحكمة االستئناف بها، ولم يمكث بهذا المنصب سوى شهرين حتى ُرّقي 

لطة، وظّل في منصبه ستة أعوام، رئيسًا عامًا لمحاكم التجارة األهلية والمخت
عضوًا لدائرة التنظيمات في مجلس شورى الدولة. ُعّين  1891ُعّين سنة 

مستشارًا خاصًا للسلطان عبد الحميد، وهناك أطلق مشروعه إلدخال الكهرباء 
، وقام بتنفيذ خط التلغراف بين 1903لدمشق، والذي انتهى منه في عام 

مدينة المنورة، كما بنى فندق فكتوريا الذي أزمير وبنغازي، وبين دمشق وال
كان أكبر فندق في دمشق، وأّسس سكة الحجاز التي تربط دمشق بالمدينة 
المنّورة، واقترن اسمه بالسّكة، توّلى شخصيًا عملية اإلشراف على جمع 
التبّرعات لبناء السكة، وكانت خطته إنشاء خطين أحدهما إلى المدينة ومكة 

اني إلى البصرة. تكريمًا إلنجازاته، منحه السلطان عبد وجدة وصنعاء والث
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الحميد لقب "الباشا". وبعد خلع السلطان عبد الحميد من منصبه غادر أحمد 
عّزت العابد تركيا، وسافر إلى أوروبا وتنّقل بين مدنها حتى استقر به المقام 

ميد . قال عنه الخليفة عبد الح1924في القاهرة، وظّل بها حتى وفاته عام
الثاني: "الصديق الحميم الذي وجدته في النهاية". أحمد عّزت العابد هو والد 

 محمد علي العابد أّول رئيس للجمهورية السورية.
  
 ـ حسن جبارة2 

 مؤّسس وزارة المال وصاحب اقتراح إقامة وحدة اقتصادية مع لبنان
" االقتصاد في جامعة دمشق، وبدأ عمله 1966ـ  1898درس جبارة "

انضم لمكتب  1920ي العراق مديرًا لمحطة بغداد للسكك الحديدية، عام ف
، وبعد ذلك 1928التمويل في لواء إسكندرونة وأصبح مدير المال فيها عام 

 شغل منصب مدير المال في حلب.
مديرًا للميزانية العامة، ثم  1942عّينه الرئيس تاج الدين الحسيني عام 

أسندت إليه وزارة التموين ثم  1945ي عام أصبح مديرًا للتموين العام، وف
وزارة االقتصاد. ويعّد جبارة مؤّسس وزارة المال وأّول وزير لها. ومن أهم 

، 1946المهّمات التي وضعها رئيس الوزراء فارس الخوري على عاتقه عام 
جعله المسؤول األول عن إدارة االقتصاد السوري في مرحلة االضطراب خالل 

لتي تلت االستقالل، محّددًا له عّدة أهداف على رأسها: األشهر األولى ا
المحافظة على استقرار الليرة، والسيطرة على األسعار، وزيادة الرواتب. عام 

عّينه الرئيس شكري القوتلي رئيسًا للجنة المشتركة السورية اللبنانية،  1947
البلدين، ونجح  وكان من مهماتها تقوية الروابط المالية والثقافية والسياسية بين

قّمة بين الرئيسين شكري القوتلي وبشارة الخوري لمناقشة  14جبارة في تنظيم 
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 قضايا اقتصادية.
بعث وزير المال واالقتصاد الوطني حسن جبارة بمذّكرة إلى وزير 

يقترح فيها إنشاء "وحدة اقتصادية"  5/6/1949االقتصاد اللبناني مؤّرخة في 
لمذّكرة عدم العدل في المصالح المشتركة، وأن بين سورية ولبنان، وعرضت ا

االختالف ناشئ عن رغبة سورية في الحّد من االستيراد وحماية إنتاج البلدين 
الصناعي والزراعي، والمحافظة على ثروتهما، ويقابلها في لبنان سياسة 
االستيراد الحّر لتوسيع أفق التجارة في لبنان، وإبقاء سورية سوقًا حرة لها. 

رت المذّكرة إلى انفراد الحكومة اللبنانية بتوقيع االتفاق النقدي مع فرنسا وأشا
وما يتبعه من فصل النقدين وأضراره، وأوضحت المذّكرة أنه يلزم اتخاذ قرار 

وحدة  ، وقّدمت ثالثة حلول هي:1949نهائي قبل نهاية حزيران )يونيو( 
لنظام الحالي وإدخال اقتصادية، نظام للتبادل الحّر بين البلدين، إصالح ا

التعديالت عليه. وعلى إثر المذّكرة ُعقد اتفاق اقتصادي مالي بتاريخ 
كحّل مؤّقت بتوقيع وزير االقتصاد الوطني وزير المال بالوكالة  8/7/1949

فيليب تقال، ووزير المال واالقتصاد الوطني السوري حسن جبارة في بلودان، 
 2/2/1948ية المتبّدلة في لبنان بتاريخ كما اتفق الطرفان بشأن العملة السور 

ليرة سورية، وكان هذا االتفاق بمثابة تمهيد لوحدة  44599082ومقدارها 
اقتصادية لو أنه تّم تطبيقه. شغل جبارة مناصب أخرى منها مدير مصنع 
السكر والمنتجات الزراعية، أحيل إلى المعاش في الخمسينات، وفي عهد 

  للخزانة.الوحدة عين وزيرًا مركزياً 
 قال عنه خالد العظم: "إن وزارة المال محظوظة بوجود جبارة فيها". 
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 ـ نور الدين كّحالة3 

 واضع أّول خطة خمسية في سورية ورئيس المجلس التنفيذي خالل الوحدة
انضم إلى  1930درس الهندسة المدنية في إيلينوي في أميركا، عام 

مشق، وعمل مهندسًا خبيرًا في شركة الكتلة الوطنية، ُعّين في شركة كهرباء د
ُعّين مديرًا  1943اإلسمنت الوطنية، ثم انضم إلى وزارة األشغال العامة، عام 

