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 في شسال وشرق سهريا يسحلالنحه استراتيجية تشسهية لالقتراد 

 

 الفرات للدراساتمركز 

 مقدمة

والشامية عمى  ،والستخمفة ،بعجًا استخاتيجيًا حؿيؿيًا في االقترادات الستقجمة ،تذكل قزايا التشسية
 وتػفيخ سبل الخفاه والتصػر االقترادي ؼيو. ،عمى ضخورة حخكية السجتسع معتسجةً  ،حج سػاء

مغ  فإنو ال بج ،الشطخ إلى مذخوع التشسية االقترادية كخصة عسل كبيخة وشاممةوحيث يسكغ 
 ،مغ حيث السؤشخات التشسػية ؼيو ،وتقييع الػاقع االقترادي ،الفخص واإلمكانات الستػافخة تحجيج

الستسثمة في تعديد مدتػيات  ،لتحقيق أىجاف التشسية ،وتدخيخىا ،االقتراديةوحذج كل السػارد 
تشسية القصاعات الخجمية واإلنتاجية و  ،اقع االقترادي واالجتساعيوتحديغ الػ  ،زصخدالشسػ الس

ويخفع مغ مدتػيات الخفاه االقترادي  ،بسا يحقق األمغ االقترادي في السجتسع ،واالجتساعية
 ؼيو.

والؿيام بػضع  ،يفخض ضخورة تحجيج األىجاف واألولػيات ،في شخيق التشسيةإن االنصالق 
في سبيل تقػية البشية  ،وتصبيق العجيج مغ الخصط التصػيخية ،االستخاتيجيات والدياسات التشسػية

وذلظ باالعتساد وجعميا مختكدًا أساسيًا لمتشسية االقترادية واالجتساعية في السشصقة.  ،االقترادية
كالدراعة  ،االقترادية الخئيديةغ مغ واقع القصاعات التي تحد   ،عمى استغالل السػارد واإلمكانات

وتديج مغ مجى  ،التي تعدز مغ مكانتيسا االقترادية ،واستخجام الصخق والدياسات ،والتجارة
بسا  ،وتصػيخه ،فزاًل عغ تحديغ واقع القصاع الرشاعي ؛مداىستيسا في الشاتج السحمي لمسشصقة

 .االستغشاء عغ السدتػرداتوإمكانية  ،يخجم مدألة تػفيخ السدتمدمات الخئيدية في األسػاق

وىي واحجة مغ أىع  ،ل مدألة تحقيق األمغ الغحائي إحجى أىع أولػيات التشسيةتذك   ،الدياقي فو 
نتيجة اآلثار الدمبية التي تخكتيا األزمة الدػرية  ،القزايا التي تحتاج إلى السديج مغ االىتسام

 ندبة الفقخ داخل السجتسع. وازياد  ،عمى الػضع السعيذي

كػن مجخاًل ىامًا نحػ يس ،فإن تصػيخ وتصبيق الخصط التشسػية الخاصة بالقصاع الدراعي لحلظ،
وتحقيق األبعاد السخجػة مغ  ،وتحديغ الطخوف السعيذية ،تػفيخ السشتجات الغحائية الخئيدية
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مغ الغحائي في السشصقة األ ، بحيث يحققتصبيق سياسات االستثسار ضسغ سياق الخصط التشسػية
 مغ معجالتو. ويقمل ،أشكال الفقخ حاربيو 

 مذكلة الدراسة

التي شيجتيا مشاشق شسال وشخق سػريا في  ،في ضل التصػرات والتحػالت الدياسية واالقترادية
اإلدارة الحاتية عمى السػارد االقترادية الستاحة في  حيازةمت في والتي تسث   ،الدشػات األخيخة

 ؛وتغصية نفقات مؤسداتيا اإلدارية والعدكخية ،خجمات العامةواستثسارىا بيجف تقجيع ال ،السشصقة
وخاصة في جانب وضع الخصط  ،فقج واجيت ىحه اإلدارة الكثيخ مغ الرعػبات والسعػقات

نتيجة نجرة الخبخات  ،والبحث عغ إمكانات تصػيخ الػاقع االقترادي ،التشسػية وتصبيقيا
لمعسل في  ،عمى شخريات غيخ متخررة - حيغ انصالقتيا -واعتساد اإلدارة  ،االقترادية

 الحقل االقترادي لجييا. وىشا يسكششا شخح مذكمة الجراسة مغ خالل األسئمة التالية:

ؼيسا يتعمق  ،كػرقة شخيق ،ىل اعتسجت اإلدارة الحاتية عمى التخصيط االقترادي العمسي -
 واستثسار السػارد الستاحة في السشصقة؟ ،بالحالة االقترادية

 د االىتسام بالحالة التشسػية القصاعية لجى اإلدارة الحاتية؟ىل ازدا -
أو  ،كسعجل الشسػ ،أو أعمشت اإلدارة الحاتية أية مؤشخات تشسػية إحرائية ،ىل ضيخت -

تذيخ إلى نجاع األساليب  ع، بحيثوغيخى أو التخاكع الخأسسالي ،حجع االستثسارات
في  ،والتشسػية بذكل عام ،ل خاصبذكفي سياق الحالة االقترادية القصاعية  ،الستبعة

  السشصقة. 

 أهداف الدراسة

 .اإلحاشة باستخاتيجية تشسػية في مشاشق شسال وشخق سػريا -
  .وتػفيخ فخص العسل ،لتحديغ بيئة األعسال ،والفخص الستػافخة باإلمكاناتالتعخيف  -
عمى أسذ تذاركية بيغ مختمف البشى االجتساعية  ،التخكيد عمى التشسية القصاعية -

 واالقترادية في السشصقة. 

 فرضيات الدراسة

 .الستخاتيجيات والخصط االقتراديةالحالة االقترادية بعيجة عغ سياق ا -
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مقارنة بسجى تػافخ  ،في مشاشق شسال وشخق سػرياشسػية السحققة التضعف الشتائج  -
 .الالزمة لحلظالسػارد االقترادية 

سجخل رئيدي لمتشسية ك ،إلحجاث التشسية القصاعية ،االعتساد عمى أسذ التذاركية -
 االقترادية واالجتساعية في السشصقة.

 

 محتهيات الدراسة

 تسييج

 مفههم التشسية االقترادية وأهدافها–الفرل األول 

 تعخيف التشسية االقترادية–أواًل              

 االقتراديمفيػم الشسػ –ثانيًا              

 أىجاف التشسية االقترادية–ًا لثثا             

 التخطيط السحلي والتشسية القطاعيةضرورات –الفرل الثاني 

 خرائز االقتراد السحمي في شسال وشخق سػريا–أواًل              

 أىع أسباب وضخورات المجػء إلى التشسية السحمية-ثانيًا              

 االستراتيجيات التشسهية السقترحة–الفرل الثالث 

 التشسية القصاعية–أواًل              

 مخاحل وخصػات التخصيط الستخاتيجية تشسػية في مشاشق شسال وشخق سػريا–ثانيًا              

 الشتائج والسقترحات
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 تسهيد

بعج استالم مؤسدات اإلدارة الحاتية زمام  .اً ئناشاقترادًا  ،اقتراد مشاشق شسال وشخق سػريا عج  ي  
 مغ وخاصة مشابع الصاقة ،الستاحة فييااالقترادية وسيصختيا عمى السػارد  ،األمػر في السشصقة

 ،مغ شخقات -عمى ِقَجِميا–في السشصقة وعمى الخغع مغ تػفخ البشية التحتية  ؛والغاز الشفط
وشبكات  ،ومحصات تػليج الكيخباء ،وسجود السياه ،والجدػر ،والكيخباء اءوشبكات الس

إال أن سشػات األزمة الصػيمة كانت  ،مغ ذي قبل ،والسؤسدات والسباني اإلدارية ،االتراالت
 ،أو تصػيخ القائع مشيا ،وعجم تػفخ القجرة عمى إعادة تأىيميا ،كفيمة بتخخيب ندب كبيخة مشيا

 ألسباب مختمفة.

وعمى الخغع  ؛لع تبجأ مغ نقصة الرفخ في الحقل االقترادييسكششا القػل إن اإلدارة الحاتية  ،لحلظ
 ،يسكغ اإلشارة إلييا بالبشان ،تصػرات اقترادية ممحػضة - حتى اليػم -فإنيا لع تحجث  ،مغ ذلظ

فالسشصقة تعاني مغ  ،بل عمى العكذ ،أو تحديغ البشية التحتية القائسة ،كتشفيح مذاريع ضخسة
كالخبد والدكخ  ،أو سمع االستيالك الخئيدية ،تتعمق بالػقػد ،حيغ آلخخ مغ أزمات مختمفة

وفقجان األفخاد لشدب متتالية مغ قجراتيع  ،فزاًل عغ معجالت التزخع السدتسخة باالرتفاع ،وسػاىا
 لحلظ. الذخائية نتيجةً 

ريا ونتيجة لألوضاع األمشية الدائجة في سػ  ،وىي أن اإلدارة الحاتية ،ىحا يزعشا أمام رؤية محجدة
لع تدتصع اتباع استخاتيجيات  ،وفي مشاشق شسال وشخق سػريا بذكل خاص ،بذكل عام

وبالخغع مغ قػة ىحه  .تيجف إلى تصػيخ اقتراد السشصقة ،لػضع خصط تشسػية ،اقترادية حؿيؿية
كان كؽياًل  ،إال أنو يسكغ القػل بأن حجع السػارد االقترادية الستػافخة لجى اإلدارة الحاتية ،الحجة

 ،يسشع مغ زيادة معجالت الفقخ والبصالةبحيث  ،إلى حج ماواجتساعيًا بتصػيخ السشصقة اقتراديًا 
تمظ  استخجمتؼيسا لػ  ،السشصقة االقترادي فيتحدغ الػضع السعيذي و إحجاث ويجفع باتجاه 
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بكفاءة استخجاميا و  ،بتػضيفيا في مذاريع تشسػية عالية السخدود اإلنتاجي ،السشاسبة السػارد بالصخق 
 اقترادية مثمى.

يسكششا أن نبحث في أىع اآلليات  ،وفي ضل الػاقعيغ االقترادي واألمشي القائع ،في دراستشا ىحه
التي يسكغ مغ خالليا وضع اقتراد السشصقة عمى سكة التشسية االقترادية  ،والدياسات التشسػية

خصط التصػيخية والتشسػية في وضع ال - مغ وجية نطخنا -والتي تتسثل  ،واالجتساعية الذاممة
تبحث في تحجيج  ،ضسغ إشار خصة تػجييية شاممة غيخ ممدمة ،وعمى أسذ تذاركية ،السحمية

وفق  ،وتػزيعيا عمى القصاعات االقترادية الخئيدية ،مات والسػارد االقترادية الستػافخةالسقػ  
 .أسذ االستثسار الدميعو  ،التشسية االقترادية أولػيات

 

          مفههم التشسية االقترادية وأهدافها  –الفرل األول 

يختمف االقتراديػن في تحجيج ما إذا كانت التشسية  ،عشج الخػض في مفيػم التشسية االقترادية
وبشاء  ،واالستقخار ،كالخفاه االقترادي ،أداة ووسيمة لتحقيق مجسػعة مغ األىجاف السجتسعية

إلى إحجاث تحػالت بشيػية داخل الدياقات  أسذ التصػر. أم أنيا عسمية بحج ذاتيا تيجف
 وتشتج األدوات الكفيمة بتصػيخىا. ،السجتسعية السختمفة

الحي يسكغ أن تقػم بو التشسية داخل  ،اليسكششا مالحطة الجور الفع   ،ومغ خالل ىحه السجادلة
ألنو بالشتيجة  ،لتحقيق أىجاف متعجدة داةً أو أ ،بحج ذاتيا كانت عسميةً أ سػاءً  ،السجتسعات البذخية

والكفيمة بكدخ حالة الخكػد  ،ستؤدي في الحالتيغ إلى إحجاث التغيخات البشيػية السصمػبة
 وحتى الدياسية. ،التي تعتبخ األساس لمعجيج مغ السذكالت االقترادية واالجتساعية ،االقترادي

 تعريف التشسية االقترادية –أواًل 

تبعًا لمحالة العامة التي يعيذيا االقتراد الػششي  ،اديةتعجدت التعاريف الستعمقة بالتشسية االقتر
 ،يسكغ إعصاء تعخيف لمتشسية االقترادية ،ففي حالة تخاجع الشاتج السحمي ،ومؤشخاتو الخئيدية

 ،بيجف زيادة الشاتج السحمي ،بأنيا العسمية التي يسكغ مغ خالليا رفع معجالت الشسػ االقترادي
 وبالتالي زيادة حرة الفخد مغ الجخل الػششي. 

يسكغ تعخيفيا  ،وزيادة أعجاد الفقخاء ،وارتفاع معجالت التزخع ،أما في حالة زيادة معجالت البصالة
وتحقيق العجالة في تػزيع  ،بأنيا العسمية التي يسكغ مغ خالليا تخؽيس ندب البصالة والتزخع
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القادرة عمى فتح  ،ودعع مذاريع االستثسار ،اإلنتاجيةمغ خالل تقػية البشية  ،الجخل الػششي
 وتحخيظ الصمب الفعال. ،لتشذيط األسػاق ،وإعادة تػزيع الجخل ،فخص العسل

يسكغ تعخيف  ،وارتفاع معجالت الفداد اإلداري  ،في حالة زيادة ندب اليجر في السػارد الستاحة
االستغالل األمثل لمسػارد االقترادية في  بأنيا العسمية التي مغ خالليا يتع ،التشسية االقترادية

وبتكاليف اقترادية متخافقة مع آليات لمخقابة  ،لمحرػل عمى أكبخ كسية مغ السشتجات ،البالد
مغ القجرة الذخائية  وتحج   ،ع مغ التكاليفزخ  التي ت   ،لمحج مغ ضاىخة الفداد ،والتقييع الحؿيقييغ

 في الدػق. 

