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قرارات اإلدارة العامة في سورية وأثرها في التنمية املحلية

واقع الجزيرة السورية

عبد الناصر الجاسم)1) 

: ملخص 
ً

أواًل

تسلط	 تعاني	 التي	 العامة	 اإلدارة	 بين	 العالقة	 واقع	 على	 الضوء	 تسليط	 إلى	 البحث	 هذا	 يهدف	
النظام	السيا�سي	وهيمنته	عبر	أدواته	املختلفة	على	أجهزتها	الحكومية	والنظام	السيا�سي	في	سورية،	
وتأثير	ذلك	في	التنمية	املحلية	في	واقع	الجزيرة	السورية،	من	خالل	جوهر	اإلدارة	الذي	يتمثل	في	عملية	
	أساًسا:	كيف	تنعكس	قرارات	اإلدارة	

ً
صنع	القرارات	والعوامل	املؤثرة	فيها،	حيث	يطرح	البحث	سؤاال

العامة	في	التنمية	املحلية	في	الجزيرة	السورية؟	ويتفرع	عنه	ستة	أسئلة	ملناقشة	واقع	صناعة	القرار	
الحكومي	واملتغيرات	التي	تؤثر	فيه.	تأتي	أهمية	طرح	هذا	املوضوع	من	الناحية	النظرية	واملعرفية	من	
خالل	محاولة	تحليل	العالقة	بين	اإلدارة	العامة	والنظام	السيا�سي	في	سورية	عبر	مدخل	عملية	صنع	
املفيدة	 الرؤية	 من	 بعًضا	 يقدم	 البحث	 هذا	 فلعل	 والتطبيقية،	 العملية	 الناحية	 من	 أما	 القرارات،	
واقع	 في	 ينعكس	 الذي	 والخلل	 الواقعية،	 الفجوة	 رصد	 خالل	 من	 والسياسات	 القرارات	 لصناع	
التنمية	املحلية	في	الجزيرة	السورية	من	جراء	عملية	صنع	القرار	اإلداري	الحكومي	في	صيغته	الحالية	
متأثًرا	بجملة	من	املتغيرات.	يعتمد	البحث	على	املنهج	الوصفي	التحليلي	للظاهرة	البحثية،	ومحاولة	
تفسيرها،	باعتماد	املسح	املكتبي	للدراسات	والبحوث	والتقارير	واملؤشرات	واملراجع	املختلفة،	وقد	تم	
الرجوع	إلى	عدد	من	الدراسات	السابقة	لالستفادة	منها	في	تحقيق	أهداف	هذا	البحث،	واالجابة	عن	
التساؤالت	املطروحة	في	سياق	التعبير	عن	مشكلة	البحث.	توصل	البحث	إلى	عدد	من	االستنتاجات	
التي	تشير	بمضمونها	إلى	أن	اختالل	العالقة	بين	اإلدارة	العامة	والنظام	السيا�سي	في	سورية	أدى	إلى	
تركيز	سلطة	صنع	القرارات	التنموية	لدى	املستويات	العليا	في	الحكومة،	ما	تسبب	بمشكالت	تنموية	
عدة،	وأبرزها	االختالالت	التنموية	بين	املحافظات،	وبروز	القصور	التنموي	بصورة	واضحة	في	منطقة	

الجزيرة	السورية.

)1(	أكاديمي	وباحث	سوري،	أستاذ	إدارة	األعمال	في	جامعة	ماردين	الحكومية	وفي	جامعة	حلب	سابًقا.
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ثانًيا: املقدمة 

مرت	العالقة	بين	اإلدارة	العامة	والسياسة	بعدد	من	املراحل،	من	تبعية	اإلدارة	العامة	وخضوعها	
للسياسة،	إلى	مرحلة	فصل	السياسة	عن	اإلدارة	العامة،	ثم	مرحلة	التكامل	والترابط	بين	السياسة	
النظام	 هيمنة	 نمط	 على	 والتسلطية	 الدكتاتورية	 األنظمة	 بينهما،	وحافظت	 ما	 في	 والتوازن	 واإلدارة	
السيا�سي	على	اإلدارة	العامة،	ونظام	الحكم	في	سورية	واحد	من	هذه	األنظمة	التي	ترى	بأن	أجهزة	اإلدارة	
بالوالء،	فتكون	مخرجات	اإلدارة	 لها	 أوامرها،	وتدين	 التي	تطيع	 التنفيذية	 أداتها	 العامة	والحكومية	
العامة	وقراراتها	مرتبطة	بإرادة	النظام	السيا�سي	وليس	بإرادة	السكان	واملواطنين،	وحقهم	في	الحصول	
في	 السيا�سي	 والنظام	 العامة	 اإلدارة	 بين	 العالقة	 إن	معرفة	طبيعة	 ثم،	 املطلوبة،	ومن	 التنمية	 على	
الدولة	أمر	في	غاية	األهمية،	حيث	تعد	اإلدارة	العامة	هي	املعنية	بتنفيذ	األهداف	العامة	للدولة،	وأن	
تطور	الشعوب	ومستوى	تقدمها	مرتبط	بصورة	وثيقة	بمستوى	معيشة	أفرادها،	وما	يحصلون	عليه	
من	سلع	وخدمات	عبر	إدارة	وتنظيم	قطاعاتها	اإلنتاجية،	واالستثمار	األمثل	للموارد	فيها،	وتقديم	ما	
هو	مالئم	لتلبية	احتياجاتهم،	وذلك	ال	يتحقق	إال	بوجود	إدارة	علمية	سليمة	تجيد	تحديد	األهداف،	
تحقق	 حتى	 بنشاطها	 املحيطة	 البيئة	 مع	ظروف	 يتناسب	 بما	 أوضاعها	 وتكييف	 السياسات،	 ورسم	
أهدافها	بنجاح	وفاعلية.	أصبحت	اإلدارة	اليوم	معياًرا	للتقدم،	سواء	كان	ذلك	على	مستوى	املنظمات	
الخاصة	من	شركات	وأعمال	أم	على	مستوى	الحكومات	والدول،	وتكاد	ال	تخلو	أي	جامعة	أو	معهد	
من	تدريس	علوم	اإلدارة	ومهاراتها،	وذلك	في	بلدان	العالم	جميعها،	وال	سيما	املتقدمة	منها،	وتفرعت	
بتخطيط	 تتخصص	 التي	 الحكومية	 اإلدارة	 أو	 العامة	 اإلدارة	 ومنها	 وأقسام،	 تخصصات	 إلى	 اإلدارة	
السياسة	العامة	للدولة	والبحث	عن	األساليب	الفعالة	لوضع	تلك	الخطط	حيز	التنفيذ،	وتحويلها	
اإلدارية	 العملية	 محور	 القرارات	 صنع	 عملية	 مواطن)2(.تعد	 كل	 ثمارها	 يقطف	 ملموسة	 نتائج	 إلى	
بوظائفها	األساس	من	التخطيط	والتنظيم	والقيادة	والرقابة،	فهي	من	أهم	الوسائل	التي	تستخدمها	
للقيام	بوظائفها،	وتنفيذ	املهمات	املترتبة	عليها،	ما	يقودها	إلى	تحقيق	أهدافها	بنجاح،	وهذا	النجاح	
واإلدارة	 األعمال	 إدارة	 بين	 املشترك	 الجذع	 هو	 وذلك	 وفاعليتها،	 القرارات	 كفاءة	 مدى	 على	 يتوقف	
العامة،	وتعد	عملية	التنمية	الوطنية	واملحلية	من	أبرز	أولويات	وأهداف	الحكومات	من	خالل	أجهزة	

اإلدارات	العامة	لديها،	واملؤسسات	املحلية	والتنفيذية.	