ُعّين مديرًا لألشغال العامة في سورية، ثم أمينًا  1948للري في سورية، عام 
 أصبح مديرًا لميناء الالذقية. 1952عامًا لوزارة األشغال، عام 

عبد الناصر وزير األشغال العامة خالل فترة الوحدة،  عّينه الرئيس جمال 
وأوكل إليه مهمة وزارة التخطيط ورئيس المجلس التنفيذي في فترة الوحدة، 

 ونائب رئيس الجمهورية ووزيراإلنتاج.
"، والتي كان 1965ـ  1960وضع كّحالة أول خطة خمسية في سورية " 

 من أهم سماتها:
تضّخمية أو انكماشية ضارة باالقتصاد تحقيق التنمية دون حدوث آثار 

الوطني، تحقيق تنمية مستقرة مع تجّنب الهّزات االقتصادية والتقّلبات الواسعة 
في اإلنتاج والدخل بسبب العوامل الطبيعية وتمّوجات األسعار العالمية، 
تحسين توزيع الدخل بين المواطنين. كان عضو مجلس إدارة مشروع سّد 

 وع اليرموك لحّل أزمة القوة المحّركة في دمشق.الفرات، واقترح مشر 
 
 ـ صبحي كّحالة4 

 أول وزير لسد الفرات
، ودرس الهندسة المدنية في الجامعة األميركية في 1911ولد عام 

إسطنبول وفي جامعة إلينوي في الواليات المتحدة، عمل في بداية حياته في 
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ة الحديثة لمدينة عمان، األردن محافظًا لعمان ومشاركًا رئيسيًا في الهندس
، ومدير عام 1945ـ  1943ومديرًا لألشغال العامة في األردن خالل الفترة 

هيئة استغالل مياه نهر األردن وروافده التابعة للجامعة العربية، وتوّلى 
 .1947ـ  1945مناصب رفيعة منها وكيل وزير المواصالت 

الرئيس شكري القوتلي عام عاد إلى سورية في مطلع االستقالل واستقطبه 
، وكّلف بإدارة مديرية المباني وتنظيم المدن في وزارة األشغال، ثم 1947

، وأشرف 1953ـ  1948عمل مدير الدائرة الفنية ألمانة العاصمة خالل الفترة 
على تنظيم وتوجيه عمران دمشق في تلك الفترة، أّسس مكتبًا هندسيًا قام من 

من المشروعات الهندسية المهّمة، وخاصة الجسور خالله بتصميم وتنفيذ عدد 
في سورية واألردن والطرق في السعودية والتنظيم العمراني في الكويت، إضافة 

منها  1963ـ  1962إلى منشآت مائية. شغل مناصب عّدة خالل عامي 
، 1963وزير النقل ووزير التخطيط، وعندما تسّلم حزب البعث السلطة عام 

لوزراء ماعدا صبحي كّحالة، ثم استقال من منصبه بعد تّم تسريح جميع ا
تكليفه من قبل الجامعة العربية بالمديرية العامة لهيئة استثمار مياه نهر األردن 
وروافده التي تشّكلت بناء على قرارات مؤتمر الملوك والرؤساء العرب عام 

، وظل نقيبًا لمهندسي 1967، واستمر في هذا المنصب لغاية عام 1964
. انتخب نقيبًا للمهندسين العرب 1960ـ  1956دمشق لدورتين متتاليتين 

، وعّينه الرئيس نور الدين األتاسي مديرًا لمشروع سد الفرات 1968ـ  1967
عّينه الرئيس  1974واإلشراف على إنشاء السد والبدء باستثماره، وفي عام 

. 1980ه لعام الراحل حافظ األسد أّول وزير لسد الفرات، واستمر في منصب
سأل وفد صحفي عربي صبحي كّحالة عّما سمعه الوفد من أحد العمال أنه 
لوال صبحي كّحالة لما كان هناك سد الفرات؟ فأجاب كّحالة بحياء وتواضع: 
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ألف عامل، واحد من  13إن هذه المقولة غير دقيقة، إذ عمل في سد الفرات 
 هؤالء اسمه صبحي كّحالة.

  
 ـ جورج خوري5 

الصناعة الذي ُأوكلت إليه مهمة إنعاش الصناعة ومعالجة آثار  وزير
 التأميم

( القانون في جامعة دمشق، وعمل 1973ـ  1910درس جورج خوري )
مستشارًا في وزارة المال، أصبح مديرًا للميزانية، ثم نائبًا لمدير المال على 

لمصرف مستوى سورية، إلى أن عّينه الرئيس شكري القوتلي مديرًا عامًا ل
الزراعي، كان من المناهضين للوحدة مع مصر لتخّوفه من الفكر االقتصادي 

 للرئيس جمال عبد الناصر.
في فترة االنفصال عّينه رئيس الوزراء بشير العظمة وزير المال، ثم ُعّين  

في وزارة خالد العظم وزيرًا للصناعة، وُأوكلت إليه مهمة إنعاش الصناعة 
ن القطاع الخاص إلى العام بعد تأميمها. أصدر خوري السورية التي انتقلت م

قرارات عّدة بهدف إنهاء آثار الفكر التأميمي الذي طّبق آنذاك، وكان خوري 
أول من اقترح إعادة المشاريع والمصانع المستولى عليها من الدولة والمؤّممة 
إلى أصحابها أو تعويضهم بطريقة عادلة، وتّم الترحيب بهذا القرار من 

 لصناعيين السوريين الذين كان قد أعلن معظمهم إفالسه بسبب هذه القرارات.ا
 
 ـ حنين صحناوي6 

 رئيس اللجنة المالية العليا ومدير عدد من الشركات الصناعية
( الطب في جامعة بيروت، وتركها 1975ـ 1903درس حنين صحناوي )
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لحديد، انتخب ليتفّرغ للعمل التجاري مع والده الذي كان من أكبر مستوردي ا
عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وبسرعة أصبح رئيسًا لها، ويعد 
صحناوي من أعالم النهضة الصناعية في سورية ومن كبار تّجار مواد البناء. 
كان الممّول الرئيسي للكتلة الوطنية المناهضة للفرنسيين. عمل صحناوي 