بأنيا تمظ العسمية التي تيجف إلى  ،يسكششا تعخيف التشسية االقترادية ،واعتسادًا عمى ذكخناه
باالعتساد عمى التخصيط  ،إلى وضع اقترادي واجتساعي أرقى ،االنتقال بالحالة السجتسعية اآلنية

واإلجخاءات اإلدارية والتشفيحية اليادفة إلى  ،ةالدميس وتصبيق الدياسات االقترادية ،االقترادي
وتحديغ  ،معجالت الشسػ االقتراديبيجف رفع  ،وتدخيخىا بالذكل األمثل ،د الستاحةتعبئة السػار 

 تحقيق الخفاه داخل السجتسع. و  ،مؤشخات االقتراد الكمي

ال يقترخ  ،مجتسعيةبأن التشسية االقترادية ىي عسمية  ،ومغ خالل التعخيف الدابق يسكششا القػل
وإنسا تدتشج إلى مذاركة فعالة مغ قبل جسيع  ،أو جية تشطيسية وحيجة ،الؿيام بيا عمى قصاع واحج

وعمى  ،وحكػمات ،ومشطسات أعسال ،ومؤسداتً  ،أفخاداً  ،الػحجات االقترادية القائسة في السجتسع
 لتحقيق أىجافيا. ،تعتسج التخصيط االقترادي الدميع ،أسذ عمسية

 مفههم الشسه االقترادي –ثانيًا 

ومفيػم الشسػ  ،التسييد بيغ مفيػميا ،وعشج الحجيث عغ التشسية االقترادية ،نمغ الزخورة بسكا
أو الجخل القػمي  ،الحي يقرج بو "حجوث زيادة مدتسخة في إجسالي الشاتج السحمي ،االقترادي

وبحلظ يسكششا  1الحؿيقي، بسا يحقق زيادة في متػسط نريب الفخد مغ الجخل القػمي الحؿيقي"
كالجخل  ،بأن الشسػ االقترادي كسفيػم يقترخ عمى تغيخ مؤشخات االقتراد الكمي ،القػل

 فتشصػي عمى إحجاث تغيخات ،أما التشسية االقترادية ،باتجاه زيادتياونريب الفخد مشو  ،الػششي
 ،وتحقيق العجالة في تػزيعو ،وتشػيع مرادر الجخل ؼيو ،وتقػيتو ،بشيػية داخل االقتراد الػششي

    نتقال إلى حالة أرقى. بيجف اال

                                                           
1
جامعة –كلية التجارة  –المشكالت( -النظريات االستراتيجيات -دمحم عبد العزيز عجمية، التنمية االلتصادية )المفاهيم والخصائص 

   76ص– 2008بر أكتو–مكتبة طريك العلم –اإلسكندرية 
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 أهداف التشسية االقترادية–ًا لثثا

االنتقال بالحالة إلى بأنيا العسمية التي تيجف  ،إذا اعتسجنا عمى مفيػم التشسية االقترادية 
مغ خالل الدعي نحػ إحجاث تغيخات ـيكمية  ،االقترادية مغ مدتػاىا الحالي إلى مدتػى أرقى

وتصػيخ أدوات  ،وتشػيع الجخل ومرادره ،وتقػية القصاع اإلنتاجي ؼيو ،داخل االقتراد الػششي
 إيخاد بعزًا مغ أىجاف التشسية االقترادية:فإنو يسكششا  ،اإلنتاج وشخائقو

بذكل  ،وتػضيفيا في السجاالت االستثسارية الشاجعة ،تعبئة السػارد الستاحة بذكل متدايج -1
وبالتالي  ،وإنتاج الدمع والسػاد الخئيدية بالجرجة األولى ،ؤدي إلى تػفيخ فخص لمعسلي

وتصػيخ أساليبو  ،يسكغ مغ خالليا الؿيام بعسميات إعادة اإلنتاج ،تذكيل ؾيع مزافة
 بذكل مدتسخ.

وإقامة  ،والتي تذسل مذخوعات البشية التحتية ،تقػية البشية الييكمية لالقتراد الػششي -2
يسكغ مغ  ،صػيخ القصاعات الخئيدية بذكل مخصطوت ،وتصػيخ السذخوعات اإلنتاجية

 خالليا االنتقال إلى سػية اقترادية أعمى.
 ،يتع زيادة مرادر الجخل وتشػيعيا ،وإقامة السذاريع ،مغ خالل زيادة معجالت االستثسار -3

األمخ الحي يزسغ حخكية مدتسخة  ،وبالتالي تأميغ زيادة مدتسخة في متػسط دخػل األفخاد
وبالتالي يذجع عمى إقامة  ،غ مدتػيات الصمب الكميبدبب تحد   ،في األسػاق

 مشيا. ةأو تػسيع القائس ،السذخوعات االستثسارية الججيجة
وبالتالي  ،بتػفيخ الدمع السادية في األسػاقكفيمة  ،إن تدايج أعجاد السذخوعات اإلنتاجية -4

 ،ػردات مغ جية ثانيةوتقميل االعتساد عمى السدت ،تأميغ احتياجات األفخاد مشيا مغ جية
والتي يسكغ استخجاميا في إنذاء وإقامة  ،مسا سيػفخ مغ حجع العسالت الرعبة

 القادرة عمى تحقيق الؿيع السزافة الحؿيؿية. ،السذخوعات اإلنتاجية
وبالتالي الخفع مغ  ،االقترادية والسجتسعية تأميغ التصػر السدتسخ عمى مختمف األصعجة -5

تيع عمى وزيادة قجر  ،عورفع سػية األداء االقترادي لجيي ،ةالقجرات والصاقات البذخي
وبالتالي  ،السادية مجاخيميعوتحديغ  ،وتحديشيا مغ جية ،السداىسة في العسمية اإلنتاجية

 رفع مدتػاىع السعيذي مغ جية ثانية. 
تصبيق الدياسات مغ خالل  ،إن التشسية االقترادية كفيمة بتحجيع واقع التخمف ومطاىخه -6

وبالتالي تحديغ  ،وتحقيق مدألة االستغالل األمثل لمسػارد الستاحة ،االقترادية الدميسة
 ومحاربة الفقخ. ،الػاقع السعاشي لألفخاد
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وإقامة االستثسارات  ،وبتحؿيقيا لسعجالت نسػ عالية ،باالعتساد عمى التخصيط الدميع -7
ليذ فقط عمى  ،ة متصػرةتيجف التشسية االقترادية إلى خمق حال ،وتصػيخ العسل اإلداري 

يتع مغ خالليا تصػيخ مجسل الشػاحي  ،وإنسا لمتأسيذ ألرضية ،الرعيج االقترادي
 داخل السجتسع.االجتساعية والثقاؼية والبيئية  ،الحياتية

 

  

 التخطيط السحلي والتشسية االقترادية–الفرل الثاني 

قج تكػن مشصمقًا  ،عمى بشاء أرضية اقترادية ،وضسغ إمكاناتيا الستاحة ،اإلدارة الحاتية تعسل
ويتسثل ذلظ بتصػيخ الييئات القائسة والسذخفة عمى  ،لػضع السشصقة عمى سكة التشسية االقترادية

كقػانيغ  ،العجيج مغ القػانيغ الشاضسة لمحياة االقترادية وسغ   ،الػضع االقترادي بذكل عام
في تخسيخ  ،حاولة االستفادة مغ الخبخات الخارجيةوم ؛وغيخىا ،والتجارة ،واالستثسار ،الزخائب

التي مغ خالليا يسكغ الذخوع في العسمية التشسػية االقترادية عمى وجو  ،األسذ الدميسة
في مخاحل زمشية الحقة. األمخ الحي يتصمب االعتساد  ،والذاممة عمى وجو العسػم ،الخرػص

والقادرة عمى التعامل مع  ،الخبخات العاليةوذات  ،عمى الكفاءات االقترادية واإلدارية السؤىمة
 وسيخه نحػ تحقيق التشسية السشذػدة.    ،ووضع أسذ لتصػيخه ،الػاقع االقترادي الستاح

 إال أنيا لع تخط   ،عمى الخغع مغ أن اإلدارة الحاتية تعصي القترادىا صفة االقتراد السجتسعي
 يسكششا مالحطة مالمح رئيدية لالقتراد ال ،بذكل عامو  .بيحا االتجاه خصػات حؿيؿية حتى اآلن

أم عمى  ،سو كاقتراد يعتسج عمى التخصيطس  وَ سكغ يمغ خالليا  ،السحمي في شسال وشخق سػريا
 أم ىػ خميط بيغ االثشيغ.  ،قػى الدػق 

تحت أي مغ  ،في السشصقةوشكمو  ،داخل االقتراد السحميال يسكغ إدراج اآلليات السعسػل بيا 
 ،عجم وجػد جياز إداري اقترادي فعمي إلى ،. ويعػد الدبب الخئيدي في ذلظاألشكال الدابقة

إضافة إلى غياب  وتػجيييا بسا يتػافق والػاقع القائع في السشصقة. ،عشى بالحالة التخصيصيةي  
 ،إحجاث نقالت نػعية ؼيو والقادرة عمى ،الخاصة بالحقل االقترادي ،اليياكل اإلدارية الستكاممة

   وعمى مختمف الرعج االقترادية واالجتساعية.
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وتجاخل العػامل والقػى الدياسية لالستفادة مغ السػارد  ،الحالة األمشية غيخ السدتقخة عج  كسا ت  
الدياسي ال  خارعمى اعتبار أن عجم االستق ،الستاحة سبب آخخ يسكغ تعػيسو في ىحه الحالة

 .يداعج عمى تصبيق الخصط التشسػية

 خرائص االقتراد السحلي في شسال وشرق سهريا –أواًل 

إال  ،عمى الخغع مغ احتػاء مشاشق شسال وشخق سػريا عمى جل  السػارد االقترادية في البالد
داخل  نتاجيةاإلمغ ضعف في -اإلدارة الحاتية عمييا حيازةوقبل -سابقًا كانت تعاني أنيا 

مغ ومشتجاتيا  ،معطع مخخجات تمظ القصاعاتإضافة إلى تػريج  ،القصاعات االقترادية الخئيدية
وعجم تخريز ندب مقبػلة  ،إلى الجاخل الدػري  ،والقسح ،كالشفط ،والسػاد االستخاتيجية ،الدمع

انخفاضًا في مدتػيات األداء مسا تخك  ،السشصقةوتشسية  ،مغ إيخاداتيا لرالح إعادة اإلنتاج الدميع
 .ػى السصمػبوبقاء معجالت الشسػ دون السدت ،االقترادي

بزعف  تتسثم ،ة واجتساعية مدتسخة عمى السشصقة وسكانيااقتراديىحا األمخ كان لو انعكاسات 
 ،مغ السشصقةوتدايج مػجات اليجخة الجاخمية والخارجية  ،ندب البصالة ارتفاعو  ،مدتػيات الجخػل

إلى ضعف الدياسات االقترادية التي كانت  ،ويعػد الدبب في ذلظ .بحثًا عغ حياة أفزل
أو ألسباب أخخى كانت مختبصة بصبيعة  ،لحدابات سياسيةوانتقائيتيا  ،مفخوضة عمى السشصقة

  وآليات استغاللو لمسػارد االقترادية في البالد. ،الدياسيالشطام 

تي تتخك أثخًا وال ،يسكششا إيخاد عجد مغ الخرائز االقترادية التي تتسيد بيا السشصقة ،وىشا
 ،وتصبيق الدياسات واإلجخاءات الكفيمة بحلظ ،مباشخًا أو غيخ مباشخ عمى كيؽية تشسية السشصقة

 نحكخ مشيا:

 سيادة القطاع التجاري كسهرد اقترادي رئيدي -1

ج الذخيان الخئيدي القتراد اإلدارة الحاتية في مشاشق شسال وشخق سػريا. وتػل   ،ل التجارةتذك  
واألرباح التي  ،يتذكل مغ الخسػم السفخوضة عمى الدمع السدتػردة ،ال بأس بو لياالتجارة دخاًل 

أو البيع والذخاء في  ،االستيخاد سػاءً  ،التي تقػم بعسميات التجارة ،تحققيا مؤسدات اإلدارة الحاتية
 ،ةالعسػد الفقخي لمدمع السدتػردة إلى السشصق ،الدػق. وتذكل تجارة الديارات والسػاد الغحائية

 وااللكتخونيات. ،واألدوات الكيخبائية السشدلية ،يزاف إلييا مػاد البشاء
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ال تحػز القصاعات اإلنتاجية عمى ذات األىسية داخل السشطػمة االقترادية لإلدارة  ،وبحلظ
بعج خخوج السشصقة  ،ججيجاً  ىً والحي أخح مشح ،فالقصاع الرشاعي ،كسا القصاع التجاري  ،الحاتية

إال أن  ،وآليات التأسيذ وغيخىا ،تسثل بديػلة اإلجخاءات ،لحكػمة الدػريةمغ تحت سيصخة ا
األمخ الحي لع يجعع  ،معطع التػجو كان نحػ إقامة صشاعات غحائية واستيالكية بالجرجة األولى

وبقائيا رىيشة رأس السال التجاري الدخيع  ،سذ التشسية فيياوال أ   ،البشية اإلنتاجية في السشصقة
 والسداىع في رفع مدتػيات التزخع. ،الخبح

بدبب السداحات الدراعية  ،وعمى الخغع مغ أن القصاع الدراعي يحػز عمى أىسية استثشائية
إال أن ىحا القصاع ما زال يعتسج  ،مشو يالستأت  واعتساد معطع سكان السشصقة عمى الجخل  ،الػاسعة

وبالتالي يتدع  ،االستثسارية الزخسةشو السذاريع وتغيب ع ،بالجرجة األولى عمى مياه األمصار
استخجام أية شخائق حجيثة  ظ حتى اآلنالحَ ولع ي   ،وضعف اإلنتاجية ،اإلنتاجكسيات بانخفاض 
أو الحجيث عغ مذاريع لتشسيتو وتصػيخه. بل تدداد ؼيو الرعػبات اإلنتاجية مغ  ،في الدراعة

ألسباب  ،الدراعييغوتخاجع أعجاد العسال  ،ونقز في السدتمدمات األساسية ،ارتفاع في التكاليف
 مختمفة.