)2(		عمار	بوحوش،	االتجاهات	الحديثة	في	علم	اإلدارة،	ط2،	)الجزائر:	دار	البصائر،	2008(،	ص15.
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جدول رقم )1( يوضح بعض الفروق بين اإلدارة العامة وإدارة األعمال)3): 

حجم	األعمال طبيعة	النشاط املسؤولية املستفيدون الهدف العنصر

تحدد	بحسب	مصادر	
العالقة	بين	التكلفة	

والعائد

ذات	طبيعة	
اقتصادية	استثمارية	

وتجارية	

أمام	مجلس	اإلدارة	
أو	صاحب	العمل	

وبنطاق	محدود	أمام	
املجتمع	

أصحاب	العمل	
والشركاء	وجمهور	

الشركة	

زيادة	الربح	
وتعظيمه	

إدارة	األعمال	

بحسب	املنفعة	
العامة	ومصلحة	

املجتمع	

تحقق	املصلحة	
العامة	في	التنمية	
واألمن	والدفاع	
وخدمات	السكان	

أمام	الحكومة	
والجهات	الرقابية	
والجمهور	العام	

املجتمع	وأفراده	
تحقيق	
املصلحة	

العامة	للدولة	
اإلدارة	العامة	

ولدى	البحث	في	أسباب	تخلف	التنمية	املحلية	في	سورية	من	منظور	اإلدارة	العامة،	نجد	أن	العالقة	
ذلك،	 في	 األساس	 الدور	 تلعب	 العامة	 اإلدارة	 وأجهزة	 السيا�سي	 النظام	 بين	 السليمة	 وغير	 املشوهة	
حيث	أصبحت	سورية	في	عهد	حكم	عائلة	األسد	بلًدا	طارًدا	للكفاءات،	ومغلًقا	أمام	االبداع	والتطوير،	
وتمحورت	مهمة	اإلدارة	العامة	واألجهزة	الحكومية	حول	تسخير	موارد	البالد	ومقدراتها	للمحافظة	على	
السلطة،	واالحتفاظ	بالحكم،	وتبنت	أسلوب	املركزية	اإلدارية	في	إدارة	شؤون	البالد،	ولم	تكن	التنمية	

من	أولوياتها،	وذلك	انسجاًما	مع	رؤية	النظام	السيا�سي	املسيطر.

)3(		قريب	علي،	دور	اإلدارة	العامة	في	صنع	وتنفيذ	السياسات	العامة،	رسالة	ماجستير،	)الجزائر:	جامعة	زيان	عاشور،	2020(،	ص12.
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الشكل	رقم	)1(	النظام	السيا�سي	في	سورية	)4)

الشكل	رقم	)2(	مخطط	مختصر	لجهاز	اإلدارة	العامة	في	سورية	

املصدر:	إعداد	الباحث	

https://2u.pw/ZYAWt	،)2018(	،واالستشارات	للدراسات	إدراك	مركز	سورية«،	في	االقتصادية	التنمية	أولويات	تركاوي،«	خالد		)4(

https://2u.pw/ZYAWt
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يوصف	رئيس	الجمهورية	بالرئيس	اإلداري	األعلى	في	الدولة،	وتتركز	في	يده	سلطات	شبه	مطلقة	
وفق	الدستور	ووفق	العرف	السائد،	ومن	وحي	التسلط	األمني	غير	املباشر	واملحسوس	لدى	املواطنين	
وانتهاًء	 الرئيس،	 نواب	 من	 ابتداًء	 جميعهم،	 العامة	 اإلدارة	 جهاز	 في	 العاملين	 وكذلك	 جميعهم،	
املؤثر	 الجمهوري	هي	 القصر	 في	 إلى	وجود	مكاتب	 الحكومي،	إضافة	 القطاع	 في	 بأدنى	درجة	وظيفية	
االقتصاد	 مثل	 بالتخصصات،	 يتصل	 بما	 الوزارات	 لعمل	 مواٍز	 وعملها	 القرارات،	 صنع	 في	 الرئيس	
واملالية	والداخلية	والثقافة،	وهكذا،	وهنا	يجدر	بنا	اإلشارة	إلى	وسيلة	من	وسائل	التأثير	في	صناعة	
القرارات	العامة،	وهذه	األداة	معروفة	بـ	)التوجيه(،	وهو	توجيه	شفوي	إيحائي	غير	مكتوب،	يأتي	عبر	
اتصال	هاتفي	أو	منقول	عبر	مبعوث	شخ�سي	من	مكاتب	القصر	أو	مكاتب	القيادة	القطرية	لحزب	
البعث	العربي	االشتراكي	أو	األجهزة	األمنية	املختلفة.	وُيماَرس	التوجيه	في	املركز	)العاصمة(،	وكذلك	
يكون	 املركز،	ال	سيما	حين	 في	 منها	 أكثر	 تكون	 املحافظات	 في	 التوجيه	 فاعلية	 املحافظات،	ولكن	 في	

التوجيه	من	العاصمة،	وحتًما	في	كل	توجيه	خرق	للمعايير،	ومرتبط	بالفساد	اإلداري.

السياسية	 املتغيرات	 من	 كثيًرا	 تتضمن	 بيئة	 إطار	 في	 تعمل	 في	سورية	 العامة	 اإلدارة	 لكون	 ونظًرا	
ثم	 ومن	 املتغيرات،	 هذه	 بمجمل	 تتأثر	 قراراتها	 يجعل	 ما	 والتكنولوجية،	 واالجتماعية	 واالقتصادية	
التنمية	 في	 وتحديًدا	 بالعموم،	 التنمية	 في	 مقدمتها	خططها	 وفي	 املختلفة،	 أهدافها	 في	 ذلك	 ينعكس	
املحلية	بشقيها	امللموس	واملعنوي،	حيث	توجد	فجوة	واضحة	في	التنمية	املحلية	في	سورية،	ومن	أبرز	
مثل	 مختلفة	 بصور	 ذلك	 وتجلى	 السورية،	 املحافظات	 مختلف	 بين	 تنموي	 تفاوت	 وجود	 مظاهرها	
ز	60	باملئة	من	السكان	على	مساحة	

ّ
الخلل	في	العالقة	بين	النمو	السكاني	والحيز	الجغرافي	حيث	ترك
13	باملئة	من	مساحة	سورية،	وغير	ذلك	من	الخلل	التنموي	)5(. 