عدد من الشركات الوطنية  قنصل إسبانيا الفخري في دمشق، وساهم في إنشاء
وشغل رئاسة مجلس اإلدارة في عدد منها مثل: السكر والزجاج والكونسروة 

 والمغازل والنسيج.
أصبح وزيرًا للمال في  1941انتخب عضوًا في البرلمان، وفي عام  

شغل منصب المدير العام  1946ـ  1942حكومة خالد العظم، ومابين الفترة 
عّينه الرئيس شكري القوتلي وزيراالقتصاد الوطني  لشركة الطيران السورية،

، وكان أحد الموّقعين على اتفاقية اقتسام المنافع 1949ـ  1948خالل الفترة 
، والتي بموجبها 1947بين لبنان وسورية في العاشر من حزيران )يونيو( عام 

تّم االتفاق مع شركة خط األنابيب عبر البالد على مّد خطوط من األنابيب 
بر األراضي السورية واللبنانية لصّب النفط مبتدئًا من منطقة الظهران في ع

السعودية ومنتهيًا إلى مرفأ على الشاطىء اللبناني. في الخمسينات أصبح 
 رئيس اللجنة المالية العليا في سورية، ورئيس مجلس النقد السوري.

ب استمر في نشاطه التجاري في سورية وبيروت، وهاجر إلى لبنان عق
 التأميم واشترى أراضي واسعة في شتورا.

  
 ـ عزت طرابلسي7 

 أول حاكم لمصرف سورية المركزي والوزير المحايد
( القانون والعلوم السياسية في 2000ـ  1913درس عزت طرابلسي )
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 1939باريس، مارس المحاماة وعمل مدّرسًا في جامعة دمشق، وفي عام 
دمشق "محكمة األمالك العقارية"، ثم عمل قاضيًا في المحكمة العقارية في 

مديرًا للدخل والموارد العامة، وتوّلى  1947انتقل للعمل في وزارة المال عام 
، ثم مديرعام الجمارك بعد عامين، 1950منصب مديرعام ميناء الالذقية عام 

 ثم ُعّين األمين العام لوزارة المال.
، قال 1955شغل منصب أول حاكم لمصرف سورية المركزي عام  

طرابلسي في محاضرة ألقاها بالجامعة األميركية في بيروت عن تأسيس البنك 
المركزي ومهامه: حرص المشّرع فعاًل أن يجعل من مجلس النقد والتسليف 
سلطة نقدية حقيقية تتمتع بأوسع الصالحيات في ممارسة الوظائف النقدية، 

إن هذا األسلوب المزيج  وعن العالقة بين الحكومة ومجلس النقد والبنك يقول:
المتّزن في إدارة المصرف المركزي يحفظ في الواقع للسلطة العامة حق التدّخل 
في سبيل المصلحة العامة، ويؤّمن للسلطة النقدية حريتها وتجّردها 
واختصاصها في معالجة الشؤون النقدية، ولكن نجاحه منوط باحترام استقالل 

العامة بضرورة هذا االستقالل لنجاح  السلطة النقدية، واقتناع السلطات
مهمتها، ومن جهة ثانية بقيام تعاون مستمر بين السلطة العامة والسلطة 

 النقدية، وهذان األمران يحتاجان في بالدنا إلى أناة ومرونة وجهد دائب.
تقاعد طرابلسي من منصبه في فترة الوحدة السورية المصرية، كونه كان  

 التتناسب مع النهج االقتصادي للوحدة.يمثل أفكارًا اقتصادية 
وعندما أراد الرئيس ناظم القدسي تسليم السلطة المالية لمحايد، ُأوكل إلى 

وزير  1962طرابلسي إعادة تهيئة االقتصاد في البالد، وُعّين في عام 
االقتصاد الوطني في حكومة رئيس الوزراء خالد العظم. وفي شباط من عام 

زيرًا للمال أيضًا. وكان طرابلسي عضوًا في لجنة ، أصبح طرابلسي و 1963
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شّكلها الرئيس القدسي لدراسة آثار اإلصالح االقتصادي وآثار فترة الوحدة 
على االقتصاد السوري، وكانت مهمته التعامل مع االقتصاد السوري الذي 
أصبح يعتمد على القطاع العام أكثر من الخاص. عزم طرابلسي على إعادة 

الرئيس جمال عبد  سورية الصناعي المضطرب الذي أّممهتهيئة قطاع 
في محاولة إلعادة توزيع الثروة في البالد، واقترح إعادة ملكية  الناصر

المصانع واألمالك المؤّممة إلى مالكيها األصليين، وتعويض أصحاب 
األراضي والمصانع عن خسارتهم المادية في سنوات الوحدة، وقابل أصحاب 

بالترحيب، ورغم ديناميكية الخطة وعمليتها لكنها لم  المصانع والتّجار القرار
 .لمصرف بلوم وأصبح مديرًا عاماً  بيروت تنّفذ. استقر طرابلسي في

، وتضّمنت أعماله " الزراعة 2000أّلف عّدة كتب حتى وفاته في عام 
في سورية" بالفرنسية، و"الخطوط الكبرى للسياسة االقتصادية واالجتماعية 

لعربية"، ودراسات في "المالية العامة، الموارد العامة، الضرائب، في سورية ا
القروض" باالشتراك مع الوزير السوري السابق عّواد بركات، شمل فيه نظرته 

 .سورية السياسية واالقتصادية في
 
 الد العظمـ خ8 

رئيس حكومة اإلصالح االقتصادي وصاحب قرار فصل االقتصاد  
 السوري عن االقتصاد اللبناني

( لعائلة من الحّكام التقليديين لسورية 1965ـ  1903ينتمي خالد العظم )
في القرن التاسع عشر، وكان والده فوزي باشا العظم وزيرًا للشؤون الدينية في 