 قلة االستثسارات وندرة رؤوس األمهال -2

أىع أسذ إحجاث التشسية  أحج ،والديادة في حجع السذخوعات االستثسارية ،يعتبخ االستثسار
 ،مغ زيادة في حجع الشاتج السحمي ،مغ خالل تحديغ مؤشخات االقتراد الكمي ،االقترادية

وبالتالي تحدغ في مدتػيات  ؛ورفع الؿيع السزافة ،والتػضيف ،وتحدغ الصمب عمى العسالة
 والسجتسع بذكل عام. ،الجخػل لجى األفخاد

وحاجتيا لتحديغ البشية  ،وفي ضل الطخوف االقترادية القائسة في مشاشق شسال وشخق سػريا
إن السيل  ،يسكغ القػل ؛أو قصاعية ،بشيػية ،وتشفيح مذاريع استثسارية عمى عجة أصعجة ،التحتية

وبالتػجيات  ،والدبب يتعمق بالثقافة السجتسعية مغ جية .نحػ االستثسار في أدنى مدتػياتو
وبخامجيا  ،يزاف إلييا الحالة الدياسية ،االقترادية لسؤسدات اإلدارة الحاتية مغ جية ثانية

ا نحػ مدألة ضخورة تدايج الكع والشػع ومجى ارتباشيا أو تػجييي ،التابعة لإلدارة الحاتية نفديا
 االستثساري مغ عجمو.

والحي  ،بذكمييا السالي والسادي ،يعاني اقتراد مشاشق شسال وشخق سػريا مغ قمة رؤوس األمػال
 ،وتختبط ىحه السدألة بعجة عػامل ،العامل الخئيدي في تأسيذ السذخوعات االستثساريةيعتبخ 
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 ،والعامل االقتراديحالة عجم االستقخار الدياسي في السشصقة،  حيث ،العامل الدياسي أىسيا
وتػجييو نحػ تأميغ متصمبات  ،بدبب ضعف الجخل الفخدي ،دخاراالقمة السيل نحػ  ويتسثل في

وبالتالي  ،وارتفاع األسعار في األسػاق ،في ضل حالة التزخع العالية الدائجة ،الحياة الخئيدية
 نية نحػ االدخار الفخدي.يشعجم بذكل شبو تام أي إمكا

وزيادة في حجع  ،تعاني مغ قمة مػاردىا الساليةبجورىا فيي  ،أما عمى صعيج اإلدارة الحاتية
األمخ الحي يزعف مغ إمكانية تػفيخىا لخؤوس  ،االقترادية والعدكخيةو مدؤولياتيا االجتساعية 

فإن  ،ومغ جية ثانية ،جيةىحا مغ  ،التي يسكغ تخريريا لمعسل االستثساري والتشسػي  ،األمػال
 سػاءً  ،يحتاج إلى تػفخ مقػمات بيئة استثسارية ،وتػضيفيا في االستثسارات ،جحب روس األمػال

أو  ،وإجخاءات تأسيذ وتشفيح السذاريع االستثسارية ،كقػانيغ االستثسار ،مقػمات إدارية تشطيسية
س األمػال إلى القصاع خػل رؤو كذخط رئيدي لج ،مقػمات سياسية تختبط بحالة االستقخار األمشي

  وىحا غيخ متػفخ حتى المحطة. ،االستثساري 

 قلة أعداد أصحاب الكفاءات والسؤهالت العلسية وتعثر الشظام التعليسي بذكل عام -3

وال سيسا  ،الكػادر البذخية السؤىمةتعاني مشاشق شسال وشخق سػريا مغ نقز واضح في أعجاد 
التي جخت خالل سشػات الحخب  ،بدبب مػجات اليجخة الػاسعة ،اإلدارية بالجرجة األولى

قج ال تتػافق مع تػجيات  ،في الحقل االقتراديمعيشة  سياساتذ و واعتساد أس ،الساضية
 الكثيخيغ مغ أصحاب السؤىالت والكفاءات العمسية.

مؤسداتيا رفج مغ  - حتى اآلن -الحي أقامتو اإلدارة الحاتية  ،كسا لع يدتصع الشطام التعميسي
تكػن قادرة عمى ؾيادة عسمية التشسية  ،عالية التأىيلاإلدارية واالقترادية بكفاءات عمسية 

والقائسة اآلن في  ،حتى أن الجامعات التابعة لإلدارة الحاتية ،االقترادية واالجتساعية في السشصقة
وتقترخ عمى وجػد معيج مالي  ،ال تحتػي أية كميات متخررة في االقتراد واإلدارة ،السشصقة
 لتعميع أسذ السحاسبة السالية واإلدارة.  ،نامجة الجراسة ؼيو سشت ،تصبيقي

 ضعف مدتهيات إنتاجية العسل -4

وغياب  ،نتيجة ضعف الشسػ االقترادي ،ال تتذكل في السشصقة أية فػائس اقترادية حؿيؿية
شتغال الشدبة األكبخ مغ العامميغ في السذخوعات االستثسارية عغ القصاع اإلنتاجي. إضافة إلى ا

والحي تتسيد معطع مؤسداتو بػجػد البصالة  ،القصاع اإلداري والخجمي داخل اإلدارة الحاتية
وىجر ندبة عالية مغ الصاقات  ،التي تعج أحج أىع أسباب انخفاض إنتاجية العسل ،السقشعة
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وسيادة  ،و لجى القصاع الخاصتخمف شخائق اإلنتاج وأدواتوالسػارد الستاحة. يزاف إلى ذلظ 
وقمة  ،ومياراتيع اإلنتاجية ،ضعف مدتػيات تأىيل العامميغإضافة إلى  ،ثقافة الخبح الدخيع لجيو

ألسباب تتعمق  ،السدتخجمة في العسمية اإلنتاجية بذكل عام ،تػفخ اآلالت والسعجات الستصػرة
وكل  ،تػريجىا مغ الخارج إلى السشصقةوصعػبات وأحيانًا أخخى بإمكانات  ،أحيانًا بارتفاع تكاليفيا

وفقجان  ،وبالتالي مدتػيات الخبحية ،تمظ العػامل تداىع في انخفاض مدتػيات إنتاجية العسل
 القجرة عمى تػسيع اإلنتاج وتصػيخه.

 االفتقاد إلى أسس التخطيط العلسي -5

ترادي معيغ. فاإلدارة يتسيد االقتراد القائع في مشاشق شسال وشخق سػريا بعجم وجػد شكل اق
يسكغ لشا أن نصمق عمييا اسع مشطػمة اقترادية  ،الحاتية تفتقج إلى وجػد ـياكل اقترادية حؿيؿية

ال يتعجى ما يسكغ تدسيتو بسؤسدات  ،فسا ىػ قائع مغ السؤسدات اإلدارية االقترادية ،متكاممة
اسي الحي تسخ ؼيو السشصقة بحدب الطخف الدي ،بأشكال مختمفة ،تجيخ الػاقع االقترادي القائع

 بذكل عام.

كأساس إلحجاث  ،فمدفة االقتراد السجتسعيفكخيًا عمى اعتسجت  ةفسغ السعمػم أن اإلدارة الحاتي
ولكغ ما حجث  ،ضسغ إشار مغ الالمخكدية ،جتساعية في مشاشق سيصختيااالقترادية و االتشسية ال

 ،ذلظ أن ىحا الشػع مغ الشطخية االقترادية وتصبيقيا ،الػاقع مدألة مغايخة تساماً  عمى أرض
بالخغع مغ تػافخ السقػمات  ،تفتقخ إلييا السشصقة ،سذ نطخية واجتساعيةأو  ،مقػمات يحتاج إلى

اإلدارة الحاتية عغ تصبيق أسذ  سخعان ما انحخفت ،وىشا .راديةوبشية اقت ،االقترادية مغ مػارد
واالكتفاء  ،عمى الدػق وآلياتووكبار التجار  ،رأس السال لرالح سيصخة ،ىحا الذكل االقترادي

 بإدارة الػضع القائع.

وعمى الخغع مغ وجػد مكتب التخصيط والتشسية  ،السشطػمة االقترادية الستكاممة غياب غوحي
إال أن السالحظ تسامًا ىػ غياب الخصط  ،ضسغ الييكمية اإلدارية لسؤسدات اإلدارة الحاتية

والجليل أن السيدانيات االستثسارية الػاردة  ،االقترادية السدتقبمية عغ عسل اإلدارات االقترادية
ويختبط ىحا العامل بحالة عجم  ،2ال تحكخ ندب   ،2222و 2221في مػازنة اإلدارة الحاتية لعامي 

 .الحاتية لمعامل االقترادي والتشسػي مغ جية ثانية وبشطخة اإلدارة ،االستقخار الدياسي مغ جية

                                                           
2
مليون دوالر وشكلت نسبة ال تذكر من حجم الموازنة البالغ  80فمط  2022بلغ حجم اإلنفاق االستثماري في الموازنة التمديرية لعام  

 مليون دوالر. 981
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والقادر عمى رسع خصػط الدياسة  - السػرد البذخي السؤىل غياب ،ذلظ إلىيسكغ أن نزيف 
التي يغمب فييا شغل مثل ىحه  ،عغ مؤسدات اإلدارة الحاتية - االقترادية في السشصقة

ػية تحتيا. كسا يسكغ زشوحرز األحداب الس ،تػافق الدياسيعمى أسذ ال ،السشاصب
أية مؤشخات تخز االقتراد  ةبعجم نذخ مؤسدات اإلدارة الحاتي ،االستجالل عمى غياب التخصيط

 وآليات تشفيحىا. ،وتحجيج قشػات تدييخىا ،والتي يسكغ اعتسادىا لػضع الخصط االقترادية ،الكمي

 أهم أسباب وضرورات اللجهء إلى التشسية السحلية-ثانيًا 

وخاصة ذات الرمة  ،السؤسدات االقترادية القائسة في مشاشق شسال وشخق سػرياتدتصيع 
وسبل  ،لتذخيز الػاقع االقترادي ،الؿيام بإجخاء البحػث والجراسات العمسية ،بالحالة االقترادية

بيجف  ،والػقػف بذكل حؿيقي عمى أىع الفخص واإلمكانات الستاحة لجييا ،التشسية السسكشة
ع الرعػبات أو السعػقات التي تحػل بعج تحجيج أى ،ياق تشفيح الخصط التشسػيةفي س ،استغالليا

 دون البجء بالعسمية التشسػية.

التي مغ  ،سيكػن أحج أىع ىحه الخصػات ،ولعل االستعجال في إصجار قانػن لالستثسار
وأن يعسل عمى تيديخ إجخاءات تأسيذ وإقامة  ،لبيئة استثسارية نذصة ومخنة تييئالزخوري أن 

بيجف تػسيع القاعجة  ،وخاصة ما يتعمق بالسذخوعات الرغيخة والستػسصة ،االستثسارات
ويديج مغ نريب  ،والتػضيف بسا يخفع مغ حجع الشاتج السحمي ،وزيادة فخص العسل ،اإلنتاجية

 اإلنتاج واالستثسار.ويػفخ الؿيسة السزافة الالزمة لمتػسع في  ،الفخد مغ الجخل

لمؿيام بعسمية التشسية السحمية  ،أو الزخورات السخحمية ،يسكششا إيخاد مجسػعة مغ األسباب ،وىشا
 في مشاشق شسال وشخق سػريا:

 تحديات وطشية وسياسية لإلدارة الذاتية -1

وىي  ،األولى مغ نػعيا عمى صعيج الجولة الدػريةسياسيًا تذكل تجخبة اإلدارة الحاتية 
تؤثخ عمى  ،تتعخض مغ قبل العجيج مغ األشخاف اإلقميسية والسحمية لزغػشات مختمفة

إثبات أن  ،يتػجب عمى القائسيغ عمى ىحه اإلدارة ،مدارىا الدياسي واالقترادي معًا. لحلظ
عمى تأميغ  قادر   ،وفي ضل التحجيات الكبيخة أمامو واستسخار األزمة الدػرية ،مذخوعيع

وتحديغ الػاقع الخجمي  ،وتمبية متصمباتيع الحياتية الزخورية ،مشاشقيا احتياجات سكان
 .والسعيذي فييا
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 ،البحث في إمكانيات وسبل البجء بالعسمية التشسػية السحمية ،فإنو مغ الزخورة بسكان ،وىشا
ومػاردىا  ،وثخواتيا ،وباالعتساد عمى مقجرات السشصقة ،في مشاشق شسال وشخق سػريا

وتصػيخ القاعجة  ،ووضعيا في خجمة تحديغ الػاقع السعيذي والخجمي ،لبذخيةاالقترادية وا
ويثبت بأن اإلدارة  ،بسا يفزي إلى نجاح التجخبة عمى الرعيج الػششي الدػري  ،االقترادية

وقادرة عمى تحديغ مدتػى اقتراد  ،الحاتية قادرة عمى تحليل الرعػبات التي تحيط بيا
بالخغع مغ الرعػبات والتحجيات القاسية  ،احتياجات مشاشقياتؤمغ قادرة عمى أن و  ،السشصقة

 التي تػاجييا.     