املتوازنة	 التنمية	 سياسات	 وفشل	 اإلقليمي،	 التخطيط	 غياب	 أبرزها	 من	 عدة	 ألسباب	 ونتيجة	
التي	تضم	ثالث	محافظات	هي:	 السورية	 الجزيرة	 في	منطقة	 التنموية	 الخصوصية	 برزت	 واملتكاملة،	
فيها،	 وحيوانية	 ومائية	 وزراعية	 نفطية	 موارد	 وجود	 من	 الرغم	 وعلى	 الرقة،	 الزور،	 دير	 الحسكة،	
41	باملئة	من	مساحة	سورية،	ولكن	الفشل	واضح	في	استثمار	هذه	املوارد	وإدارتها	من	قبل	 وتشكل	
أجهزة	اإلدارة	العامة،	وسمة	القصور	التنموي	تتجلى	في	املجاالت	االقتصادية	والتعليمية	والصحية	

جميعها.

)5(		مجموعة	من	الباحثين،	»حول	املركزية	والالمركزية	في	سورية:	بين	النظرية	والتطبيق«،	عمران	للدراسات	االستراتيجية،	الكتاب	
السنوي	الرابع،)2018(،	ص105.
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ثانًيا: مشكلة البحث

 تعاني	اإلدارة	العامة	وأجهزتها	الحكومية	تسلط	النظام	السيا�سي	وهيمنته	عبر	أدواته	املختلفة،	
العامل	 مقدمتها	 وفي	 العوامل،	 من	 بعدد	 تتأثر	 الحكومي	 اإلداري	 القرار	 صنع	 عملية	 فإن	 ثم،	 ومن	
في	 التنمية	االقتصادية	واالجتماعية	والبشرية	 القرارات	على	 في	مخرجات	 السيا�سي،	وينعكس	ذلك	
سورية	بالعموم،	لكن	محور	التركيز	في	هذا	البحث	سيكون	التنمية	املحلية	في	منطقة	الجزيرة	السورية.	

ويمكن	التعبير	عن	املشكلة	البحثية	املطروحة	في	هذا	البحث	من	خالل	السؤال	الرئيس	اآلتي:	

كيف تنعكس قرارات اإلدارة العامة في التنمية املحلية في الجزيرة السورية؟

ويتفرع	إلى	األسئلة	اآلتية:	

1.	ما	واقع	عملية	صنع	القرار	اإلداري	الحكومي	من	خالل	العوامل	املؤثرة	فيها؟

2.	كيف	ينعكس	املتغير	السيا�سي	في	قرارات	اإلدارة	العامة	في	التنمية	املحلية؟

3.	كيف	ينعكس	املتغير	االقتصادي	في	قرارات	اإلدارة	العامة	في	التنمية	املحلية؟

4.	كيف	ينعكس	املتغير	االجتماعي	في	قرارات	اإلدارة	العامة	في	التنمية	املحلية؟

5.	كيف	ينعكس	املتغير	التنظيمي	في	قرارات	اإلدارة	العامة	في	التنمية	املحلية؟

6.	كيف	ينعكس	متغير	الفساد	اإلداري	في	قرارات	اإلدارة	العامة	في	التنمية	املحلية؟

يهدف	هذا	البحث	إلى	تسليط	الضوء	على	واقع	صناعة	القرار	اإلداري	الحكومي	في	سورية،	وانعكاس	
ذلك	في	واقع	التنمية	املحلية	في	الجزيرة	السورية،	وكذلك	يحاول	تحليل	العالقة	بين	العوامل	املؤثرة	في	
صنع	القرار	اإلداري	الحكومي	من	مثل	العامل	السيا�سي	واالقتصادي	واالجتماعي	والتنظيمي	والفساد	

اإلداري	من	جهة،	ومستوى	التنمية	املحلية	في	الجزيرة	السورية	من	جهة	ثانية.

بين	 العالقة	 معالجة	 خالل	 من	 واملعرفية	 النظرية	 الناحية	 من	 املوضوع	 هذا	 طرح	 أهمية	 تتأتى	
متغير	عملية	صنع	القرار	اإلداري	الحكومي	الذي	يمثل	جوهر	عمل	اإلدارة	العامة	في	سورية،	وانعكاس	
هذا	القرار	في	متغير	التنمية	املحلية	في	منطقة	الجزيرة	السورية،	وذلك	وفق	منهجية	ومنطق	البحث	
العلمي	السليم	الذي	قد	يقدم	إضافة	في	هذا	املجال	من	الدراسات	واملعارف،	أما	من	الناحية	العملية	
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والتطبيقية،	فلعل	هذا	البحث	يقدم	بعًضا	من	الرؤية	املفيدة	لصناع	القرارات	والسياسات	من	خالل	
رصد	الفجوة	الواقعية	والخلل	الذي	ينعكس	في	واقع	التنمية	املحلية	في	الجزيرة	السورية	من	جراء	

عملية	صنع	القرار	اإلداري	الحكومي	في	صيغته	الحالية	متأثًرا	بجملة	من	املتغيرات.

منهجية البحث:	يعتمد	البحث	على	املنهج	الوصفي	التحليلي	للظاهرة	البحثية،	ومحاولة	تفسيرها	
باعتماد	املسح	املكتبي	للدراسات	والبحوث	والتقارير	واملؤشرات	واملراجع	املختلفة	لالستفادة	منها	في	
تحقيق	أهداف	هذا	البحث،	واالجابة	عن	التساؤالت	املطروحة	في	سياق	التعبير	عن	مشكلة	البحث.	

ا: الدراسات السابقة 
ً
 ثالث

وعني	 فيه،	 املؤثرة	 واملتغيرات	 اإلداري،	 القرار	 صنع	 عملية	 والبحوث	 الدراسات	 من	 عدد	 تناول	
دور	 الضوء	على	 	)6()2020 )قريب	علي،	 املختلفة.	سلطت	دراسة	 بجوانبها	 املحلية	 التنمية	 بموضوع	
اإلدارة	العامة	في	صنع	السياسات	العامة،	وأشارت	إلى	تطور	عالقة	اإلدارة	العامة	مع	السياسة	من	
واقع	 على	 التعرف	 إلى	 	)7()2020 الخطيب،	 )أريج	 دراسة	 وهدفت	 االستقاللية،	 إلى	 والهيمنة	 التغول	
العامة	الفلسطينية،	وعالقتها	بكفاءة	املوظفين	من	وجهة	نظر	 عملية	صنع	القرار	في	أجهزة	اإلدارة	
العمل	على	رفع	مستوى	املشاركة	 أبرزها:	ضرورة	 النتائج	وكان	 إلى	عدد	من	 العاملين	فيها،	وتوصلت	
في	عملية	صنع	القرار	لدى	العاملين	في	اإلدارة	العامة	الفلسطينية	وتفعيل	دور	التفويض،	وتعديل	
األنظمة	والقوانين	املعمول	بها	لتيسير	إجراءات	التفويض،	وأوصت	بضرورة	تطوير	أنظمة	املعلومات	

الالزمة	لعملية	صنع	القرار.