 ية.عهد اإلمبراطورية العثمان
درس القانون في جامعة دمشق وأصبح عضوًا في بلدية دمشق، ساهم 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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في تأسيس غرفة الزراعة وعقد أول مؤتمر زراعي في تاريخ  1927عام 
سورية. شارك في تأسيس الشركة الوطنية للشمينتو )االسمنت( في دّمر عام 

ألف ليرة من الذهب، وأصبح عضوًا  141الذي كّلف تأسيسه مبلغ  1930
جلس إدارتها ومديرًا عامًا لها، وكان معمل الشمينتو أول معمل يعتني في م

بحقوق العمال، يقول العظم: إني أسّجل بكل اعتزاز أن أول معمل سوري قام 
من تلقاء نفسه باتخاذ بعض التدابير للعناية بشؤون العمال الصحية وبتأمين 

ت له نظامًا األخطار التي يتعّرضون لها كان معمل الشمينتو الذي أوجد
خاصًا مقتبسًا من النظم االجتماعية الحديثة. كان عضوًا في غرفة الصناعة 
في دمشق بصفته مديراً لمعمل الشمينتو، وأّسس مع فريق من أرباب الصناعة 
والتجارة شركة المغازل والمناسج في دمشق والتي أحدثت صندوق التعاون 

رئيسًا لوزراء سورية.  1941عام الذي يشترك بتمويله العامل والشركة، وُعّين 
مشروع قانون العمل، وصرف جهدًا كبيرًا  1944قّدم لمجلس النواب 

 الستصداره فكان أساس الحياة االجتماعية للعمال في سورية.
وفي ظل رئاسة شكري القوتلي لسورية كان العظم وزيرًا للمال والتموين 

والعدل في آن معًا، وعقد مع في حكومة سعد هللا الجابري، ثم وزيرًا لالقتصاد 
الحكومة البريطانية اتفاقًا تنازلت فيه هذه الحكومة عن االمتيازات األجنبية 
التي كانت سائدة منذ العهد العثماني، ثم استقال من منصبه واتهم الرئيس 

ُعّين وزيرًا مفّوضًا لسورية  1947القوتلي بأنه يحكم بعقلية فردية. وفي سنة 
ك مع مندوبي لبنان وفرنسا في مباحثات من أجل اتفاقية في باريس، واشتر 

ضمان النقد السوري، فرفض المشروع الفرنسي وبذل جهوداً مّكنته من تكييف 
الشروط لمصلحة سورية، وإخضاع الشركات الفرنسية للتشريع السوري، وبذلك 
تيّسر لسورية أن تستلم مصلحة إصدار نقدها وإنشاء بنكها المركزي، وأثناء 
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جوده في باريس قام بتمثيل بالده في مجلس األمن والهيئة العامة لمنظمة و 
األمم المتحدة، وتمّكن من شراء السالح والعتاد للجيش السوري المحارب في 

 فلسطين.
دعاه القوتلي إلى تشكيل حكومة غير حزبية بعدما  1948في عام  

لسياسة واجهت الحكومات السابقة الكثير من المعاناة، وبدأ بوضع ا
االقتصادية المتحّررة التي ازدهرت بفضلها اقتصاديات سورية في الزراعة 

رئيسًا للوزراء  1950والصناعة والتجارة. عّينه الرئيس هاشم األتاسي عام 
موكاًل إليه مهمة إصالح االقتصاد السوري، وأهم قرار اتخذه هو مقاطعة 

ًَ بإنهاء الوحدة الجمركية "االنفص ال الجمركي عن لبنان"، لبنان اقتصاديا 
والفصل بين اقتصادي البلدين ما أّدى لحماية الصناعة السورية، وانعكس 
ذلك إيجابًا على جودة المنتجات السورية التي كانت تعتمد على االستيراد، 
وعمل على فك الربط بين النقدين، وحّقق انفصال النقد السوري عن الفرنك 

لسورية ـ الفرنسية، وبذلك يكون قد وضع الفرنسي بوضع االتفاقية المالية ا
أسس النقد السوري الجديد. اتخذ عّدة خطوات في سبيل تحرير االقتصاد 
السوري منها مساهمته في بناء ميناء الالذقية بعد أن كان االعتماد على 
ميناء بيروت وسكة حديد الحجاز، وقام بإنشاء مستودعات الزيوت ومشروع 

حق المصرف السوري في إصدار النقد وحصر هذا  اليرموك الكهربائي. ألغى
الحق بأنه ملك للدولة السورية وحدها عبر مؤسسة إصدار النقد السوري، ما 

ميليغرامًا  405أّدى إلى رفع قيمة الليرة السورية فصارت تساوي أكثر قليالً من 
من الذهب. كما أصدر قانونًا يضرب على يد المتالعبين بالمواد الغذائية 

 األسعار، وأنشأ مستودعات ضخمة لتخزين الحبوب. ورفع
في التشكيلة الحكومية لصبري العسلي كوزير للدفاع،  1956دخل عام 
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لعب العظم دورًا رئيسيًا في تحقيق التحالف مع االتحاد السوفييتي، وسافر 
مرارًا لترتيب القروض واالتفاقات االقتصادية وصفقات األسلحة، مما أثار 

 المتحدة، حيث لّقب بـ المليونير األحمر.غضب الواليات 
لم يكن العظم من مؤّيدي الوحدة مع مصر وخاصة ما يتعلق باّتباع  

طرق قضت على أساليب االقتصاد الحّر والقطاع الخاص، وبعد االنفصال 
 جاء من جديد رئيسًا للوزراء بهدف معالجة قرارات التأميم.