 التهترات األمشية والخالفات الدياسية بين الحين واألخر -2

 ،رىيشة العامل الدياسي ،األمخ يجعل مغ مشاشق اإلدارة الحاتية والحالة االقترادية فيياىحا 
األمخ  ؛أو مػاجيات عدكخية ،لجى حجوث أية تػتخات ،ح ضجىاالتي ت شف   ،وسياسات الحرار

 ،العخضفييا شخفس في ،الحي يؤثخ عمى عسمية رفج األسػاق بالدمع والسشتجات الالزمة
وتقمل مغ إمكانية  ،أو في األسعار ،في الكسيات سػاءً  ،مغ عجم االستقخارحجث حالة وت

 والسػاد الحياتية اليػمية وغيخىا. ،حرػل األفخاد عمى احتياجاتيع مغ الدمع

مع  ،االستثساراتفإنو مغ الزخوري الؿيام بػضع وتشفيح خصط تشسػية تعسل عمى إقامة  ،وىشا
وخاصة الستعمقة بإنتاج الدمع  ،ضخورة التخكيد عمى تشفيح السذخوعات الرغيخة والستػسصة

بيجف تػفيخ  ،عي خاصةالتي تحتاجيا السشصقة في القصاعيغ الدراعي والرشا ،والسشتجات
 وإحالل مشتجات تمظ السذخوعات كبجيل لتمظ السدتػردة. ،احتياجات األفخاد

 وثروات السشطقة بسا فيها الشفط اإلدارة الذاتية على مقدرات يازةح -3

وبالتالي فإن اإلدارة  ،% مغ ثخوات الجولة الدػرية ككل55أكثخ مغ تذكل ىحه الثخوات 
أن تعسل عمى استغالل ىحه الثخوات و ال بج  ،وانصالقًا مغ أسذ التشسية السدتجامة ،الحاتية

يسكغ استخجاميا في تشفيح بخامج ومذخوعات  ،والحي يشتج فػائس اقترادية ،بالذكل األمثل
 التشسية االقترادية في السشصقة.

إال أن استخجام الصخق  ،فعمى الخغع مغ حجع األعباء السالية السمقاة عمى عاتق اإلدارة الحاتية
واتباع آليات االستغالل  ،واألساليب العمسية في مجال وضع وتشفيح الخصط االقترادية

وتػزيعيا عمى القصاعات  ،قشػات استثسارية مشتجة وتػضيفيا داخل ،رد الستاحةاألمثل لمسػا
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بجء بعسمية وال ،لخفع معجالت الشسػ ،سيكػن كؽياًل بخمق أرضية ،االقترادية بالذكل السصمػب
 بالذكل الدميع. ،لتشسية االقتراديةا

 خلق قاعدة اقترادية وإنتاجية في السشطقة -4

جة إنتاجية ىػ إحجاث قاع ،في السشصقة لعل مغ أىع أسذ االستقخار واستقالل القخار الدياسي
وفتح فخص العسل  ،ورفع معجالت الشسػ ،زيادة حجع الشاتج السحميو  ،تشػيععمى قادرة 

 ،وتغصية احتياجات األفخاد مشيا ،وإمجاد األسػاق بالدمع والسشتجات األساسية ،والتػضيف
 ،وتخؽيس تكاليف التػريج ،األمخ الحي سيجفع باتجاه خمق نػع مغ االستقخار في األسػاق

 وبالتالي تخؽيس األسعار.

استشادًا إلى الخصط  ،كسا يسكغ مغ خالل إقامة السذخوعات داخل القصاعات اإلنتاجية
مغ تػفيخ  ،وسالسل الجعع الستبادل ،مغ التذابظ اً أن يخمق نػع ،وبذكل متػازن  ،التشسػية

مسا سيػفخ السديج مغ القصع األجشبي  ،السػاد الالزمة لإلنتاج أو ترخيف السشتجات
مع ويسج األسػاق بد ،ويخفس مغ تكاليفيا ،السخرز الستيخاد متصمبات العسميات اإلنتاجية

 ومشخفزة األسعار. ،محمية اإلنتاج

 تحدين السدتهى االقترادي في مشاطق شسال وشرق سهريا -5

 ،بذكميا السصمػب والرحيح  إن حجثت، ال شظ أن عسمية التشسية االقترادية في السشصقة
فإنيا ستكػن قادرة عمى تحديغ السدتػى االقترادي  ،في ضل تػفخ السػارد السصمػبة

وتصػيخ القصاعات االقترادية  ،وذلظ مغ خالل دعع التشسية القصاعية الستػازنة ،لمسشصقة
وحاجتو مغ السػاد  ،مغ حيث إمجاده بستصمبات الترشيع الحجيث ،الخئيدية كالقصاع الرشاعي

لقصاع وا ،ضسغ اإلمكانات الستاحة ،واعتساده عمى التقشيات والتكشػلػجيا الستصػرة ،الخام
بتصبيق أدوات  ،وخرػبة التخبة في السشصقة ،الدراعية الػاسعة السداحاتباستغالل  ،الدراعي

يزاف إلى ذلظ تشسية وتصػيخ  ،ومج قشػات السياه ،كالخي الحجيث ،نتاج الدراعياالوأساليب 
وبشاء  ،والصخقات ،كذبكات الكيخباء ،وتحديغ حالة الخجمات الخئيدية ،البشية التحتية

تخسع عمى  ،كل ذلظ ضسغ خصط تشسػية ؛رخف الرحيومج شبكات السياه وال ،الجدػر
وتدتغل مػاردىا الستاحة بالذكل  ،مشصمقة مغ الػاقع االقترادي لمسشصقة ،أسذ عمسية

مغ حيث خمق حالة مغ االستقخار  ،والحي يحقق األىجاف األساسية لمتشسية ،األمثل
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تحقيق نػع مغ الخفاه وبالتالي  ،وتحديغ مدتػيات الجخػل ،ورفع معجالت الشسػ ،االقترادي
       االقترادي في السشصقة.

 معالجة حالة الفداد اإلداري  -6

 ،وربط القصاعات االقترادية الخئيدية ببعزيا البعس ،إن وضع الخصط التشسػية الدميسة
ستكػن كفيمة  ،سغ التذخيعات والقػانيغ الالزمةمع متدامشة  ،عمى أسذ صحيحة وقػيسة

وتػضيفيا في القشػات  ،وخمق اآلليات الكفيمة بجحب رؤوس األمػال ،بتشطيع البيئة االستثسارية
وربط تمظ القصاعات ببعزيا بذبكة  ،القادرة عمى خمق الؿيع السزافة الحؿيؿية ،االستثسارية

وتحديغ  ،بيجف تصػيخىا ،تؤمغ لبعزيا التغحية والتغحية العكدية ،عالقات اقترادية متبادلة
 مدتػى أدائيا االقترادي.

 ،الشاضسة وإصجار القػانيغ والتذخيعات ،مغ التخصيط االقتراديخمق مثل ىحا الػاقع  إن
وبالتالي رفع  ،والخقابة عمييا ،بخمق حالة مغ القجرة عمى تقييع تشفيح السذخوعات التشسػية كفيل

والتي تعسل عمى رفع  ،السشتذخة عمى سػيات مختمفة ،الفداد اإلداري  تحجيع حالةإمكانية 
وتخاجع إمكانيات تحقيق  ،وتؤثخ عمى حالة االستقخار االقترادي واإلداري  ،الكمفة االقترادية

مسا يؤدي إلى  ،لتحقيق غايات شخرية ،واستغالل السػارد الستاحة ،معجالت نسػ جيجة
مبية عغ مجتسعية سانصباعات وخمق  ،بذكل سمبيالتشسػية االقترادية التأثيخ في السؤشخات 

  .مؤسدات اإلدارة الحاتية والقائسيغ عميياالحالة اإلدارية والقانػنية داخل 

 

 االستراتيجيات التشسهية السقترحة-لفرل الثالث ا

الػاقع  في ضل تخاجع ،وشخق سػريا حاجة ممحة باتت التشسية االقترادية في مشاشق شسال
وبحالة عجم االستقخار  ،الدػرية السدتسخة مغ جيةباألزمة سياسيًا متأثخًا  ،االقترادي في السشصقة

بحالة عجم وجػد خصط  ،اقترادياً . و مغ جية ثانية الشاجسة عغ التيجيجات التخكية السدتسخة
إضافة إلى غياب  ،تديخ عمييا السؤسدات االقترادية ذات الرمة ،واضحةتشسػية اقترادية 

 ،خ وضبط العسمية التشسػية عمى السدار الرحيحوالقادرة عمى تديي ،اليياكل االقترادية الستكاممة
وفقجان إمكانية االستفادة  ،لسػارد الستاحة في السشصقةالحي يتدبب بالسديج مغ اليجر في ااألمخ 

 السثمى مشيا.
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 التشسية القطاعية–أواًل 

حجخ األساس في إحجاث أية حالة الل تذك   ،ال شظ أن القصاعات اإلنتاجية الخئيدية وتشسيتيا
أو وفقًا لمشطخية  ،عمى الرعيج السحمي في مشاشق شسال وشخق سػريا بذكل خاص سػاءً  ،تشسػية

 االقترادية بذكل عام.

تشصمق مغ تػفخ السداحات الدراعية  ،وحيث يذكل القصاع الدراعي أىسية استثشائية في السشصقة
، إال السشتجة الستخاتيجيةوالسحاصيل الدراعية ا ،وسيادة السجاخيل الدراعية لجى الدكان ،الػاسعة

الكفيمة بتشسيتو  ،وتشفيح الخصط والدياسات ،أنو ال مشاص مغ التخكيد عمى القصاع الرشاعي
 إنتاجو  ،مغ جيةوتػفيخ فخص العسل  ،لقجرتو العالية عمى خمق الؿيع السزافة ،وتصػيخه

 ة األخخى.لشفدو ولمقصاعات االقترادي ،مدتمدمات العسميات اإلنتاجية وغيخ اإلنتاجية

فسغ الزخوري أن  ،ال تخترخ عمى قصاع بحاتو ،وحيث تعتبخ التشسية االقترادية عسمية شاممة
أو  ،تمظ الستعمقة بالبشية التحتية سػاءً  ،تذسل الخصط التشسػية باقي القصاعات االقترادية

وخمق  ،بيجف خمق نػع مغ التكامل داخل االقتراد ،أو السالية والسرخؼية ،الخجميةأو  ،التجارية
وتػجيو  ،خك السجال لقصاع بعيشو في الديصخة عمى االقتراد السحميتوعجم  ،التعجد القصاعي ؼيو

 لتػفيخ العائجات الالزمة في السشصقة. ،أو االعتساد الكامل عميو ،كل الجيػد التشسػية إليو

 القطاع الزراعيتشسية  -1

ساسية ألية عسمية تشسػية ، أحج أىع الخكائد األالقصاع الدراعي في مشاشق شسال وشخق سػريا عج  ي  
كػنو يذكل السرجر  ،اقترادية واجتساعية قادمة. فيػ "قصاع الذعب" كسا سساه ابخاىام ليشكػلغ

يػفخ فخص عسل و  ،ويداىع بشدبة عالية في تػفيخ األمغ الغحائي لمسجتسع ،الخئيدي لمغحاء
والعجيج مغ السػاد األولية الالزمة لمرشاعات  ،السػاد الخام ػفخكسا ي ،اد كثيخة مغ العامميغألعج

 ،كالقصغ ،ىي قجرة ىحا القصاع عمى إنتاج الدمع االستخاتيجية ،الشاحية األىع .في السشصقة
والتي يكػن ليا دور حؿيقي في تحديغ واقع األمغ الغحائي  ،وأخخى ضخورية كالخزار ،والقسح

 ي السشصقة. ف

تعج تشسية القصاع الدراعي إحجى أىع األولػيات التي يجب التخكيد عمييا خالل السخحمة  ،لحلظ
حتياجات األساسية االمغ شأنيا أن تؤمغ  ،فتػفيخ السشتجات الدراعية الزخورية محمياً  ،السقبمة

مدألة خاصة وأن ىحه األسػاق تعاني مغ عجد واضح في  ،في السشصقةمغ الغحاء لألسخ 
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أو تػريجىا مغ الجاخل  ،لحلظ يتع االعتساد عمى االستيخاد ،عخض السشتجات الدراعية السحمية
 الدػري. 

 ،تحديغ واقع األمغ الغحائيتعتبخ واحجة مغ أىع أدوات فإن تشسية القصاع الدراعي  ،مغ ىشا
ال أو البيئية. لحلظ  ،أو االجتساعية ،ومداىع عالي التأثيخ في معطع الجػانب التشسػية االقترادية

 ،بأىسية بالغة في الخصط التشسػية والسباشخة بأسخع وقت مسكغىحا القصاع حطى يبج وأن 
أماًل بأن تكػن ىحه العسمية قادرة عمى تػفيخ االحتياجات االستيالكية  ،لػضعيا وتشفيحىا

لسدتسخة في في ضل االرتفاعات ا ،وبسا يتػافق مع القجرات الذخائية لمسدتيمكيغ ،األساسية
 وتكاليف اإلنتاج. ،األسعار

 أهم التحديات أمام تشسية القطاع الزراعي - أ

مشيا ما ىػ مختبط  ،الدراعي في مشاشق شسال وشخق سػريا تحجيات عجيجةيػاجو القصاع 
 ومشيا ما ىػ مختبط بالػاقع االقترادي واإلنتاجي لمقصاع نفدو. ،بإفخازات األزمة الدػرية

 ،ساىست األزمة في تدايج صعػبات اإلنتاج والتدػيق داخل القصاع الدراعي ،فعمى الرعيج األول
وفقجان األسسجة  ،مع قمة تػفخ البحار ،وأسعار الصاقة ،نتيجة ارتفاع أسعار مدتمدمات اإلنتاج

وىجخة الكثيخ مغ األيجي  ،إضافة إلى انقصاع شخق السػاصالت ،واألعالف والسبيجات الدراعية
. كل ذلظ ساىع في أو إلى الخارج ،إلى السجن سػاءً  ،أو مالك األراضي ،ةالعاممة في الدراع

مسا رفع مغ  ،ب عجدًا في أسػاق السشتجات الدراعيةوسب   ،تخاجع كسيات اإلنتاج في ىحا القصاع
 وتدبب في تخاجع قجرات األسخ في تأميغ متصمباتيع اليػمية مغ الغحاء. ،أسعارىا

حيث يتع االعتساد عمى مياه  ،صغى الدراعة البعمية في السشصقةفإنو ت ،أما عمى الرعيج الثاني
مسا يتدبب بانخفاض  ،وخاصة السداحات الػاسعة مغ القسح والذعيخ ،األمصار لخي السدروعات

ويشعكذ ارتفاعًا في تكاليفيا. كسا يسكغ  ،وبالتالي في الكسيات السشتجة ،في إنتاجية األراضي
والتي تتسيد  ،وذات األحجام الكبيخةاإلشارة إلى أن السشصقة تفتقج إلى السذاريع الدراعية الحجيثة 

بدبب حالة وفػرات  ،وانخفاضًا في حجع تكاليفيا ،بارتفاع مدتػيات األداء االقترادي فييا
 الحجع التي تػفخىا مثل ىحه السذاريع.