ثالث	 في	 اإلداري	 القرار	 صنع	 عملية	 على	 التعرف	 إلى	 	)8()1990 يوسف،	 )هاني	 دراسة	 وسعت	
منظمات	إدارية	في	القطاع	العام	السعودي،	فقد	تطرقت	الدراسة	إلى	مشكلة	مدى	صواب	افتراض	
وقد	 العملية.	 ومناقشاتهم	 اإلدارة	 علماء	 كتابات	 تتناوله	 الذي	 النحو	 على	 وتعاقبها	 املراحل،	 ترتيب	
أوضحت	الدراسة	أن	هناك	داللة	–	ولو	بصورة	نسبية	–	بوجود	تشابه	في	ترتيب	مراحل	عملية	صنع	

)6(		قريب	علي،	دور	اإلدارة	العامة	في	صنع	وتنفيذ	السياسات	العامة،	رسالة	ماجستير،	)الجزائر:	جامعة	زيان	عاشور2020(.	

)7(		أريج	الخطيب،	عملية	صنع	القرار	في	اإلدارة	العامة	الفلسطينية	وعالقتها	بكفاءة	املوظفين،	رسالة	ماجستير،	)فلسطين:	جامعة	
الخليل،	2020(.	

)السعودية:	 تحليلية	مقارنة،	 السعودية:	دراسة	 العربية	 اململكة	 في	 العام	 القطاع	 في	 اإلداري	 القرار	 )8(	هاني	يوسف،	عمليات	صنع	
جامعة	امللك	عبد	العزيز،	1990(	
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القرار	اإلداري	في	املمارسات	العملية	وتعاقبها	باملراحل	التي	يتناولها	علماء	اإلدارة	في	كتاباتهم،	وذلك	
بعد	أن	قارن	الباحث	املراحل	العلمية	باملراحل	العملية.	وتبين	من	الدراسة	بأن	عملية	صنع	القرار	
اإلداري	في	املمارسات	العملية	ال	تتم	بمعزل	عن	بعض	العوامل	املختلفة	التي	تؤثر	فيها،	األمر	الذي	
كذلك	 تماًما.	 العلمية	 املراحل	 مع	 لتتطابق	 العملية	 الناحية	 من	 مراحلها	 تقسيم	 إلى	صعوبة	 يؤدي	
الحياة	 في	 اإلداري	 القرار	 عملية	صنع	 في	 تؤثر	 التي	 العوامل	 ملجموعة	 عاًما	 تصوًرا	 الدراسة	 قدمت	

العملية	للمنظمات	اإلدارية	مجال	البحث.

وهدفت	دراسة	)خالد	عبد	هللا	إبراهيم،	2015(	)9(	إلى	التركيز	على	أهم	العوامل	البيئية	الداخلية	
وهو	التدريب	وأثره	في	اتخاذ	القرارات	اإلدارية	لدى	عينة	من	صانعي	القرارات	اإلدارية	من	منظمات	
القرارات	 التدريب	واتخاذ	 بين	 املتشابكة	 العالقة	 التعرف	على	شكل	 إلى	 الدراسة	 حكومية،	وهدفت	
والعمل	على	ترتيب	املتغيرات	بحسب	أهميتها	في	تأثير	التدريب	في	متخذ	القرار	عند	ممارسته	عملية	

اتخاذ	القرارات	اإلدارية.	

)10(	أن	املشكالت	واملعوقات	التي	تواجه	عملية	اتخاذ	 	)2011 ويرى	)محمد	عبده	علي	القطراني،	
القرارات	في	اإلدارة	العامة	في	اليمن	معظمها	تنبع	من	اعتبارات	سياسية	واجتماعية	وفنية	وضغوط	
وتأثيرات	شخصية	تمارسها	الجماعات	الضاغطة	أو	األحزاب	واملنظمات	املهنية،	ومشكالت	ذات	صلة	
بعدم	استقرار	األنظمة	السياسية،	وكذلك	جمود	األنظمة	والقوانين	واللوائح	وعدم	االستفادة	من	
التقدم	التكنولوجي	في	مجاالت	التنمية،	فهي	تحول	دون	التزام	صناع	القرار	باملوضوعية،	وتؤدي	إلى	

عدم	اتخاذ	قرارات	سليمة.	

يسلط	دليل	وضع	وتنفيذ	استراتيجيات	تنمية	االقتصاد	املحلي	وخطط	العمل	بها	لعام،	الصادر	
في	 الجيدة	 والتجارب	 القواعد	 من	 أمثلة	 على	 الضوء	 )11(؛	  2004 الدولي	 للبنك	 مشتركة	 دراسة	 عن	
عن	 	

ً
فضال التنمية،	 عملية	 تنفيذ	 وفي	 املحلية،	 االقتصادية	 للتنمية	 االستراتيجي	 التخطيط	 مجال	

ِسبت	من	شبكة	)مدن	التغيير(	للتنمية	االقتصادية	املحلية،	ويعد	هذا	
ُ
استخالص	الدروس	التي	اكت

الدليل	من	أهم	أدوات	البنك	الدولي	للوصول	إلى	تفهم	أفضل	للتنمية	املحلية	االقتصادية.	

في	 العامين	 القرارات	اإلدارية	الرشيدة	دراسة	استطالعية	آلراء	عينة	من	املدراء	 في	اتخاذ	 التدريب	وأثره	 )9(		خالد	عبد	هللا	إبراهيم،	
العراق،	)العراق:	جامعة	الفلوجة،	2015(.

)10(		محمد	عبده	علي	القطراني،	قرارات	الحكومة	وأثرها	في	تنفيذ	االستراتيجيات	في	وحدات	اإلدارة	العامة،	)اليمن:	جامعة	حضرموت	
للعلوم	والتكنولوجيا،	2011(.

https://2u.pw/eRhNU	.)2004(	،الدولي	البنك	االقتصادية«،	»التنمية	وآخرون،	ميرفي	فيرجس		)11(

https://2u.pw/eRhNU
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الالمركزية	 في	 تحليل	 والتنمية:	 املحلية	 ))السلطات	 دراسته	 في	 	)12()2018 )صبيح	فرحان،	 أشار	 	
توزيع	 وهي	 اليوم،	 حتميٍة	 ضرورة	 إلى	 العراقية((	 التجربة	 الى	 اشارة	 مع	 املحلية	 والتنمية	 االدارية	
السلطات	واملهمات	بين	الحكومة	املركزية	والسلطات	املحلية،	بما	يضمن	قيام	هذه	السلطات	بدور	
تحديد	 على	 قدرة	 أكثر	 فهي	 ثم	 ومن	 املواطنين،	 من	 لقربها	 نتيجة	 الوطنية	 التنمية	 في	 فاعلية	 أكثر	
لرسم	 يؤهلها	 وبما	 املحلية،	 التنموية	 اإلمكانات	 تحديد	 والطموحات،	وكذلك	 والتحديات	 املشكالت	
الحلول	الناجعة	لتلك	املشكالت،	وتعد	الالمركزية	أحد	أهم	حلول	الحكومات	من	أجل	تحقيق	أهداف	
خطط	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية،	من	ناحية	أخرى	من	دون	الالمركزية	ال	يمكن	الحديث	عن	

الديمقراطية	بأشكالها	املختلفة،	وال	سيما	السياسية	واإلدارية.	

وقد	عرض	)عبد	الجبار	سعد	الدين	وعمر	شتاتحة،	2018()13(	في	دراستهما	أركان	التنمية	املحلية	
املستدامة	وأواصرها	في	ضوء	املقاييس	العاملية،	وخاصة	بما	يتعلق	بالبيئة	واملحافظة	على	حظوظ	
األجيال	القادمة	في	حقها	بالعيش	الكريم،	وهذا	ال	يتحقق	إال	بتحريك	عجلة	التنمية	وإدارتها	بصورة	

صحيحة	ومتوازنة	ومستدامة.	