 
 : الدكتور علي مخلوفكتب 

رئيس الحكومة السووورية خالد العظم ...و وروف  ي ااوارة و 

 ...ااقتصاو
ال يتحول فائض االنتاج او الخير القادم من األرض الزراعية أو من 
الثروات تحت األرض من نفط و غاز ... ال يتحول إلى كابوس إال في 

 ....البلدان التي ال تملك مشروعها الوطني الواضح
عندما خرجت فرنسا من بالدنا لم يكن لدينا مرفأ لالستيراد والتصدير 
وكانت النافذه الوحيدة لالقتصاد السوري هي مرفأ بيروت ...لذلك كان هناك 
وحدة جمارك لبنانية سورية مشتركة وادارتها دائما لبنانية و كان اللبنانيون 

لى السوريين بهذا يرفضون اشراك السوريين باالدارة.....وكانت التجارة ع
 : الشكل تعني ما يلي

  زيادة االعباء والمصاريف على المنتجات السورية المستوردة والمصدرة -
 ...دعم الليرة اللبنانية على حساب الليرة السورية -
 ... تفرد اللبنانيين بكل الوكاالت الدولّية الحصرية -

حساب البضائع السورية وبالتالي كان هناك غزو للبضائع اللبنانية على 
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 ...وعلى حساب الصناعيين الذين أوشك بعضهم على االفالس
 1950 – 1949هنا طلب رئيس الحكومة السورية خالد العظم آنذاك )

طلب من وزير اقتصاده معروف الدواليبي جمع الخبراء االقتصاديين  (
راء هو ما السوريين لتدارس هذه المشكلة مؤكدًا لهم أن ما يرتأيه هؤالء الخب

 ..ستقره الحكومة
وفعالً تدارس الخبراء االقتصاديين مع ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة 

 : السورية و خلصوا الى نتيجة مفادها
إما وحدة اقتصادية مع لبنان ....وإما فكاك معه.....و ال يوجد خيار 

 ....ثالث
ر اللبناني وفي حال الفكاك ال بد من بناء مرفأ في سورية ينهي االحتكا

في مرفأ بيروت الوحيد.....باالضافة الى ضرورة اصالح مؤسسة النقد 
 ..... السورية

وبناء على هذه التوصيات قام رئيس الحكومة خالد العظم بارسال كتاب 
الى رئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح يشرح فيه مدى الغبن والضرر 

د وزارتي االقتصاد ليكون الخير الذي يلحق بالسوريين وبالتالي ال بد من توحي
 ...للجميع...وطلب منه الرد خالل فترة معقولة...) و حددها باليوم ..(

وكان رد رياض الصلح و اللبنانيين بالرفض واعتبار ذلك بمثابة انذار 
سوري للبنانيين و هذا ال يمكن ان يقبله اللبنانيون ....و هم يرفضونه 

 ....تماماً 
ت القرارات السورية التي اقترحها الخبراء االقتصاديين في اليوم الثاني كان

 .. كانت جاهزة
فصل الجمارك السورية عن اللبنانية وتشكيل جمارك خاصة بسورية  -
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 تتبع وزارة المالية
وقف كل الشاحنات اللبنانية القادمة ببضائع لبنانية الى سورية ما عدا  -

و تفتح بخشبة متحركة ...الى الترانزيت الى الخليج ...) كانت الحدود تغلق 
األعلى و األسفل و عندما اعطى خالد العظم أوامره باغالق الحدود تم انزال 
الخشبة...و طالما تردد اسم الخشبة في تلك االيام و سميت خشبة خالد 

 العظم....من باب التندر...وذهبت مثال..(
في االقتصاد  والحقت هذه القرارات بقرارين هامين اعتبرا في وقتها ثورة -
 :السوري 
تحديث قوانين النقد )العملة السورية( التي أدت الى رفع قيمة الليرة  .1

 ميلليغراما من الذهب 405السورية فصارت تساوي أكثر قليال من 
... 

انشاء مرفأ الالذقية...الذي كان واحدًا من أهم المشاريع االقتصادية  .2
)باالضافة  جل المتفردوالعمرانية التي ينبغي أن ترتبط باسم هذا الر 

لما حققه من مشاريع مد السكك الحديدية ومستودعات المحروقات 
ومشاريع الري ...والكثير خالل فترة اشهر ...ثم الحقًا...و هذا مهم 
جدًا..الحقًا دوره في الدراسات النشاء سد الفرات مع االلمان و 

 الفرنسيين....و دوره في انشاء مصفاة حمص النفطيه..(
رأى رئيس الحكومة خالد العظم أن الفائض الممكن تصديره من الناتج لقد 

الزراعي والصناعي السوري متمركز في شمال وشرق البالد أكثر من جنوبه 
وغربه. فإذا افترضنا أن حلب هي مركز تخزين للمواد المراد تصديرها، فإن 
حسبة صغيرة تخبرنا أن مرفأ في الالذقية سوف يختصر أكثر من نصف 

لمسافة إلى بيروت. فإذا أضيف ذلك إلى ضرورة أن يكون لسورية مرفأ ا
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تسيطر به على سياسة التصدير واالستيراد من أجل استقالل اقتصادي 
حقيقي، علمنا كيف كان العظم يربط بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، 

 .في نسيج فريد في تاريخ سورية
ما يؤلم حقيقة أنه ال يوجد لهذا االنسان العظيم أي ذكر في كل كتبنا 
المدرسية ...و الكثير من السوريين لم يسمع به...و هو الشخص الذي كان 
دائما يصر على انجاز المشروعات الوطنيه بأيد سورية و شركات سورية و 

 ....مهندسين سوريين
عة سورية وغفر له ولنا رحم هللا كل من عمل ويعمل وتوفى في سبيل رف

 جميعا منقول
https://www.facebook.com/154930141880369/posts/714143442625700/ 

  
 ـ لطفي الحفّار9

 الفيجة مؤّسس مؤسسة مياه عين
( في عائلة تجارية، كان عضوًا في 1968-1885نشأ لطفي الحّفار ) 

إلى  1922، انضم عام 1921إحدى اللجان المنبثقة عن المنتدى التجاري 
غرفة تجارة دمشق وأصبح نائباً للرئيس، ساهم بتحرير النشرة الشهرية الصادرة 

في سورية". كان عن الغرفة التجارية "وهي أول مطبوعة اقتصادية إعالمية 
رجل اقتصاد وتجارة وعمران، واهتم بحّل مشكلة المياه في دمشق بعد أن 
الحظ وجود نقص في المياه، فاقترح مشروع عين الفيجة، وأّسس مؤسسة مياه 