خاصة وأن  ،ىي مدألة تػفخ السياه ،وأية عسمية تشسػية ؼيو ،ي األىع أمام القصاع الدراعيالتحج
وحجد ندبة عالية مغ مياه  ،السشصقة تذيج في الدشػات األخيخة قمة في اليصػالت السصخية

مسا يتدبب في تخاجع إمكانيات الدقاية  ،والتحكع في جخيانيا مغ قبل الحكػمة التخكية ،األنيار
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سيادة ثقافة الخي  ،التي تعتسج عمى مذخوعات الخي السختمفة. يزاف إلى ذلظ ،مظ األراضيفي ت
، مسا يتدبب أيزًا في ىجر وفقجان كسيات كبيخة مغ السياه ،التقميجي مقارنة بأساليب الخي الحجيثة

 عمى مذاريع التشسية السدتجامة.ويتخك آثاره البيئية 

 مذاريع التشسية الزراعية يةأهس - ب

لتػفخ  ،عساد أية عسمية تشسػية يسكغ الذخوع فييا تعتبخ الدراعة في مشاشق شسال وشخق سػريا
 ،لقجرتيا العالية عمى تػفيخ األمغ الغحائيو  الدراعية الػاسعة وذات التخبة الخربة، السداحات

في تحديغ الػاقع وتحقيق ؾيع مزافة يسكغ االستفادة مشيا  ،ومجخالت العسمية اإلنتاجية
 واألداء االقترادي في القصاع الدراعي. ،نتاجياإل

ال بج مغ وضع الخصط الدراعية التشسػية القادرة عمى استيعاب وتصبيق الدياسات  لحلظ
واعتساد الصخائق  ،مغ تأسيذ مذاريع إنتاجية حجيثة ،واإلجخاءات الكفيمة بتشسية القصاع الدراعي

 ،مع التخكيد عمى ضخورة دعع مذاريع الخي الحجيثة ،وتخبية الحيػانات ،الحجيثة في الدراعة والخي 
واالستفادة  ،إضافة إلى مذاريع قشػات الخي  ،أو الخي بػاسصة الخذاذات ،كذبكات الخي بالتشؿيط

 ،وزيادة ندبتيا إلى إجسالي السداحات الدراعية ،لتػسيع السداحات السخوية ،مغ مياه الدجود
كسرانع األعالف  ،يخ مجخالت العسمية الدراعيةوإقامة السعامل والسذخوعات الالزمة لتػف

والسبيجات الدراعية الالزمة لخش السدروعات وزيادة  ،وصشاعة األسسجة الكيساوية ،لمحيػانات
وتحديغ  ،لتشؿية البحار السدتخجمة في الدراعة ،وتحديغ تجييدات غخابيل الحبػب ،إنتاجيتيا

 سية.لديادة انتاجيتيا جػدة وك ،نػعيات بحار الخزار

 تشسية القطاع الرشاعي -2

لقجرة ىحا القصاع العالية عمى خمق  ،ت ع خف الرشاعة بأنيا قاشخة الشسػ داخل أي اقتراد كان
. وعمى الخغع مغ الكثيخ تجعع أية عسمية تشسػية يسكغ الؿيام بيا ،مدايا اقترادية وإنتاجية عجيجة

إال أن ىحا  ،مشاشق اإلدارة الحاتيةمغ السعػقات والعخاقيل التي تػاجو القصاع الرشاعي في 
 والثقافة االستثسارية الدائجة. ،وضسغ اإلمكانات الستاحة ،القصاع يذيج حالة مغ الشسػ السزصخد

خارجة عغ الخصط الخسدية التي  ،مغ تأسيذ مذاريع صشاعية ،ؼبعج عقػد مغ حخمان السشصقة
مغ حيث التخكيد عمى  ،لسشاشق بأىسيةفييا ىحه ا والتي لع تحظَ  ،يا الحكػمة الدػريةكانت تخسس

لتفتح الباب أمام  ،فقج جاءت اإلدارة الحاتية ،وتأسيذ مذاريع صشاعية فييا ،تشسيتيا أو تصػيخىا
تأسيذ مثل ىحه السذخوعات. وعمى الخغع مغ الكثيخ مغ السآخح عمى ألية التأسيذ أو الدياسات 
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تحقق في السشصقة خالل  عسالصخف إال أنو ال يسكغ غس ا ،االقترادية الستبعة في ذلظ
ىشجسية وثالثة  ،ائيةيوأخخى كيس ،الدشػات القميمة الساضية. فقج تأسدت مذاريع صشاعات غحائية

سػاد الخام الأو  ،بالخغع مغ تػفخ مجخالتيا األساسية ،كانت تفتقج إلييا ىحه السشاشق ،وغيخىا
 أو مذاريع أىمية. ،اإلدارة الحاتية مغ جانب مؤسدات سػاءً  ،وذلظ بسبادرات ،الخئيدية الالزمة ليا

 أهم التحديات أمام القطاع الرشاعي - أ

القزية األىع في حقل إقامة الرشاعات السختمفة في  ،تذكل مدألة تػافخ رؤوس األمػال
والبحث في إمكانية تحليل ىحه العؿبة  ،يسكغ الشطخ إليو ،يًا أولياً السشصقة. وتعتبخ ىحه السدألة تحج  

 أمام تأسيذ وإقامة السذخوعات الرشاعية التي تحتاجيا السشصقة. 

مغ حيث درجة  ،حجيثة العيج مقارنة بباقي السشاشق ت عج التجخبة الرشاعية في السشصقة وألن
ىحه أو تشفيح  ،لحلظ نالحظ أن أسمػب اإلدارة السذاريع أو انتذارىا في السشصقة،تخكد 

دعع عسمية التشسية االقترادية و  ،ليذ بالدػية السصمػبة لتحقيق معجالت نسػ عالية ،السذخوعات
. حيث لع تعتسج اإلدارة الحاتية حتى اآلن أية سياسة ترشيعية واضحة السعالع في السشصقة

كبيخ إضافة إلى اليجر ال ،وبالتالي يالحظ تذتت السػارد وعجم االستغالل األمثل ليا ،واألىجاف
وتػزيع تمظ السػارد في  ،عجم وضع الخصط االستثسارية السشاسبةنتيجة  ،في حجع تمظ السػارد

 القشػات الدميسة.

تحجيًا آخخًا أمام رفع مدتػى األداء  ،مغ جانب آخخ تذكل مدألة تػفخ الصاقة الالزمة لمتذغيل
وعجم تػفخىا في معطع أوقات  ،وذلظ بدبب سػء شبكة الكيخباء ،واإلنتاجية في القصاع الرشاعي

يزاف إلييا  ؛ورفع إنتاجية العسل ،وىي العشرخ الخئيدي في تذغيل السعامل والسرانع ،اليػم
مسا  ،وفي حال تػفخىا تكػن بجػدة سيئة ،كالسازوت والفيػل ،صعػبة تػفخ حػامل الصاقة األخخى 

خوعات الرشاعية بذكل ويخفس مغ مدتػى األداء داخل السذ ،يؤثخ في رفع تكاليف اإلنتاج
 عام.

ىشاك لحلظ  ،الػضع األمشي غيخ السدتقخو  ،عجم استقخار سعخ الرخف ،ومغ التحجيات األخخى 
أو تمظ التي تتصمب  ،عغ تشفيح االستثسارات الصػيمة األجل -عمى قمتيع-إحجام مغ السدتثسخيغ 

وعجم ثبات ؾيسة التجفقات السالية في  ،بدبب ارتفاع عشرخ السخاشخة مغ جية ،رأس مال كبيخ
 السذخوع مغ جية ثانية.
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وتػريجىا  ،أن ىشاك صعػبات حؿيؿية في مدألة تػفيخ التجييدات والتقشيات الحجيثة ،بقي أن نحكخ
لحاالت الحرار السفخوضة مغ قبل معطع األشخاف عمى مشاشق اإلدارة الحاتية في  ،إلى السشصقة

وأصحاب السيارات  ،وعجم تػفخ الخبخات اليشجسية ،ليفيا العاليةىحا الدياق. إضافة إلى تكا
أو تػقف  ،في حال حجوث أي عصل ،القادريغ عمى صيانة تمظ السعجات الحجيثة ،والسؤىالت

ويخفع مغ  ،مسا يتدبب بديادة مجد التػقف ،ومحاولة استجخار فشييغ صيانة مغ الخارج ،فييا
عشجما ال يتسكغ  ،ىحا إن لع يتػقف بذكل نيائي ،عويدبب خدارات كبيخة لمسذخو  ،التكاليف

 التي تحجث بيغ الحيغ واآلخخ. ،أصحابو مغ ترميح وصيانة األعصال

أو ترخيف السشتجات في أحيان  ،إن استسخار األزمة تدبب بانقصاع شخق اإلمجاد المػجدتي
كثيخة. حيث يالقي أصحاب السذخوعات الرشاعية مراعب جسة في مدألة تأميغ وتػريج السػاد 

وألسباب  ،أو مغ إقميع كخدستان العخاق ،مغ الجاخل الدػري  سػاءً  ،الخام واألولية الالزمة لإلنتاج
ومشيا ما ىػ  ،ستيخاد عبخ السعابخبالتعميسات وإجخاءات االيتعمق  ،مشيا ما ىػ داخمي ،مختمفة
يتعمق بفخض حرار مغ قبل األشخاف السختمفة عمى مشاشق اإلدارة الحاتية بيغ الحيغ  ،خارجي
          لمدساح بتػريجىا إلى ىحه السشاشق.  ،أو شمب عسػالت كبيخة ،واآلخخ

 تشسية القطاع الرشاعي - ب

بشاء  تشسية االقترادية.واحجًا مغ أىع الخكائد األساسية لعسمية ال ،يذكل دعع القصاع الرشاعي
تكػن قادرة عمى رفج األسػاق  ،ج مغ إعصاء األولػية لتأسيذ قاعجة صشاعية متشػعةال ب ،عميو

فتختقي بسعجالت  ،وتمظ التي تذكل مجخالت لمعسمية اإلنتاجية ،باحتياجاتيا مغ الدمع الزخورية
ات صابعغ شخيق التخ  ،صاعات داخل االقترادسل عمى تشذيط باقي القوتع ،الشسػ االقترادي
أو مع  ،داخل القصاع ذاتو سػاءً  ،التي تشتجيا عسميات الترشيع السختمفة ،األمامية والخمؽية
 .القصاعات األخخى 

ومجى تػفخ العشاصخ األساسية  ،ولمػاقع االقترادي في السشصقة ،ووفقًا لإلمكانات الستاحة ،وىشا
وتػفيخ البيئة االستثسارية  ،يسكششا التخكيد عمى السذاريع الرغيخة والستػسصة في السشصقة ،تاجلإلن

لسا تسمكو ىحه السذاريع  ،وتػسيع وتصػيخ القائسة مشيا ،الالزمة لتحفيد السدتثسخيغ عمى تأسيديا
أو االحتياجات  ،وتأميغ احتياجات األسػاق االستيالكية ،مغ قجرة عمى تشػيع القاعجة اإلنتاجية

أو السػاد الػسيصة والسداعجة فييا.  ،الخئيدية لمعجيج مغ عسميات اإلنتاج سجخالتالو  ،اإلنتاجية
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ديج مغ حجع الصمب عمى ، وأن إقامتيا سيإضافة إلى عجم حاجتيا إلى رؤوس أمػال ضخسة
 نحػ األعمى. جفع بسعجالت الشسػ، ويشذط األسػاق، ويديج مغ حجع السجاخيل، وبالتالي يالعسالة

وبسا  ،وتحجيج البجائل االستثسارية السسكشة في ىحا القصاع ،إن االرتقاء بػاقع القصاع الرشاعي
وتشسية الرشاعات التحػيمية عمى وجو  ،واإلمكانات الستاحة ،يتساشى والػاقع االقترادي

فاءة وزيادة مدتػى الك ،لخمق قاعجة إنتاجية في السشصقةسيذكل أرضية مشاسبة  ،الخرػص
األمخ الحي يجب أن يكػن محل اىتسام لجى أصحاب القخار في وضع الدياسات  ،اإلنتاجية

وتحديغ  ،والتي يجب أن تدتيجف بالجرجة األولى تصػيخ ىحا القصاع ،والخصط الالزمة لحلظ
 البيئة االستثسارية ؼيو.