)14(	العالقة	بين	مستوى	الفساد	اإلداري	ومستوى	التنمية	 	)2020 ودرس	)جوزيف	نعمة	مو�سى،	
االقتصادية	في	سورية،	وتوصل	إلى	عدد	من	النتائج،	وأبرزها	وجود	عالقة	عكسية	قوية	بين	مستوى	
القومي،	وكذلك	عالقة	عكسية	 الدخل	 الناتج	املحلي	ومن	 الفرد	من	 الفساد	اإلداري	وتدني	نصيب	
قوية	بين	مستوى	الفساد	اإلداري	وانخفاض	الناتج	اإلجمالي	املحلي،	كذلك	هناك	عالقة	عكسية	بين	

مستوى	الفساد	اإلداري	وانخفاض	الصادرات	)االنكشاف	التجاري(.

وتناول	الكتاب	السنوي	الرابع	ملركز	عمران	للدراسات	االستراتيجية)15(	حول	املركزية	والالمركزية	
في	سورية	بين	النظرية	والتطبيق	في	املبحث	الخامس،	وأشار	إلى	مفهوم	التنمية	املحلية،	ودوافع	تبني	

الالمركزية،	ومحددات	نجاحها.

)12(		صبيح	فرحان،	»السلطات	املحلية	والتنمية:	تحليل	في	الالمركزية	االدارية	والتنمية	املحلية	مع	اشارة	الى	التجربة	العراقية«،	)د.م:	
 .https://2u.pw/bsahJ	،)2018	،والتوزيع	للنشر	إثراء

)13(			عبد	الجبار	سعد	الدين	وعمر	شتاتحة،	»التنمية	املحلية	املستدامة	محصلة	حتمية	لكرونولوجيا	التنمية	في	الفكر	االقتصادي«،	
مجلة	إدارة	األعمال	والدراسات	االقتصادية،	ع:	3،	)2018(.

)14(		جوزيف	نعمة	مو�سى،	»أثر	الفساد	اإلداري	على	التنمية	االقتصادية	في	سورية«،	مجلة	البحوث	االقتصادية	واملالية،	مج:7،	ع:	
	.)2020(	،1

)15(		مجموعة	من	الباحثين،	»حول	املركزية	والالمركزية	في	سورية:	بين	النظرية	والتطبيق«،	عمران	للدراسات	االستراتيجية،	الكتاب	
السنوي	الرابع،	)2018(،	ص102.

https://2u.pw/bsahJ
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ال	شك	في	أن	هناك	دراسات	أخرى	تناولت	البحث	في	موضوعي	القرارات	اإلدارية	وقرارات	اإلدارة	
العامة	والتنمية	املحلية،	إال	أن	محور	تركيز	هذه	الدراسة	هو	الربط	من	متغيرات	عملية	صنع	قرارات	
اإلدارة	العامة	في	سورية،	وانعكاس	مخرجات	هذه	القرارات	في	التنمية	املحلية	بمختلف	مجاالتها	في	

منطقة	الجزيرة	السورية.

 رابًعا: صنع القرارات؛ املفهوم والعملية

كما	أشرنا	آنفا	بأن	عملية	صنع	قرارات	اإلدارة	العامة	تمثل	جوهر	العملية	اإلدارية	الديناميكية	في	
جميع	املستويات	التنظيمية	في	أجهزتها	الحكومية	من	اإلدارة	العليا،	املتمثلة	بالرئيس	اإلداري	األعلى،	
	إلى	اإلدارة	التنفيذية	املباشرة،	

ً
ومن	ثم	الوزراء	واملديرين	العامين،	ومديري	الفروع	واملديريات،	وصوال

وتمثل	هذه	القرارات	بمضمونها	ترجمة	لألهداف	والسياسات	التي	تعتمدها	الدولة.

تشير	كثير	من	األدلة	والدراسات	في	علم	اإلدارة	إلى	أن	عملية	صنع	القرارات	تمثل	املسؤولية	الكبرى	
بالنسبة	إلى	القائد	اإلداري،	وال	سيما	في	مجال	اإلدارة	العامة	والحكومية	التي	ُيبنى	عليها	سير	العمل	في	

الدولة	بصورة	عامة	نحو	تحقيق	أهدافها	في	تنمية	البالد	واملوارد،	وفي	مقدمتها	املورد	البشري.	

ماهية القرار  ومفهومه. 1

يشير	مفهوم	القرار	الى	عملية	اختيار	بديل	من	بين	بدائل	عدة	متاحة	ملواجهة	موقف	ما	أو	لحل	
مشكلة،	ويمكننا	مالحظة	وجود	ثالثة	جوانب	في	مفهوم	القرار،	وهي)16(:	

وجود	البدائل:	وهذا	يعني	أن	عدم	وجود	بدائل	يعدم	القرار،	وتنتهي	عملية	االختيار	إلى	إجبار.	

حرية	االختيار:	وجود	البدائل	من	دون	وجود	حرية	اختيار	البديل	األمثل	يعدم	القرار	أيًضا.	

وجود	الهدف:	وراء	كل	قرار	هدف	يسعى	لتحقيقه،	ومن	دون	وجود	هذا	الهدف	ال	معنى	التخاذ	
القرار.	

)16(		صالح	العامري	وطاهر	الغالبي،	اإلدارة	واألعمال،	ط8،	)األردن:	دار	وائل	للنشر،	2008(،	ص	302. 
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بالشأن	 متصل	 موقف	 مواجهة	 أو	 مشكلة	 لحل	 ا	
ً
هادف يكون	 أن	 بد	 ال	 العامة	 اإلدارة	 في	 والقرار	

العام،	ومرتبط	بوظائف	اإلدارة	العامة	الحكومية	في	مختلف	املستويات	اإلدارية،	وغالًبا	القرارات	ذات	
الصلة	بقضايا	التنمية	تكون	مشتقة	من	أهداف	خطط	التنمية	التي	تقرها	املستويات	العليا	في	الدولة	
من	مثل	الوزارات	باختصاصاتها	املختلفة	أو	هيئة	تخطيط	الدولة	أو	املؤسسات	العامة	املتخصصة	في	
ا	في	املفهوم	بين	اتخاذ	القرار	وصنع	القرار،	

ً
قضايا	الشأن	العام.	وهنا	ال	بد	من	اإلشارة	إلى	أن	هناك	فرق

يتعلق	بعملية	 القرار،	وهو	الجزء	الذي	 أو	مرحلة	من	مراحل	صنع	 القرار	هو	جزء	 اتخاذ	 حيث	إن	
اختيار	بديل	من	بين	بدائل	عدة،	ويقع	على	عاتق	املدراء	والفرق	التي	تعمل	معهم	أو	اللجان	واملجالس	
املهارات	 مثل	 املدير	 يمتلكها	 التي	 واملهارات	 الشخصية	 العوامل	 وتلعب	 الصلة،	 ذات	 املتخصصة	
الفكرية	واإلدراكية	من	مثل	القدرة	على	التحليل	والتفكير	العلمي	واملنطقي	ومهارات	حل	املشكالت	
ومستوياته	 العمل	 بتنظيم	 املتعلقة	 اإلدارية	 املهارات	 وكذلك	 وقوعها،	 قبل	 بها	 والتنبؤ	 ومواجهتها	
اإلدارية،	ومستوى	ممارسة	املسؤوليات	والصالحيات	وتخطيط	األهداف،	إضافة	إلى	املهارات	الفنية	
	صناعًيا	أو	زراعًيا	أو	صحًيا	أو	تعليمًيا،	ومستوى	الخبرات	