، والتي خّففت الضغط عن بردى كمصدر لمياه 1924عين الفيجة عام 
ه الفيجة إلى وعّد وصول ميا 1932الشرب في دمشق ودّشن المشروع عام 

كل بيت انقالبًا، بل ثورة عظمى في حياة دمشق، فقد نقلتها هذه المياه إلى 
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مرحلة التقّدم والنهضة، ومن نتائجه المساعدة في زيادة نسبة األراضي 
الُمستصلحة في دمشق. توّلى منصب المراقب العام في مؤسسة الفيجة منذ 

 .1958وبقي فيه حتى تموز )يوليو( عام  1932العام 
وزيرًا لألشغال العامة والتجارة في عهد  1926ُعّين في أيار )مايو(  

حكومة أحمد نامي، واستقال بعد خمسة أسابيع احتجاجًا على السياسات 
 وزيرًا للمال في وزارة جميل مردم بك. 1938الفرنسية، ثم ُعّين عام 

تقاده وتوّلى حقيبة التعليم أيضًا الع 1939كّلف برئاسة الحكومة عام  
نائبًا في البرلمان،  1943بأهميتها من أجل النهوض في سورية، انتخب عام 

وكّلفه الرئيس شكري القوتلي وزيرًا للداخلية في حكومة سعد هللا الجابري 
واستمر في منصبه في عهد حكومة فارس الخوري، ثم أصبح نائبًا لرئيس 

 1955هورية عام الوزراء في عهد جميل مردم بك، رّشح نفسه لرئاسة الجم
وانسحب لصالح الرئيس شكري القوتلي. توّلى الحفار وزارة الداخلية ثالث 

 مرات وفاز باالنتخابات النيابية خمس مرات.
 
 ـ  ارف الخوري10 

 واضع العملة السورية الدينار ومعيارها الذهب
( ولد في حاصبيا ودرس في الجامعة 1962 -1877فارس الخوري )

وبقي  1899ت، وعمل في المحاماة، وانتقل إلى دمشق األميركية في بيرو 
كان عضواً في البرلمان العثماني،  1908فيها حيث عمل في قنصلية إنكلترا، 

بتأسيس أّول حكومة من البرلمانيين السوريين المعروفين  1916ساهم عام 
في دمشق، وترأّسها سعيد الجزائري وتوّلى الخوري فيها منصب وزير المال. 

الخوري وزارة المال في الوزارات الثالث التي تأّلفت خالل العهد الفيصلي توّلى 
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في سورية وعمل لجعل وزارة المال ذات صبغة سورية وعربية، إضافة إلى 
تكريس النهج العلمي في العمل، وقام الخوري بتنّظيمها تنظيمًا دقيقًا وعلى 

وأحدث الدينار السوري  قواعد ثابتة، فأنجز موازنة الدولة وقام بتجديد الضرائب
الذهب. كتبت جريدة "الحاوي" عنه في ذلك الوقت: "أما باكورة أعمال وزيرنا 
فارس الخوري في خدمته الجديدة، فهي أنه وقى مالية الحكومة ومصالح 
التجار وعامة األهالي من خطر الخسائر المتأّتية عن هبوط وصعود األوراق 

ِمن سالمة مصا لح البالد االقتصادية، وذلك أنه وضع النقدية المصرية، وض 
معياراً لنقود المملكة السورية التي ستضربها في المستقبل وجعل الذهب معيارًا 

من عيار  6.452لتلك النقود، فاقترح جعل الدينار السوري سكة ذهبية وزنها 
في المئة من الرملي الخالص، وأن يكون الدينار ذا مئة غرش، والغرش  90

 ة أعشار".يقسم إلى عشر 
كان الخوري عضوًا مؤّسسًا في المجمع العلمي "المجمع اللغوي حاليًا" 

ومشاورًا قانونيًا في بلدية دمشق،  1919تموز )يوليو(  30الذي تأّسس في 
وساهم مع عبد الرحمن الشهبندر في تأسيس حزب الشعب، الذي يعد أّول 

وضع دستور  حركة سياسية في سورية في عهد االنتداب الفرنسي هدفها
في  1926ـ  1921سوري. عمل محاميًا ونقيبًا للمحامين خالل الفترة مابين 

النقابة التي سعى لتأسيسها، وأستاذًا في معهد الحقوق الذي أسهم أيضًا 
 .1919تشرين األول )أكتوبر(  15بتأسيسه في 

وزيرًا للتعليم في عهد حكومة أحمد نامي.  1926ُعّين الخوري عام  
، ورئيسًا للمجلس. وتوّلى 1943ائبًا عن دمشق في المجلس سنة انتخب ن

، وشغل فيها منصب وزير الداخلية 1944في  –للمرة األولى  –رئاسة الوزارة 
، بعد أن 1954والمعارف. كّلفه الرئيس هاشم األتاسي بتشكيل الحكومة عام 
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عن تشكيل الوزارة، وفي تشرين الثاني  1951اعتذر في آب )أغسطس( 
توّلى رئاسة الوفد السوري إلى الدورة السادسة لألمم المتحدة.  1951وفمبر( )ن

اعتزل العمل النيابي والوزاري خالل الحوادث واالنقالبات التي مرت على 
 البالد، واكتفى بتمثيلها والدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية.