 القطاع التجاري والخدمي -3

نذاشًا واضحًا مقارنة بباقي القصاعات داخل  سػريا، شيج قصاع التجارة في مشاشق شسال وشخق 
االقتراد السحمي، فقج ازدىخ ىحا القصاع نتيجة لمكثيخ مغ العػامل التي أفخزتيا األزمة الدػرية 

اآلليات والدياسات االقترادية التي اتبعتيا اإلدارة الحاتية ، باإلضافة إلى وتجاعياتيا عمى السشصقة
القادمة مغ إقميع  سػاءً  ،م الجسخكية التي تفخض عمى السدتػرداتفي تدييخه. والتي رأت في الخسػ 

. كسا أنيا يخادات لخديشتيااإللتجسيع مالية  قشاةً  ،أو مغ مشاشق الجاخل الدػري  ،كخدستان
إما أنيع مغ رجال  ،وتدميسيا ألشخاص بعيشيع ،استخجمت سياسات معيشة في عسمية االستيخاد

أو مسغ ليع عالقات وصالت قػية مع اإلدارة الحاتية بذكل أو  ،األعسال السعخوفيغ في السشصقة
وفق السشطػر االقترادي والدياسي  ،التحكع بعسمية االستيخاد ،كان اليجف مغ وراء ذلظ .بأخخ

 ،ومغ جية ثانية لتأميغ تجفق اإليخادات السالية لمعسمية التجارية بذكل مشطع ،لإلدارة مغ جية
 أصحابيا مغ تدجيج الخسػم والزخائب لإلدارة الحاتية.ب خ  َتي وضسغ قشػات ال يسكغ

لمؿيام بعسميات  ،وعمى الخغع مغ أن مؤسدات اإلدارة الحاتية قج فتحت السجال أمام األفخاد ،لحلظ
إال أنو بقي التجار مغ أصحاب  ،بعج استيفاء الذخوط القانػنية واإلدارية لحلظ ،التجارة واالستيخاد

ىع أصحاب الحطػة والسعاممة الجيجة مغ  ،ارة أو مع األشخاف الخارجيةمع اإلد سػاءً  ،العالقات
 مسا خمق نػعًا مغ التشافذ غيخ العادل بيشيع وبيغ التجار العادييغ. ،جانب اإلدارة الحاتية

 تحديات القطاع التجاري  - أ
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ل القصاع التجاري نذاشًا اقتراديًا عالياً سَ  ،آنفاً  كسا ذ كخ ولكغ  ،بالقصاعات األخخى  مقارنةً  ،ج 
ذلظ لع يكغ كاؼيًا لمقزاء كميًا عمى جسمة مغ التحجيات التي تػاجو ىحا القصاع الحيػي في 

 السشصقة.

 ،مدألة تخكد السذاريع التجارية في أنذصة تجارية خجمية معيشة تفخض ،عمى الرعيج الجاخمي
 ،نفديا بقػةاستيخاد السػاد الغحائية و  ،ومكاتب وشخكات تحػيل األمػال والرخافة ،كتجارة الديارات

وفي حجوث  ،ألنيا تداىع في تخكد رأس السال ،كأحج أىع التحجيات أمام القصاع التجاري 
 استقصابات مجتسعية معيشة.

مغ وسط رجال  ،بذخريات معيشة - مغ قبل اإلدارة الحاتية -كسا تأتي مدألة االستعانة 
وخاصة الستعمق بتػريج الدمع والبزائع إلى  ،ري لتأدية العسل التجا ،األعسال دون غيخىع

لسا يتخكو مثل ىحا األمخ مغ آثار  ،نػعًا آخخ مغ التحجيات داخل القصاع التجاري  ،مشاشقيا
 سسحت بطيػر حاالت مغ الثخاء الفاحر في السشصقة. ،اقترادية واجتساعية مختمفة

كذخوط  ،تطيخ أيزًا العجيج مغ التحجيات أمام ىحا القصاع ،مغ الجانب اإلداري والتشطيسي
أو آليات عسميا.  ،أو األعسال التي يدسح ليا بالؿيام بيا ،تشطيع وتأسيذ الذخكات التجارية

في  ورفع األسعار ،ولػ عمى حداب التزخع ،ح الدخيعثقافة الخببإضافة إلى السدائل الستعمقة 
 . األسػاق

يؤدييا عادة رجال األعسال  ،تجار أنفديع ممدمػن بأية أخالؾيات لمعسلال يخى ال ،مغ جية أخخى 
وزيادة  ،ودعع األسػاق ،كجعع السذاريع الخيخية ،االقترادية في مجتسعاتيعوأصحاب الفعاليات 

وغيخ ذلظ مغ  ،أو زيادة ندبة الفقخ ،بأسعار مشاسبة في حالة األزمات االقترادية ،العخض
ل تحجيًا واضحًا أمام نذخ ثقافة مغايخة لمدعي وىحا يذك   ،ؾيات االقتراديةاألمػر الستعمقة باألخال

 بأقرخ فتخة مسكشة. ،وتحقيق السديج مشيا ،وراء األرباح الدخيعة

يؤثخ عمى  ،الحي يذكل تحجيًا ىاماً  ،أن نذيخ إلى قزية انتذار وباء كػرونا ،ال يفػتشا ىشا
حيث يدداد األمخ سػءًا عشجما  ،أو الحرػل عمى السػاد مغ مرادرىا ،مدائل التػزيع والترخيف

 ،مسا يريب ىحا القصاع بحالة مغ الذمل الجدئي ،يتع فخض حالة الحطخ الكمي في السشصقة
 وعمى نذاط األسػاق بذكل عام. ،ويؤثخ عمى معجالت العسل ؼيو

وىحا تحج  ،تػريج إلى األسػاقأن التجار يتحكسػن بسعطع أليات ومخاحل سالسل ال ،بقي أن نحكخ
بسا يزسغ حفظ حقػق السشتجيغ والسدتيمكيغ  ،ىحه العسميةتشطيع قػنشة و ججيج يفخض ضخورة 
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ويدسح بتجفق الدمع والسشتجات مغ مخاكد إنتاجيا إلى مخاكد ترخيفيا بديػلة  ،عمى حج سػاء
               التجار عمييا. أو فخض ندب ربحية عالية مغ قبل  ،ودون الدساح بأية احتكارات ،دخوي  

 تشسية القطاع التجاري والخدمي - ب

يسكششا القػل بأنو ولتشسية ىحا  ،نطخًا لألىسية االستثشائية التي أولتيا اإلدارة الحاتية لمقصاع التجاري 
ال بج مغ  ،وؾيامو بسيامو بالذكل األفزل ،والدعي بو نحػ التصػيخ ،القصاع الحيػي واليام

بسا يزسغ ؾيامو  ،وآليات تشطيع العسل التجاري  ،استرجار القػانيغ الستعمقة بالتجارةالتدخيع في 
 ،كتحقيق السديج مغ الجخػل داخل االقتراد السحمي ،بأدواره االقترادية في السجال التشسػي 

ومجىا  ،وإمجاد األسػاق بالدمع والسشتجات ،وتػفيخ فخص العسل ألعجاد جيجة مغ العامميغ
ويدسح لمسشتجيغ بالؿيام بعسمية  ،بسا يزسغ اكتسال الحمقة اإلنتاجية والتدػيؿية ،بالحخكية والشذاط

ويػفخ مدتمدمات واحتياجات الػحجات االقترادية  ،إعادة اإلنتاج وتحديشو وتصػيخه مغ جية
 .مغ جية أخخى  مؤسدات وأفخاد وبأسعار مشاسبة

أو  ،بالكػادر السؤىمة عمى صعيج التجارة الجاخمية رفجهِ  ،عكسا يتصمب العسل لتصػيخ ىحا القصا
وعجم االكتفاء بعامميغ يشفحون القخارات اإلدارية وحدب. ذلظ لسا  ،عمى صعيج التجارة الخارجية

فإنو  ،لحلظ .االقترادية بحخكية عالية ويجخل في العسميات ،صاع مغ أىسية قرػى يحسمو ىحا الق
بذكل يتساشى مع ضخورات التحديغ والتصػر  ،و واستسخار التجريبال بج مغ تأىيل العامميغ ؼي

 السدتسخ.

ال يجػز  ،والدساح بسسارسة العسل التجاري  ،ال شظ أن مشح التخاخيز التجارية ،مغ ناحية أخخى 
تؤىل ىحا القصاع ألن يكػن فاعاًل  ،إال ضسغ ضػابط إدارية وقانػنية واقترادية معيشةأن يتع 

 ضسغ عسمية التشسية االقترادية واالجتساعية في مشاشق شسال وشخق سػريا.

تحخك  ، لتدييلضخورة تحديغ وتصػيخ شبكة الصخق والسػاصالت السحمية ،يزاف إلى ذلظ
ويؤمغ الدخعة  ،تكاليفيا والتخؽيس مغ ،السخكبات والذاحشات الخاصة بشقل الدمع والبزائع

وفي الػقت  ،وأسػاقيا بالدمع واالحتياجات الالزمةلتأميغ إمجادات السشصقة  ،الكاؼية لتشقميا
 وضسغ مدتػيات ما يدسى بالتكمفة االقترادية الستػازنة. ،والسكان السشاسبيغ

 مراحل وخطهات التخطيط الستراتيجية تشسهية في مشاطق شسال وشرق سهريا –ثانيًا 
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 ،والخكيدة االجتساعية ،تتسثل في الخكيدة االقترادية ،عسمية التشسية عمى ركائد أساسيةتدتشج 
وباتباع  ،وفقًا الستخاتيجية معيشة ،يسكغ القػل إن عسمية التشسية االقترادية ،. لحلظوالخكيدة البيئية

ية ىي عسمية التشس ،مغ عسمية أشسل وأوسع اً ىي ليدت إال جدء ،خصػات التخصيط السشاسبة
 الذاممة والسدتجامة.

 استراتيجية التشسية االقترادية السحلية –1

ال مشاص مغ اعتساد التخصيط  ،إلحجاث الفخق الػاضح في الػاقع االقترادي لمسشصقة
تيجف إلى تحقيق تشسية متػازنة في  ،مغ خالل استخاتيجية اقترادية تشسػية ،االستخاتيجي السحمي

وذلظ باالعتساد عمى السقػمات الحاتية  ،عمى الرعيجيغ االقترادي واالجتساعي ،السشصقة
تكػن قادرة مدتؿباًل عمى جحب عػامل الشسػ  ،لتكػيغ أرضية مالئسة ،والسحمية بالجرجة األولى

التي يسكغ أن يعػل عمييا في مدألة تعػيس ضعف  ،وخاصة االستثسارات األجشبية ،الخارجية
وخاصة مذخوعات  ،لالضصالع بالؿيام بالسذاريع الزخسة ،ى اإلدارة الحاتيةالقجرة السالية لج

التي تتصمب رؤوس أمػال ضخسة ال تقػى اإلدارة الحاتية أو رجال األعسال  ،البشية التحتية
 السحميػن عمى تػفيخىا.

 ركائز استراتيجية التشسية السحلية في مشاطق شسال وشرق سهريا -1

 ،إلى االستفادة مغ السدايا االقترادية واالجتساعية والبيئية الستػافخة ،تشسػيةتيجف أية استخاتيجية 
قادرة عمى تحقيق  ،لجرجة يسكغ مغ خالليا تعديد القجرات الحاتية في خمق ديشاميكيات محمية

وبسا يحقق التػازن  ،ومغ ثع إحجاث التصػر السشذػد عمى صعيج السشصقة ،معجالت نسػ عالية
 ويحجع مغ االختالالت داخل االقتراد السحمي. ،ئيالجغخافي والبي

التي يسكغ مغ خالليا بشاء استخاتيجية  ،يسكششا أن نحكخ بعزًا مغ الدياسات واإلجخاءات ،لحلظ
 وىي: ،اقترادية لمسشصقة

ل اليجر السخافق لعسميات وتقمي ،حساية واستغالل السػارد االقترادية الستاحة في السشصقة - أ
 ،القادرة عمى تحديغ معجالت الشسػ ،لخجمة القصاعات اإلنتاجية وتدخيخىا إنتاجيا،

 وتكػيغ الؿيع السزافة. ،وخمق فخص العسل
كفيمة بتحديغ الػاقع جسيع العػامل والسقػمات ال وخمق ،لعسل واالستثسارتصػيخ بيئة ا - ب

 وخاصة االستثسارات الدراعية والرشاعية. ،ديادة حجع االستثساراتل ،االستثساري 
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 ،مغ خالل تصػيخ القصاعات الخئيدية في االقتراد السحمي ،تشػيع القاعجة االقترادية-ج
 ،القادرة عمى خمق شبكة مغ التخابصات األمامية والخمؽية ،والتخكيد عمى الرشاعات الخائجة

وتجفع بسعجالت  ،تديج مغ الشذاطبحيث  ،وبالتالي خمق حخكية داخل القصاعات السختمفة
 الشسػ االقترادي نحػ األعمى.

وخاصة تمظ العاممة في الحقل اإلداري  ،التخكيد عمى تصػيخ السػارد البذخية - د
تصبيق خصط تجريب و  ،تعديد دور مؤسدات التجريب الخسسيةمغ خالل  ،واالقترادي

ومغ  ،يةىحا مغ ج ،و اإلنتاجية لمعامميغفع مغ مدتػيات السيارة اإلدارية أتخ  ،متصػرة
لسعخفة التخررات السيشية والسعخؼية  ،عمى إعجاد دراسة مدحيةالعسل  ،جية ثانية

السؤىمة والقادرة عمى ؾيادة  ،جحب الخبخات والكفاءات العمسية والعسمية ومحاولة ،السصمػبة
 عسمية التشسية االقترادية في ىحه السخحمة الحداسة مغ تاريخ السشصقة.