ً
املتصلة	بطبيعة	العمل	ذاته	سواء	كان	عمال

والتأهيل	في	طبيعة	التخصص،	وهنا	تظهر	مشكالت	عدة	في	اإلدارة	العامة	في	سورية،	أبرزها	مشكالت	
اختيار	املديرين	وتعيينهم،	وآليات	االختيار	والتعيين،	وغياب	الوصف	الوظيفي،	ووجود	تدخالت	كثيرة	
في	 الواضح	 والخلل	 االختيار،	 عملية	 في	مضمون	 وتوثر	 االختيار،	 تلغي	حرية	 الوصائية	 الجهات	 من	

آليات	تقييم	األداء	ورسم	املسار	الوظيفي	رسًما	صحيًحا.

عملية صنع القرار . 2

وهي	عملية	إدراك	طبيعة	القرار،	وتعريفه،	من	حيث	الحاجة	إلى	القرار	أو	مبرر	اتخاذه،	ومستوى	
البيانات	 املختلفة	من	خالل	جمع	 البدائل	 وتطوير	 معالجته،	 املراد	 املوقف	 في	 تأثيره	 القرار،	ومدى	
رت	 ّوِ

ُ
ط التي	 البدائل	 تقييم	 بعد	 األمثل	 البديل	 اختيار	 ثم	 ومن	 بالقرار،	 املتعلقة	 املعطيات	 وحصر	

بحسب	املعطيات	املتاحة،	ومن	ثم	وضعه	موضع	التنفيذ،	ومراقبة	مفاعيل	القرار،	ونتائج	تطبيقه،	
وقراءة	التغذية	العكسية،	واالستفادة	منها	في	التعديالت	املمكنة	إن	تطلب	املوقف	ذلك.	
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	ويمكن	توضيح	نموذج	عملية	صنع	القرار	من	خالل	الشكل	اآلتي:	

الشكل	رقم	)3(	عملية	صنع	واتخاذ	القرار	)17) 

نماذج صناعة القرار. 3

كًما	 وتتضمن	 األفراد،	 من	 كثير	 عدد	 فيها	 ويشترك	 معقدة،	 القرارات	 عملية	صنع	 كون	 إلى	 نظًرا	
كبيًرا	من	املعلومات	واملعطيات،	وتتأثر	باملتغيرات	البيئية	املحيطة،	وكذلك	تضارب	املصالح،	وتعارض	
أفضل	 وبدائل	 حلول	 تطوير	 في	 تسهم	 أن	 يمكن	 القرار	 لصناعة	 ونماذج	 مداخل	 فهناك	 األهداف،	

)17(		صالح	العامري	وطاهر	الغالبي،	اإلدارة	واألعمال،	ص302 
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ملواجهة	املواقف	واملشكالت،	سوف	نسلط	الضوء	عليها	باختصار	من	خالل	الجدول	اآلتي:	

الجدول	رقم	)2(	نماذج	صناعة	القرارات	)18( 

النموذج السيا�سي للقرار النموذج السلوكي للقرار النموذج التقليدي للقرار

أهداف	متعددة	ومتعارضة	

حالة	عدم	تأكد	وإبهام	

رؤية	غير	مستقرة	ومعلومات	مبهمة	

مساومات	وحوار	بين	أعضاء	التحالف	أو	
صناع	القرار	

مشكلة	غامضة	وأهداف	غير	واضحة	

حالة	عدم	تأكد

معلومات	بسيطة	عن	البدائل	ونتائجها

خيارات	مرضية	لحل	املشكالت	باستخدام	
الحدس	

مشكلة	واضحة	وأهداف	واضحة

حالة	تأكد	ومخاطرة	

معلومات	كاملة	حول	البدائل	
ونتائجها

العقالنية	والرشد	في	اختيار	املدير	
للقرار	لتعظيم	النتائج	

		املصدر:	صالح	العامري	وطاهر	الغالبي،	اإلدارة	واألعمال)19)

 4.  العوامل التي تؤثر في عملية صنع واتخاذ القرار

تتأثر	عملية	صنع	قرارات	اإلدارة	العامة	في	سورية	بجملة	املتغيرات	املوجودة	في	بيئة	العمل	العام،	
ويمكن	تصنيفها	بحسب	اآلتي:	

	 	املتغير	السيا�سي:	تؤثر	القيود	السياسية	وتوجهات	نظام	الحكم	في	حرية	صانع	القرار	ومتخذه	أ.
لنظام	 التنموية	 والرؤية	 السياسية.	 رؤيتها	 ومع	 الدولة	 إدارة	 فلسفة	 مع	 القرار	 ينسجم	 كي	
أجهزته	 عبر	 بدأ	 الذي	 السلطة	 على	 األسد	 حافظ	 استيالء	 منذ	 توضحت	 سورية	 في	 الحكم	
م	به	أن	

ّ
األمنية	والحزبية	يلوي	عنق	التنمية	واالقتصاد	لصالح	العامل	السيا�سي،	ومن	املسل

العالقة	السليمة	بين	اإلدارة	العامة	واإلرادة	السياسية	تشكل	دافًعا	لإلنجاز،	والقائد	اإلداري	
الذي	يتمتع	بثقة	القيادة	السياسية	يشعر	باملساندة،	ويكون	أقدر	على	اإلنجاز،	أما	في	واقع	
منصب	 بتوصيف	 ابتداًء	 سليمة	 وغير	 العالقة	مشوهة	 كانت	 فقد	 في	سورية	 العامة	 اإلدارة	

)18(		صالح	العامري	وطاهر	الغالبي،	اإلدارة	واألعمال،	ص313.  