 قال عن الوحدة : "الوحدة أقيمت بدقيقة" 
  
 افـ حسني الصوّ 11 

 حاكم مصرف سورية والمدافع عن الصناعيين
( إدارة األعمال بالجامعة األميركية 1987ـ 1906درس حسني الصّواف )

في بيروت، وأكمل دراساته العليا في جامعة بنسلفانيا، من مؤّسسي جمعية 
العروة الوثقى في الجامعة األميركية ببيروت في أواخر العشرينات، ثم قام 

عمال في الجامعة األميركية ومشرفًا على الطالب السوريين بتدريس إدارة األ
فيها، عمل مستشارًا في مفّوضية الجمهورية العربية السورية بوزارة الخارجية، 

. ُعّين 1949وانتقل إلى وزارة االقتصاد وشغل فيها منصب األمين العام عام 
االتفاقية  الصواف وزيرًا لالقتصاد، وكان يدافع عن الصناعيين أثناء نقاش

االقتصادية مع لبنان، وقيل عنه إنه كان يمّثل وجهة نظر الصناعيين 
السوريين، وكان يتوّخى من االتفاقية حماية الصناعة والمنتجات السورية في 
الدرجة األولى دون أي اعتبار لموارد الخزانة العامة. ُعّين الصّواف حاكمًا 

"، لعب الصواف دورًا 1963 – 1959لمصرف سورية المركزي خالل الفترة "
مهمًا في المفاوضات إلنشاء سد الفرات. تقاعد الصواف وانتقل إلى لبنان 
ليعمل بعد االنفصال رئيساً للبنك الدولي لالنشاء والتعمير وعميداً لكلية التجارة 

 في الجامعة األميركية في بيروت.
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في بيروت ُيعّد الصواف من أعالم االقتصاديين ومن كبار رجال األعمال 
وباريس، أّسس بعد تقاعده شركة للدراسات االقتصادية في باريس وبيروت، 
كان من أعمالها إنشاء مطار الملك عبد العزيز في السعودية، وكانت له 
أعمال خيرية، منها اإلنفاق على الطالب العرب في الجامعات الفرنسية 

سد الوطنية وميتم والجامعة األميركية في بيروت، وتبّرعات أخرى لمكتبة األ
سيد قريش ودار السعادة للمسّنين، وتم الحقًا تسمية بعض األجنحة في هذه 
المؤسسات والجمعيات على اسمه. من مؤلفاته"النظام االقتصادي في سورية 

 ولبنان".
  
 ـ محمد العماوي12 

 وزير االقتصاد الذي حّقق االستقرار لسعر صرف الليرة
مًا" أّول اقتصادي سوري يمضي فترة طويلة عا 79ُيعّد محمد العمادي "

عامًا والعمادي يشغل مناصب  40في المناصب التي تبّوأها، فمنذ أكثر من 
معاونًا لوزير التخطيط السوري ثم وزيرًا  1968اقتصادية حّساسة، بدأها عام 

، وبذلك يكون العمادي من راسمي الخطة الخمسية 1972للتخطيط عام 
 .1975-1971الثالثة 

تسّلم العمادي الذي يحمل الدكتوراه في االقتصاد من جامعة نيويورك عام 
 -1972، منصب وزير االقتصاد والتجارة الداخلية خالل الفترة 1960
، وكان االقتصاد السوري يشهد معّدالت نمو عالية. انتقل العمادي 1979

اء بعدها ليشغل منصب مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي لإلنم
. وفي الوقت ذاته كان 1985 – 1979االقتصادي واالجتماعي في الكويت 

، وتابع 1981 – 1977عضوًا في مجلس الشعب السوري عن مدينة دمشق 
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 العمادي أثناء وجوده في الكويت شؤون االقتصاد السوري.
يقول العمادي: كنت في بعض زياراتي لدمشق أسأل زمالئي الوزراء عن 

فكان الجميع يؤّكدون متانة األوضاع االقتصادية، وعدم  الوضع االقتصادي،
وجود أي مشكلة فيها، وأن كل شيء متوافر في البلد، أما بالنسبة للمواطنين 
فكانت الشكاوى تتعاظم والمشادات والمشكالت تتكاثر في مؤسسات التوزيع، 
وكان القطاع الخاص في الوقت نفسه يجني أرباحًا طائلة من بيعه كوتة 

 يوط والمواد األولية األخرى الالزمة لصناعة النسيج في السوق السوداء.الخ
من عمله في الكويت، وُطلب  1985استدعي العمادي في نيسان )أبريل( 

منه تسّلم حقيبة االقتصاد والتجارة الخارجية بطلب من الرئيس الراحل حافظ 
 األسد.

الصحافة األجنبية كان االقتصاد السوري يمّر بحالة خطرة، كما كانت 
كما يقول في كتابه "هموم  –تصفه، وهناك وضع دولي معّقد، وواجه العمادي 

موضوعًا كانت بحاجة للمعالجة تتعّلق  24التنمية، حوادث لن أنساها" ـ نحو 
بتأمين بعض المواد األولية، والعمل على التصدير والتعيينات اإلدارية 

التجارة والصناعة واالستثمار..  ومشكالت سعر الصرف والتسعير ودور غرف
 إلخ.

كتبت صحيفة الحزب الشيوعي السوري حول تعيين العمادي: إنه سيترك 
طابعًا يعكس التوّجهات الليبرالية والتعاطف مع القطاع الخاص، ولذلك نصح 
البعض العمادي أن يضع اشتراطًا لقبوله المنصب الجديد بالسير بالمنهج 

ذلك، ويقول: إني قادر أن أتكّيف مع الجو الفكري الذي يريده. رفض العمادي 
الذي سأعيش فيه، وأن أقبل التغيير البطيء، فأنا لم أكن انقالبيًا في حياتي، 

 بل كنت دائمًا أؤمن بالتطّور الممنهج.
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وزيرًا لالقتصاد  13/12/2001إلى  1985عمل العمادي من عام  
قتصاد بعد رحيل الرئيس حافظ والتجارة، وكان قد ُطلب منه أن يبقى وزيرًا لال

األسد، وتسّلم الرئيس بشار األسد مهامه الدستورية الستكمال بعض الملفات 
واإلجراءات االقتصادية وكان له هذا. حّقق العمادي خالل هذه الفترة الكثير، 
وكان أكثر ما يخشاه في الثمانينات هو عدم وجود القمح الالزم للخبز، إذ إّن 

هة إلى سورية يؤّدي إلى فقدان رغيف الخبز في أحد األيام. تعّطل باخرة متج
ترك العمادي حقيبة االقتصاد وكان قد أّسس إلجراءات اقتصادية كثيرة، 

كان العمادي قد طرحه في السبعينات  1991لعام  /10فقانون االستثمار رقم 
كما أنه أجرى الدراسات الالزمة لسوق دمشق لألوراق المالية في أواسط 

مليار دوالر بعد أن  18مانينات، وبلغ احتياطي العمالت األجنبية نحو الث
مليون دوالر، واالحتياطي من القمح يكفي  30فقط  1986كان في عام 

 لخمس سنوات، وسعر صرف الصرف مستقر.
عاد العمادي من جديد للعمل الحكومي بعد اختياره رئيساً لمجلس مفّوضي 

وليضع بصمته من جديد على االقتصاد  هيئة األوراق واألسواق المالية،
السوري الذي شهد في آذار )مارس( الماضي االفتتاح الرسمي لبورصة 

 دمشق.
  