، وزيادة السجاخيل الستػفخة مدتػيات العسل واألداء لمقصاع الدراعيكل ما يمدم لتحديغ  - ه
واألدوية الدراعية  ،وعشاصخ الصاقة السصمػبة ،وخاصة تػفيخ مدتمدمات اإلنتاج ؼيو،

 وذلظ بيجف تحديغ واقع ىحا القصاع الحيػي اليام وتصػيخه. ،والبيصخية الالزمة
عمى الرعيج  ،لتأسيذ السذاريع الرغيخة والستػسصة ،فتح السجال أمام القصاع الخاص - و

وخاصة اإلنتاجية  ،أو تػزيعيا داخل القصاعات االقترادية السختمفة ،القصاع الػاحج
 ،إلشخاكو في عسمية التشسية االقترادية ،والعسل عمى خمق السحفدات الالزمة لو ،مشيا

وتكػيغ تخاكسات  ،وفتح فخص عسل وفيخة ،وذلظ لقجرتو عمى خمق ندب نسػ عالية
وبالتالي تخؽيف العبء السالي واالقترادي عغ كاىل  ،رأسسالية محمية في السشصقة

 وتخكيا لمتخكيد عمى السذاريع االستخاتيجية التي تيع السشصقة. ،مؤسدات اإلدارة الحاتية
 ،وذلظ لتذغيل السعامل والسرانع ،تػفيخ حػامل الصاقة بالجػدة واألسعار السشاسبة - ز

، وتشذيط باقي القصاعات االقترادية واالجتساعية في السشصقة ،والسذخوعات الدراعية
ويحدغ مغ مدتػيات األداء والكفاءة  ،يجابًا عمى الشذاط االقتراديمسا سيشعكذ إ

 االقترادية لسختمف تمظ القصاعات. 
خ البيئة وتػفي ،التي تعيق الذخوع بعسمية التشسية االقترادية ،إزالة مختمف الرعػبات - ح

مغ خالل االرتقاء  ،وحتى االجتساعية ،و االقتراديةاإلدارية أ سػاءً  ،السالئسة ليا
 ،وتحديغ البشى التحتية ،ذات الرمة بعسمية التشسية االقترادية ،باليياكل التشطيسية

        واالتراالت.  ،والسػاصالت ،والشقل ،وخجمات الصخق 
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 خطهات التخطيط السحلي االستراتيجي –ثانيًا 

 اً أو بخنامج ،ن إشاراً لتكػ   ،يتسيد الػاقع االقترادي في السشصقة بػياب خصط تشسػية استخاتيجية
وذلظ  ،لتحقيق خصػات إيجابية في حقل التشسية االقترادية االجتساعية ،عسل يسكغ الديخ عميولم

ومذاركة السشطسات غيخ  ،حمية بالجرجة األولىباالعتساد عمى السػارد االقترادية والبذخية الس
 الحكػمية العاممة في السشصقة.

ي يسكغ العسل مغ خالليا تشفيح وتصبيق بخامج ، التفسا ىي أىع خصػات التخصيط االستخاتيجي
 والستػافقة مع واقعيا االقترادي واالجتساعي؟ ،التشسية االقترادية في مشاشق شسال وشخق سػريا

 تكهين فريق اقترادي خاص بعسلية التشسية االقترادية الخطهة األولى: -1

تػفيخ الكادر اإلداري واالقترادي  - بالجرجة األولى -تتصمب عسمية التشسية االقترادية 
السؤىل والقادر عمى تشطيع الجيػد واإلمكانات الستػافخة و  سداتي،الستكامل عمى الرعيج السؤ 

 ،أو قصاعات أىمية ،كانت قصاعات تابعة لسؤسدات اإلدارة الحاتية سػاءً  ،داخل االقتراد السحمي
ألن عسمية التشسية  ،أو مشطسات السجتسع السجني ،أو تمظ التابعة لمسشطسات غيخ الحكػمية

بل تتصمب ىحه العسمية  ،ال يجػز التخكيد عمى قصاع معيغ ،االقترادية ىي عسمية متكاممة
لتحقيق األىجاف التي سيتع رسسيا بجقة ومػضػعية مغ  ،تزافخ جيػد كل القصاعات السحكػرة

وضسغ استخاتيجيات  ،والحي سيقػم أيزًا بعسمية تػزيع السيام الخئيدية ،قبل الفخيق االقترادي
وخاصة عسمية تكػيغ اليياكل التشطيسية الخاصة بالتخصيط  ،لتشفيح تمظ األىجاف ،محجدة

وقصاع السؤسدات التابعة لإلدارة  ،القصاع الخاص وبسا يخمق نػع مغ الذخاكة بيغ ،االستخاتيجي
وتحفيدىا بسا يتساشى مع  ،لجفع عػامل الشسػ ،ة واضحةعمى أسذ تشطيسية وقانػني ،الحاتية

 أىجاف عسمية التشسية االقترادية االجتساعية.

 لالقتراد السحلي وتقييم الهاقع الحالي تكهين قاعدة بياناتالخطهة الثانية:  -2

وذلظ  ،األىسية في غاية تحجيج خرائز االقتراد في مشاشق شسال وشخق سػرياتعتبخ مدألة 
ولتحجيج االتجاىات  ،ودورىا في عسمية التشسية ،لمػقػف عمى اليياكل االقترادية واإلدارية القائسة

 ىحا مغ ناحية. ،التي يسكغ أن تداىع في تحقيق عسمية التشسية االقترادية ،الخئيدية
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تقييع الػاقع و  ،تحجيج الخرائز الخئيدية لالقتراد السحمياألمخ يتصمب  فإن ،مغ ناحية أخخى 
 ،ورسع السعالع والقشػات األساسية ،مغ خالل جسع وتػفيخ البيانات الالزمة لعسمية التقييع ،الحالي

إضافة إلى تحجيج العالقات القائسة بيغ القصاعات  ،التي سيتع تصبيق البخامج التشسػية فييا
وخاصة ؼيسا يتعمق  ،وبيشيا وبيغ مؤسدات اإلدارة الحاتية مغ جية ثانية ،جيةالسختمفة مغ 

 بتػزيع أنذصة وميام استخاتيجية التشسية والذخوع بيا.

ضخورة العسل عمى تػفيخ البيانات اإلحرائية الالزمة عغ السؤشخات كسا تتصمب ىحه الخصػة 
الؿيام بيجف تكػيغ قاعجة بيانات متكاممة يسكغ  ،وخاصة مؤشخات االقتراد الكمي ،االقترادية

وبسا يزسغ تشػيع وتقػية القاعجة  ،االعتساد عمييا لخسع الخصط التشسػية السدتقبميةو  ،بتحميميا
تحجيج كل مغ عشاصخ القػة  ،. يزاف إلى ذلظوتشفيح السذخوعات الخائجة ،االقترادية واإلنتاجية

 ،وتحليل وتحجيع الثانية ،يجف تعديد وتصػيخ األولىب ،ونقاط الزعف داخل االقتراد السحمي
 في السشصقة.وبسا يخجم تصػيخ عسمية التشسية االقترادية 

  :السحمي بعس األمثمة عمى تقييع االقتراد يسكغ ذكخوىشا 

 وخاصة الثخوات الباششية ،تػفخ السػارد االقترادية: السداحات الدراعية الػاسعة، و القهة نقاط -
 االقترادي.ودخػل السخأة ميجان العسل ، تػفخ القػى العاممةكالشفط والغاز، و 

بشية ، وال: غياب التكامل بيغ اليياكل اإلدارية والتشطيسية في الحقل االقترادينقاط الزعف -
 صعػبة الحرػل عمىالسيتخئة، وانتذار البصالة السقشعة، وضعف إنتاجية العسل، و تحتية ال

 تصػرة.التكشػلػجيا الس

قترادي والسحفدة إصجار القػانيغ الشاضسة لمعسل االتصػيخ أساليب اإلنتاج الدراعي، و : الفرص -
إحالل أسيذ السذاريع الرغيخة والستػسصة، ومخخجات التعميع العالي الججيجة، و تلعسمية التشسية، و 

 اسة بجائل السدتػردات.سي

التعميسية واستخاتيجيات التعميع،  الحالةاستسخار ىجخة الذباب والكفاءات، و : التهديدات -
 .صعػبة تػريج التكشػلػجيا إلى السشصقةسعخ الرخف وغياب الجياز السرخفي، و  مذكالتو 

وتحجيج  ،سيكػن كؽياًل بإجخاء تقييع مشاسب لالقتراد السحمي ،إن الؿيام بسثل ىحه العسمية
والتحميل السشاسب  ،وتقجيع الجراسات ،لزسان فعالية التخصيط االستخاتيجي ،خرائرو الخئيدية

بسا يخجم تصػيخ الػاقعيغ االقترادي واالجتساعي في  ،لتخصيط وتشفيح مذاريع التشسية االقترادية
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التي تفيج االقتراد  ،ويديل عمى السدتثسخيغ تػجيو أمػاليع إلى القشػات االستثسارية ،السشصقة
 جية ثانية. وتحقق ليع الخبحية السشاسبة مغ ،السحمي مغ جية

 التخطيط الستراتيجية محليةالخطهة الثالثة:  -3

تأخح باالعتبار األىجاف األساسية  ،اإلعجاد الستخاتيجية معيشة ،تدتمدم عسمية التشسية السحمية
 ،وتدتشج إلى مخخجات عسمية تقييع االقتراد السحمي ،لعسمية التشسية السشذػدة بالجرجة األولى

تأخح  ،وتحجيج تمظ السدتيجفة ضسغ رؤية اقترادية متصػرة ،وتحميل مؤشخاتو الخئيدية الحالية
في  ،بالحدبان مرالح مختمف األشخاف الفاعمة داخل االقتراد السحمي وقصاعاتو السختمفة

وبسا يحقق التػازن بيغ الخكائد التشسػية  ،وتحقيق الخفاه االقترادي ،سعييا لخفع معجالت الشسػ
 االقترادية واالجتساعية والبيئية. ،ألساسيةا

ووسائل  ،كالخؤية والخسالة واألىجاف ،وال بج أن تذتسل ىحه االستخاتيجية عمى عجة جػانب رئيدية
ووضع اإلشار الدمشي السشاسب لتشفيح  ،السشػي الؿيام بيا ،وتحجيج البخامج التشسػية ،وأدوات العسل

 تيجية متكاممة.ضسغ خصة استخا ،السذخوعات التشسػية

 الخطهة الرابعة: مرحلة التطبيق والتشفيذ -4

والستسثمة  ،تأتي الخصػة التالية ،بعج تحجيج رؤية وأىجاف وأدوات استخاتيجية التشسية االقترادية
وتحجيج  ،وذلظ مغ خالل وضع خصة شاممة لعسمية التشسية ،بتشفيح وتصبيق تمظ االستخاتيجية

 ،بحدب تختيب األولػيات ،وتحجيج السذاريع الخئيدية ،اإلجخاءات والدياسات الكفيمة بتشفيحىا
إضافة إلى العشاصخ الخئيدية  ،وندب اإلنجاز الستػقعة ،ومرادر تسػيميا ،احتياجاتياتحجيج و 

ياكل إدارية ،ومػرد بذخي  ،تسػيلو  ،مػارد اقتراديةالػاجب تػافخىا مغ  كستصمبات  ،ومكاتب ،ـو
لمديخ باالقتراد  ،وذلظ ضسغ رؤية واضحة االتجاه ،وغيخىاأساسية لعسمية التشسية االقترادية 

 السحمي نحػ التصػر والشسػ.

وضع خصط العسل عمى مدتػى الفخوع والقصاعات االقترادية  ،كسا تتزسغ ىحه السخحمة
عبخ  ،استخاتيجية التشسية االقتراديةلمعسل عمى إدارة وتشديق تشفيح  ،اإلدارية والتشفيحية ،السختمفة

واألىجاف السخسػمة ضسغ الدياق ذاتو. وىحا األمخ يتصمب تزافخ  ،القجرات واإلمكانات الستاحة
 ،لتشفيح ىحه االستخاتيجية ،ىيئات ومؤسدات وأفخاد ،الجيػد مغ قبل جسيع أصحاب السرالح

 ،بيجف التحقق الدخيع مغ الشتائجو  ،الحقاً األسذ والسقاييذ الالزمة إلجخاء عسمية التقييع  ووضع
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 ،لتجشب تخاكع آثارىا الدمبية ،التي قج تطيخ أثشاء التشفيح مباشخة ،وترحيح األخصاء واالنحخافات
 .ومغ ثع الحرػل عمى الشتائج السخجػة

 الخطهة الخامدة: مراجعة وتقييم استراتيجية التشسية االقترادية -5

بيجف  ،يتصمب وضع نطام واضح لمسعايخة والؿياس ،االقترادية إن نجاح أية استخاتيجية لمتشسية
وذلظ مغ خالل  ،باألىجاف السخسػمة سابقاً  ،التحقق الدخيع مغ مصابقة الشتائج واإلنجازات

 .كأدوات لتشفيح االستخاتيجية التشسػية ،مخاجعة آليات تصبيق البخامج والدياسات السػضػعة

ىي عسمية مدتسخة تبجأ مع تشفيح خصط  ،أن عسمية التقييع والسخاجعة ، إلىالبج مغ اإلشارة ىشا
 ،وذلظ بسقارنة مدتػيات اإلنجاز ،وليذ بعج االنتياء مشيا ،وبخامج ومذخوعات استخاتيجية التشسية
رخ ، وال يقتبتمظ السخسػمة ضسغ خصط العسل واإلنتاج ،والشتائج الستحققة عمى أرض الػاقع

أو تمظ الجيات اإلدارية السدؤولة عغ تشفيح البخامج  ،القترادية في السشصقةالتقييع عمى اإلدارة ا
بل يجب أن تتع مذاركة معطع األشخاف السجتسعية في عسميتي إعجاد  ،والسذخوعات التشسػية

تقييسيا أيزًا. وذلظ لمػقػف مباشخة عمى األخصاء متابعتيا و ومغ ثع  ،وتشفيح استخاتيجية التشسية
التي أدت  ،وبالتالي العسل عمى ترحيح االختالالت ،لتي قج تطيخ أثشاء التشفيحا ،واالنحخافات

لمتسكغ  ،صياغة مؤشخات السذاريع التشسػية بػضػحضخورة إضافة إلى  ،مباشخةإلى حجوث ذلظ 
ومجى مداىستو  ،بسا ىػ مخصط لو ،ولؿياس مجخالت ومخخجات السذخوع ،مغ إجخاء السقارنات

 .شسػي ككلفي إنجاز البخنامج الت

عجة  ،باإلضافة إلى رصج ومعالجة االنحخافات وعسميات السعايخة ،تتشاول مدألة السخاجعة والتقييع
مغ خالل مالحطة ودراسة أثخىا عمى الفئات  ،تتعمق بتقييع البخامج التشسػية ،جػانب أخخى 

ومقارنة أوضاعيع بالسخاحل التي سبقت عسمية  ،وواقع أثخ تصبيق بخامج التشسية عمييع ،السدتيجفة
وذلظ  ،بعيجًا عغ السؤثخات الخارجة عغ تمظ البخامج داخل االقتراد ،نفدياتصبيق تمظ البخامج 

والتي يجب أن تكػن السكاسب السحققة مشيا أعمى مغ تمظ  ،ضسغ التكمفة الستػقعة لعسمية التشسية
 التكمفة.