)19(		صالح	العامري	وطاهر	الغالبي،	اإلدارة	واألعمال،	ص313.
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طريقة	 ثم	 محتواها،	 من	 وتفريغها	 الدستور،	 وفق	 مهماته	 وتحديد	 الوزراء	 مجلس	 رئيس	
اختياره	وتعيينه،	وهو	الرئيس	اإلداري	األعلى	في	الحكومة	التنفيذية	لإلدارة	العامة،	حيث	ال	
معايير	إدارية	واضحة	تتعلق	بالكفاءة	واملهارة	والتخصص،	إنما	املحسوبية	والوالء	السيا�سي	
والطاعة	العمياء	وضعف	الشخصية	والفساد	في	مناصب	سابقة	لتعيينه،	ويحتاج	إلى	موافقة	
تعيين	 ينسحب	على	 التعيين،	وهذا	 قرار	 الفعلي	وصانعة	 الحاكم	 وهي	 كلها،	 األمنية	 الجهات	
اآللية	 تكون	 املحافظات،	 في	 الفروع	 ومديري	 العاصمة	 مركز	 في	 العامين	 واملديرين	 الوزراء	
النظرية	لتعيين	القادة	اإلداريين	في	القطاع	العام	بترشيح	ثالثة	أسماء	للمنصب	الشاغر	من	
قبل	القيادة	القطرية	لحزب	البعث،	ثم	تجري	الدراسة	األمنية	على	األسماء	املقترحة،	وتعقد	
صفقات	الفساد	وترجيح	كفة	مرشح	على	مرشح	آخر،	وتنتهي	املساومات	بتعيين	أحد	املرشحين	
	معه	دين	الوالء	لكل	الجهات	التي	لعبت	دوًرا	في	تعيينه،	ويكون	السداد	

ً
للمنصب	املذكور	حامال

والوفاء	من	خالل	التدخل	بقراراته	في	إدارة	املرفق	العام،	مهما	كان	مستوى	هذا	املرفق،	ولو	
املحافظات،	حيث	تسهم	 في	 التعيينات	 ينسحب	على	 ذاته	 واألمر	 الوزراء.	 رئيس	مجلس	 كان	
فروع	الحزب	والفروع	األمنية	بمجريات	الترشيح	وتعيين	املديرين	على	مستوى	املحافظة.	كل	ما	
تقدم	من	معطيات	قرارات	تعيين	القادة	اإلداريين	سوف	يؤدي	بصورة	منطقية	إلى	الحد	من	
حرية	صانع	القرار	اإلداري	الحكومي،	وتوجيهه	نحو	تنفيذ	إرادة	نظام	سيا�سي	فاسد	ومستبد	

لم	يعِط	التنمية	األولوية.	
	 	املتغير	االقتصادي:	إن	نظام	الحكم	في	سورية	لم	يعتمد	نهًجا	اقتصادًيا	واضًحا،	على	الرغم	من	ب.

إعالن	التوجه	االشتراكي،	وإقرار	التعددية	االقتصادية	بقيادة	القطاع	العام،	إال	أن	ذلك	كان	
مجرد	شعارات	نظرية	بعيدة	عن	التطبيق،	ومن	ثم	تخبطت	اإلدارة	العامة	بقراراتها	املتصلة	
بالتنمية	االقتصادية	واالجتماعية،	واعتمدت	الخطط	الخمسية	التي	تتراكم	من	دون	تنفيذ،	
إلى	 ونقلها	 االعتمادات،	 وتعطيل	 وتوزيعها،	 للدولة،	 العامة	 املالية	 تخطيط	 سوء	 إلى	 إضافة	
مواضع	غير	تنموية،	وعدم	تنمية	استثمار	املوارد	استثماًرا	مطلوًبا،	والسيما	املوارد	الطبيعية	
والثروة	الباطنية	التي	تتركز	بغالبيتها	في	منطقة	الجزيرة	السورية،	وكذلك	أوضاع	املنافسة	مع	
مع	 السلطة	 وتحالفات	 الفساد	 انتشار	 بفعل	 محددة	 فئات	 بيد	 أصبح	 الذي	 األعمال	 قطاع	
ل	هدف	

ّ
املال،	كل	ما	تقدم	ذكره	يقيد	عملية	صنع	القرار	اإلداري	الحكومي،	ويربكها،	ويعط

القرار،	وغايته.
	 القرار	اإلداري	الحكومي،	وهي	ج. التي	يصنع	فيها	 بالبيئة	االجتماعية	 املتغير	االجتماعي:	ويتمثل	

الهياكل	 وفق	 الرسمية	 العمل	 عالقات	 خالل	 من	 بها	 وتتأثر	 القرارات،	 صنع	 عملية	 في	 تؤثر	
التنظيمية،	وعبر	عالقات	العمل	غير	الرسمية	وكذلك	املنظمات	والنقابات	العمالية	واملهنية،	
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الحكم	 نظام	 كرس	 وقد	 املنطقة.	 أو	 القبيلة	 أو	 للطائفة	 املختلفة	 االجتماعية	 واالنتماءات	
ذلك	من	خالل	سياسات	تعيين	القادة	اإلداريين	في	القطاع	العام	بموجب	مزيج	من	اعتبارات	
اجتماعية	وسياسية	ومناطقية	وفساد	ومحسوبية،	ووفق	هذه	املعطيات	تواجه	عملية	صنع	
والقوى	 املحافظين	 تعيين	 مثال	 ولعل	 أهدافها،	 تحقيق	 في	 سلًبا	 تنعكس	 كثيرة	 قيوًدا	 القرار	
املوازية	من	قادة	الشرطة	وقوى	األمن	وضرورة	كونهم	من	خارج	املحافظة	ومكوناتها	فيه	إشارة	
إلى	بعض	التحديات	االجتماعية	املؤثرة	في	صناعة	القرار	اإلداري	الحكومي،	وال	سيما	في	منطقة	
الجزيرة	السورية	التي	تتشابه	فيها	البنى	االجتماعية	العشائرية	والريفية،	وفي	الوقت	ذاته	فيها	
تنوع	عرقي	وديني	وطائفي،	حيث	استثمر	النظام	السيا�سي	في	هذا	التنوع	بصورة	سلبية	وبعيدة	

عن	تطوير	املجتمع	وتنميته.
	 	مؤثًرا	في	اتخاذ	القرار	اإلداري	الحكومي،	د.

ً
املتغير	التنظيمي:	تعد	أبعاد	املتغير	التنظيمي	عامال

تدفقها،	 وانسياب	 توافرها،	 ومدى	 واملعلومات	 ممارستها،	 وآليات	 السلطة	 نمط	 وتتضمن:	
صناعة	 في	 الرسمية	 غير	 العالقات	 وتأثير	 مرونته،	 ومدى	 التنظيمي	 والهيكل	 كفايتها،	 ومدى	
القرار،	ومعايير	الكفاءة	ومدى	االلتزام	بها،	والوالء	للمنظمة	العامة.	حيث	يشير	واقع	اإلدارة	
العامة	في	سورية	إلى	أن	سلطة	اتخاذ	القرار	مركزية،	وال	سيما	في	ما	يتعلق	بالقرارات	والخطط	
في	 كبيرة،	وهناك	خلل	واضح	 وتدفقها	معطلة	بصورة	 كفايتها	 في	 املعلومات	 ونظم	 التنموية،	
صياغة	معايير	الكفاءة،	وكذلك	في	اتباعها،	وااللتزام	بها،	والهياكل	التنظيمية	مترهلة	وقديمة،	
وتفتقر	إلى	التوازن	في	األداء	التنظيمي،	وكل	ما	تقدم	ذكره	حتًما	سيؤدي	إلى	إضعاف	الوالء	
للقطاع	العام	من	قبل	العاملين	فيه،	وسيؤثر	ذلك	في	الصورة	العامة	لدى	عموم	املواطنين.