 ـ عصام الزعيم13 

 2020مؤّسس مشروعي مكافحة البطالة واستشراف االقتصاد السوري 
( هو الشخصية المثيرة في االقتصاد 2007ـ  1940عصام الزعيم )

عامًا في دول عربية وأجنبية،  40الخارج وقضى  السوري، عمل الزعيم في
 .2000لكن اجتهاده وسمعته وأفكاره ساهمت في اختياره وزيرًا للتخطيط عام 
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أّول التحديات التي واجهت الزعيم إعداد الخطة الخمسية التاسعة خالل 
ثالثة أشهر كما ُطلب منه، وق ِبل الزعيم التحدي وبدأ في العمل. جمع حوله 

راء والباحثين المحّليين واستعان بصديقه محمود عبد الفضيل بعض الخب
االقتصادي المصري المعروف. أنجز الزعيم المطلوب منه، واضعًا خطة 
خمسية تستهدف معالجة البطء الشديد في معّدالت النمو، واقترح خطة تقوم 
على زيادة استثمارات القطاع العام، ودافع عن فكرته إضافة إلى السماح 

ع الخاص بزيادة استثماراته وتقديم التسهيالت له، ورّكز الزعيم على للقطا
 دور الدولة المحوري واألساسي في الحياة االقتصادية.

على التوازي بدأ الزعيم في اإلعداد لمشروعين مهّمين وحيويين هما: 
مشروع هيئة مكافحة البطالة، ومشروع استشراف االقتصاد السوري لعام 

2020. 
واصفًا المشروع األول بعد انطالقه: ُحرف المشروع عن  قال الزعيم

المسار الذي رسمناه إليه. فوجئ الزعيم بعدم دقة األرقام والتقديرات لعدد 
العاطلين عن العمل، فالمشروع الذي كان منتظرًا منه أن يستمر لمدة خمس 
سنوات ويسهم في مكافحة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل، لم ُيكتب له 

 النجاح المأمول.
قاد الزعيم الوفد السوري المفاوض من أجل الشراكة السورية األوروبية، 
وشهد له الجميع بكفاءته التفاوضية وقدرته على تحقيق المكاسب، كان الزعيم، 
ومن واقع خبرته وعمله مع منظمات األمم المتحدة وبصفته أستاذًا جامعيًا 

عقل األوروبي وماذا تريده أوروبا من في جامعات أوروبية وأميركية، يفهم ال
 شراكتها مع الدول األخرى.

جرى تعديل حكومي، ألغيت فيه وزارة التخطيط،  15/12/2001في 
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ويكون الزعيم بذلك آخر وزير للتخطيط في سورية. تسّلم الزعيم حقيبة 
الصناعة الذي قال عنها فيما بعد: إنها تختصر تركيبة البلد. منذ قدوم الزعيم 

وزارة الصناعة بدأت األشياء تتغير، فالزعيم يمتلك خبرة طويلة في هذا  إلى
المجال من خالل عمله لدى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
"اليونيدو"، وعمل مستشارًا لوزارة الطاقة والصناعة الجزائرية ورئيسًا لفريق 

لتوثيق البحث العلمي في المجلس الوطني في باريس، ومديرًا لمركز ا
والدراسات االقتصادية عن الصناعات الغازية والبتروكيماوية في معهد البحث 

 االقتصادي والتخطيط بجامعة غرنوبل.
نّبه الزعيم الحكومة بضرورة التوّجه شرقًا إلى آسيا وخاصة الصين 
وماليزيا والهند، فهؤالء شركاء يشّكلون بدياًل لشركاء سورية االقتصاديين 

، ووّجهت 2003رج الزعيم من الحكومة في أيلول )سبتمبر( التقليديين. خ
إليه تهم كثيرة وتّم التشكيك بنزاهته. سألت الزعيم أن اسمه كان واردًا في 
حكومة محمد ناجي عطري األولى وزيرًا للنفط، لكن الزعيم لم يعّلق والتزم 

مة الصمت. ألححت عليه فقال: وأنا سمعت هذا أيضًا. خرج الزعيم من الحكو 
بتهمة تحرير كفالة إلحدى الشركات األجنبية، وبعد التحقيق معه تبّين أن 
الزعيم لم يحّرر الكفالة، ما حّز في قلب الزعيم على حّد تعبيره: اتهامه بنزاهته 

 وسمعته، وهو رجل العلم وصاحب السمعة في الخارج.
الذي  2020اقترح الزعيم فور قدومه لسورية مشروع استشراف سورية 

له عنه: يجب أن نعرف ماذا يحتاج االقتصاد السوري في ذلك التاريخ لنبدأ قا
 التخطيط له منذ اآلن، لكن المشروع ُسحب منه، وهو ما أدمى فؤاده.

عمل الزعيم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية العلوم االقتصادية، ومديرًا عامًا 
 لمركز الدراسات االستراتيجية في دمشق حتى وفاته.
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في دير الزور بعد أن ألقى محاضرة عن التنمية فيها. اختارته  مات الزعيم
. 2005مجلة "االقتصادي" في استبيان لها شخصية العام الفكرية عام 

 ويعترف معارضو الزعيم أنه شخصية جدلية ال يمكن تجاهلها.
في حفل تأبينه قال النائب االقتصادي عبد هللا الدردري: بفقد عصام 

 جاًل من رجال العلم والزعيم خسرت سورية ر 
https://aliqtisadi.com/79700-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-

%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%8C-%D8%A3/ 

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 
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