 الشتائج والسقترحات

 تائجالش –أواًل 
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وتحديغ الػاقع االقترادي  ،مغ جية تشسية السشصقة ،يقع عمى عاتق اإلدارة الحاتية ميام كبيخة
 ،وتييئة البيئة االستثسارية ،ووضع الخصط التشسػية ،فييا، ألن األمخ يتصمب الكثيخ مغ العسل

وتتصابق مع  ،عمى أسذ سميسة ،وإعادة تشطيع اليياكل اإلدارية الخاصة بالحقل االقترادي
وبذكل يزسغ استخجام السػارد الستاحة عمى نحػ أكثخ فعالية  ،الػاقعيغ الدياسي واالقترادي

 وبسا يزسغ الفعالية والكفاءة االقترادية العالية. ،عمى السدتػى السؤسدي

 سشػردىا ؼيسا يمي: ،إلى العجيج مغ الشتائج تع التػصلالدابقة  ومغ خالل الجراسة

عمى  ،السعالعأية سسة واضحة  ،د السحمي في مشاشق اإلدارة الحاتيةال يحسل االقترا -1
الخغع مغ أن فمدفة اإلدارة الحاتية تصخح سسة االقتراد السجتسعي. إال أن السؤسداتية 
والحالة الدياسية ما تدال تديصخ عمى معطع مفاصل االقتراد في مشاشق شسال وشخق 

وما  ،وىحا ما يصخح تشاقزًا بيغ ما ىػ واقع مغ الدياسات واآلليات السعسػل بيا ،سػريا
 تصخحو اإلدارة مغ فمدفة وشعارات خاصة بالحقل االقترادي.

وبشاء عميو ال  ،فخيقيا االقترادي الخاص بيا -حتى المحطة  -ال تستمظ اإلدارة الحاتية  -2
يسكغ أن يؤسذ ليا االقتراديػن. وما  ،تستمظ أية استخاتيجيات تشسية اقترادية حؿيؿية

أن اإلدارة الحاتية تقػم فقط بسيسة إدارة بعس العسميات  ،يحجث عمى أرض الػاقع
وتأسيذ بعس السذخوعات  ،كالعسميات التجارية والدراعية ،االقترادية في مشاشقيا

 الرشاعية الستػاضعة.
ث حالة تشسػية في مشاشقيا، إال مػارد اقترادية كاؼية إلحجاتستمظ مشاشق اإلدارة الحاتية  -3

إضافة إلى عجم امتالكيا إدارة اقترادية  ،أنيا تفتقج لخؤية استخاتيجية في ىحا الخرػص
قادرة عمى وضع الخصط التشسػية ورسع الدياسات الالزمة لتشفيحىا عمى أرض  ،متكاممة
 الػاقع. 

 ،يسكغ القػل عشيا بأنيا جيجة ،لع تدتصع اإلدارة الحاتية حتى اآلن تحقيق نتائج اقترادية -4
ويسكغ  ،والسداحات الدراعية الػاسعة ،كالشفط والغاز ،مقارنة بسا تستمكو مغ مػارد مختمفة

وشخيقة التفكيخ االقترادي لإلدارة  ،كالحالة األمشية ،إرجاء ذلظ إلى عػامل مختمفة
إضافة إلى  ،ػي أو لػياب الكفاءات االقترادية السؤىمة عغ مخاكد القخار التشس ،ذاتيا

 ،وخاصة في الجانب العدكخي  ،األعباء السالية الكبيخة السمقاة عمى عاتق اإلدارة الحاتية
 والبالد عسػمًا.   ،التي تسخ بيا السشصقة خرػصاً  ،في ىحه السخحمة غيخ السدتقخة
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لحالة األمشية والػضع تتأثخ آليات عسل اإلدارة الحاتية في الحقل االقترادي كثيخًا با -5
وعمى مدتػى التفكيخ  ،مسا يتخك آثارًا سمبية عمى الدياسات االقترادية ،دياسيال

ال  ،االستخاتيجي في السشصقة. فتترخف ضسغ إفخازاتيا وتأثيخاتيا في حجود آليات إدارية
 لسدتػى التخصيط لسجيات شػيمة أو حتى متػسصة. ،تتجاوزىا

ية التشسالذخوع بعسمية  ،السالية الحاليةوبإمكاناتيا  - وحجىا -اإلدارة الحاتية ال تدتصيع   -6
والقػى السجتسعية الفاعمة في  ،لحلظ يتػجب عمييا إشخاك القصاع الخاص ،االقترادية

 ،ومشطسات السجتسع السجني األخخى  ،واالتحادات السيشية ،كالشقابات ،السيجان االقترادي
استشادًا  ،والسذاركة أواًل في اقتخاح الخصط والدياسات السصمػبة ،لمتحزيخ ليحه الحالة

 ،ػاججهحدب دائخة نذاشو وت كل   ،ثع السذاركة في تشفيحىا ،إلى الػاقع االقترادي الفعمي
 والتييئة لعسمية تشسػية شاممة. ،بيجف االرتقاء بسعجل الشسػ االقترادي

لمجراسات و  ،لمكػادر البذخية السؤىمة - في السيجان االقترادي -اإلدارة الحاتية عػز ت -7
لحلظ فإن عسميا يتعمق غالبًا بسدتػى  ،واألبحاث األكاديسية الخاصة بالذأن االقترادي

وىحا ناجع عغ عجم إيالئيا  ،لتأسيذ أو تدييخ السذاريع االقترادية ،قخارات إدارية
 .لكفيمة بالتصػيخووضع االستخاتيجيات ا ،االىتسام الالزم بقزايا التخصيط االقترادي

وخاصة تمظ التي  ،وعجم نذخ اإلدارة الحاتية أية مؤشخات اقترادية ،ضعف الذفاؼية -8
 ،كحجع الشاتج السحمي ،تذكل األرضية الالزمة لخسع الخصط والدياسات السدتقبمية

وأعجاد السذاريع السشتجة  ،وحجع التجارة الخارجية ،ومدتػيات التزخع ،ومعجالت البصالة
 ،وغيخىا مغ السؤشخات الزخورية ،مداىسة القصاع الخاص في الشاتج السحميوحجع 

 لتكػن أرضية لمتخصيط السدتقبمي. ،ووضع الشتائج ،والتي تحتاج لمتحميل

 السقترحات–ثانيًا 

، مغ السقتخحات اً تقجيع بعز ، يسكغبشاء عمى ما ورد مغ تحميل ونتائج تػصمت إلييا الجراسة
 وىي: ،خوع التشسية االقترادية في مشاشق شسال وشخق سػرياحػل مذ التي تقجم رؤية

وأصحاب الخبخات السيجانية في  ،تكػيغ فخيق اقترادي مغ األكاديسييغ والستخرريغ -1
بيجف تحميل  ،وإعصاءىع صالحيات واسعة لمعسل باستقاللية ،حقل التشسية االقترادية

والعسل عمى رسع استخاتيجية تشسػية  ،ومؤشخاتو الخئيدية ،الػاقع االقترادي الفعمي
 وعمى أسذ عمسية رصيشة. ،واضحة السعالع لمسشصقة
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ورصج  ،وإعصائو األىسية القرػى في السيجان االقترادي ،تفعيل دور مكتب التخصيط -2
بيجف  ،تحميل ورسع الدياسات االقترادية ليقػم بجوره الفعال في ،السؤشخات الخئيدية

ووفق رؤى استخاتيجية  ،وتصػيخه عمى أسذ صحيحة ،ياالرتقاء بالػاقع االقتراد
 اقترادية.

وتػزيع السيام ؼيسا بيشيا  ،إعادة ـيكمة السؤسدات اإلدارية الخاصة بالذأن االقترادي -3
مسا يزسغ  ،واستشادًا إلى مبجأ التكامل في العسل ،وتخرريةوفق أسذ عمسية سميسة 
م حرخ العسل مغ خالل عج ،ويداعج عمى التقييع والسخاؾبة ،مدتػيات إنجاز حؿيؿية
 كل جية عمى حجة.االقترادي ومذاريعو ب

تدتشج  ية تشسػية لسشاشق شسال وشخق سػريا،تكميف الفخيق االقترادي بػضع استخاتيج -4
وتيجف إلى استغالل  ،وخرػصيتيا االقترادية والدياسية ،إلى الػاقع الفعمي لمسشصقة

 ،وتدخيخىا لخجمة تصػيخ السشصقة اقترادياً  ،ادية الستاحة بالذكل األمثلالسػارد االقتر
 وتحديغ الػاقع السعيذي فييا.

 ،العسل عمى وضع الخصط االقترادية عمى مدتػى القصاعات االقترادية الخئيدية -5
وفتح الباب واسعًا أمام  ،وضسغ خصة اقترادية وتػجييية شاممة ،وعمى أسذ متكاممة

بيجف تػفيخ رؤوس األمػال الالزمة  ،الخاص في العسمية اإلنتاجيةمذاركة القصاع 
مسا سيػفخ فخص  ،وتشػيع وتقػية القاعجة اإلنتاجية مغ جية ثانية ،لالستثسار مغ جية

ورفع  ،وبالتالي زيادة في حجع الشاتج السحمي ،وزيادة االستثسارات ،العسل والتػضيف
 معجالت الشسػ االقترادي.

لمسذاريع اإلنتاجية في القصاعيغ الدراعي  ،ي الخصط االقترادية القادمةإعصاء األولػية ف -6
وخمق الؿيسة  ،لسا ليسا مغ دور كبيخ في زيادة الشاتج السحمي اإلجسالي ،والرشاعي

وتحديغ مدتػيات األمغ الغحائي في  ،وتػفيخ الدمع والسػاد الزخورية لألسػاق ،السزافة
قج ال تكػن اإلدارة  ،وتػفيخىا فخص العسل والجخل لذخائح واسعة مغ األفخاد ،السشصقة

    الحاتية في قادم األيام قادرة عمى استيعابيع وضيؽيًا. 
كجية رسسية  ،إسشاد وضيفة نذخ السؤشخات االقترادية الخئيدية لسكتب التخصيط -7

مسا  ،لسبجأ الذفاؼية باالستشاد ،ومتخررة في الذأن االستخاتيجي والتخصيط االقترادي
والتي تسمظ نية العسل في  ،يزع صػرة واضحة أمام الفعاليات االقترادية السختمفة

التابع لسؤسدات اإلدارة كانت مغ القصاع اإلداري  سػاءً  ،السيجان اإلنتاجي أو الخجمي
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وخاصة القصاع الخاص ومشطسات  ،صاعات األىمية األخخى السختمفةالقو مغ الحاتية، أ
 .  تسع السجنيالسج

بيجف تييئة البيئة  ،اإلسخاع باسترجار القػانيغ واإلجخاءات الخاصة بالػاقع االقترادي -8
 سػاءً  ،وبسا يزسغ جحب وتػضيف رؤوس األمػال الخاصة ،االستثسارية وتشذيصيا
ويخفع مغ  ،مسا سيديج مغ حالة الشذاط االستثساري في السشصقة ،السحمية أو الخارجية

 ،فيدداد الشاتج السحمي ،ويديج مغ أعجاد السذاريع فييا ،سػية األداء االقترادي فييا
وكل ذلظ سيكػن كؽياًل بتحديغ السؤشخات  ،والسجاخيل ،وفخص العسل ،والتػضيف

 ويخفع مغ السدتػى السعاشي فييا. ،االقترادية في السشصقة

 ..أخيخاً  

يقفػن أمام  ،حكػمة ومػاششيغ ،في مشاشق شسال وشخق سػريا أن السجتسع ،الحؿيقة القائسة اآلن
ال بج أن تحفدىع  ،وأمام فخص ومدؤوليات متدايجة ،اقترادية وسياسية وعدكخية ،تحجيات جدام

حتى يدتصيعػا  ،ومػاجية األزمات والسذكالت االقترادية بسػضػعية وعمسية ،أكثخ عمى العسل
 لزسان حياة كخيسة ألبشاء السشصقة. ،الشسػتػفيخ بيئة اقترادية مالئسة لمتصػر و 

يتصمب تزافخ جيػد  ،إن الشجاح واالرتقاء بالػاقع االقترادي في مشاشق شسال وشخق سػريا 
ومذاركة  ،عمى الرعيجيغ اإلداري واالقترادي ،مختمف األشخاف والقصاعات االقترادية

وبسا يزسغ  ،مغ مػقعو كل   ،وتشفيح الدياسات االقترادية ،الجيات السختمفة في رسع الخصط
وتػفيخ الحياة الكخيسة  ،ييجف إلى االستفادة مغ مػارد السشصقة ،عساًل جساعيًا مجتسعيًا متكامالً 

واالرتفاع الخىيب لسعجالت  ،في ضل األزمات االقترادية الخصيخة التي تعيذيا سػريا ،لسػاششييا
 ،خ عمى واقع العسل واإلنتاج واالستيالكويؤث ،وما يشػل السشصقة مغ آثار تمظ األزمات ،التزخع

 وارتفاع تكمفة الشسػ االقترادي في مشاشقيا. ،وعمى القجرات السالية اإلدارة الحاتية

فإن  ،حيث تتستع سياسة التخصيط االستخاتيجي بسكانة متقجمة ججًا في سياق التشسية السدتجامةو 
تدتشج إلى خصط قصاعية  ،ية شاممةنحػ رسع خصة اقترادىحا يتصمب مغ أصحاب القخار التػجو 

بيجف  ،وضسغ استخاتيجية تشسية اقترادية واضحة ومعمشة األىجاف والخؤى السدتقبمية ،فخعية
التي بجونيا ستعاني السشصقة في قادم األيام  ،وضع االقتراد السحمي عمى الدكة التشسػية الدميسة

 لغ تحسج عقاباىا.مغ أزمات واختشاقات 