	 في	ه. فقط	 تظهر	 ال	 الجوانب،	 متعددة	 ظاهرة	 اإلداري	 الفساد	 ظاهرة	 إن	 اإلداري)20(	 الفساد	
نا	
ّ
ما	تبرز	في	املجال	االقتصادي	واالجتماعي	واملالي	وغيره	من	املجاالت،	إال	أن

ّ
القطاع	العام،	وإن

سنشير	هنا	إلى	الفساد	في	القطاع	العام،	وقد	عرفت	منظمة	الشفافية	الدولية	الفساد	بأنه	كل	
عمل	يتضمن	سوء	استخدام	املنصب	العام	لتحقيق	مكاسب	شخصية.	وهناك	أسباب	عدة	
ا	
ً
النتشار	الفساد	العمومي،	وأبرز	هذه	األسباب	غياب	املحاسبة	بمختلف	أشكالها،	وانطالق
الفرد	 حكم	 إلى	 املستند	 واملحاسبة	 املساءلة	 فوق	 سيا�سي	 لنظام	 العامة	 اإلدارة	 تبعية	 من	
التدخل	 عبر	 ومواردها	 البالد	 مقدرات	 ر	

ّ
يسخ حيث	 والدينية	 السياسية	 والطائفية	 الواحد	

بقرارات	اإلدارة	العامة	لصالح	فئة	محددة	تؤثر	تأثيًرا	مباشًرا	في	صناعتها،	وتتحكم	بها،	هذا	
إضافة	إلى	أسباب	أخرى	اجتماعية	واقتصادية	وقانونية	وتنظيمية،	ويظهر	الفساد	من	خالل	
الرشوة	واملحسوبية	وسرقة	املال	العام،	وسوء	االختيار	والتعيين،	وغياب	الشخص	املناسب	

https://2u.pw/jOHAG		.)2019(	،السوري	القانوني	املنتدى	معالجته«،	وسبل	سورية	في	اإلداري	»الفساد	الحمادي،	علي	)20(

https://2u.pw/jOHAG


ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

322

املتاحة،	 اإلمكانات	 هدر	 في	 تسبب	 وهذا	 البيروقراطية،	 مظاهر	 وانتشار	 املناسب،	 املكان	 في	
االنتماء	 املعنوية،	وضعف	 الروح	 قتل	 إلى	 إضافة	 علمية	 غير	 بأساليب	 العام	 القطاع	 وإدارة	
وسيادة	روح	األنانية	واستغالل	الفرص،	ما	جعل	أجهزة	اإلدارة	العامة	مشلولة	وغير	فّعالة)21(.  

رابًعا: التنمية املحلية في الجزيرة السورية

رفع	 بقصد	 النامية	 البلدان	 في	 املجتمعات	 تنمية	 سياقات	 في	 املحلية	 التنمية	 مفهوم	 طرح	 جاء	  
املستوى	االقتصادي	والصحي	والتعليمي	للسكان،	إضافة	إلى	تنمية	القدرات	واملهارات	لألفراد	والفئات	

ملساعدتهم	في	مواجهة	تحدياتهم	ومشكالتهم.	

ويمكن	تعريف	التنمية	املحلية	بأنها	)22(:	))عملية	التغيير	املقصود	واملرغوب	التي	تتم	في	إطار	سياسة	
عامة	محلية	تعبر	عن	احتياجات	الوحدة	املحلية،	من	خالل	القيادات	املحلية	القادرة	على	استغالل	
املوارد	املحلية	املتاحة	ضمن	مناطقها،	وإقناع	السكان	املحليين	باملشاركة	في	هذا	التغيير،	واالستفادة	

	إلى	تحقيق	االستقرار	االقتصادي	واالجتماعي((.
ً
من	الدعم	املادي	واملعنوي	الحكومي،	وصوال

وتعد	التنمية	املحلية	من	أهم	أدوات	التنمية	لدى	الحكومات	الساعية	لالرتقاء	بمستوى	معيشة	
ً	ذكية،	ويتم	من	خاللها	التركيز	على	االحتياجات	املحلية	الحقيقية	 أفرادها،	حيث	يمكن	عّدها	أداة	

والداعمة	لخطط	التنمية	الشاملة	للبالد.

ووفق	مفهوم	التنمية	املحلية،	ال	يمكننا	فصل	مؤشرات	التنمية	املحلية	في	منطقة	الجزيرة	السورية	
جِحفة	والجائرة	بحق	تلك	املنطقة	التي	أقل	

ُ
عن	واقع	ممارسات	اإلدارة	الحكومية	املركزية	وقراراتها	امل

ما	يمكن	وصفها	بأنها	سلة	غذاء	سورية،	والتي	يّصر	النظام	الحاكم	على	وصفها	باملنطقة	النائية.	

الواقعة	شرقي	وشمالي	 السورية	 األرا�سي	 كامل	 البحث	 في	سياق	هذا	 السورية	 بالجزيرة	 املقصود	
الشمالية	 واألرياف	 بكاملها،	 الحسكة	 محافظة	 إدارًيا	 السورية	 الجزيرة	 منطقة	 وتضم	 الفرات،	 نهر	
والشرقية	ملحافظة	دير	الزور،	ومركز	محافظة	الرقة	وريفها	الشمالي	بالكامل،	وتتبع	مدينة	كوباني/
املناطق	 أكثر	 الجزيرة	هي	إحدى	 إدارًيا	ملحافظة	حلب.	ومنطقة	 الجزيرة	 في	شمال	غربي	 العرب	 عين	

)21(	مصطفى	كافي،	اإلصالح	اإلداري	بين	النظرية	والتطبيق،	)دمشق:	دار	رسالن	للطباعة	والنشر،	2020(.

)22(	عبد	الجبار	سعد	الدين	وعمر	شتاتحة،	»التنمية	املحلية	املستدامة	محصلة	حتمية	لكرونولوجيا	التنمية	في	الفكر	االقتصادي«،	
ص	124.
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السورية	تنوًعا	على	الصعيد	االثني	والديني،	وقد	أدت	سياسات	حكم	البعث	في	عهد	األسد	ووريثه	إلى	
د	
ّ
تهميش	عموم	سكانها،	وغياب	أي	خطط	جدية	للتنمية	االقتصادية	فيها	وتحسين	أوضاعها،	ما	ول

شعوًرا	عاًما	لدى	أبنائها	بالظلم	الشديد	نتيجة	احتواء	مناطقهم	على	جزء	كبير	من	أهم	ثروات	سورية،	
أوضاعهم	 في	 مباشر	 مردود	 لهذا	 يكون	 أن	 دون	 من	 والقطن،	 والقمح	 النفط	 الخصوص	 وعلى	وجه	

وأحوال	حياتهم	العامة)23(.

 1. موارد الجزيرة السورية

في	 املوارد	 املحلية،	وهذه	 التنمية	 في	عملية	 العامل	األهم	 املوارد	االقتصادية	والبشرية	 توافر	 إن	
معظمها	متوافرة	في	الجزيرة	السورية،	ولكن	غياب	اإلرادة	السياسية	وفساد	اإلدارة	العامة	حاال	دون	
)القمح	 الحقلية	 املحاصيل	 زراعة	 فيها	 تزدهر	 حيث	 الزراعة)24(	 قطاع	 ففي	 التنمية،	 هذه	 تحقيق	
والشعير	والعدس	والقطن(	نتيجة	املناخ	املناسب،	وتوافر	السهول	الواسعة؛	تقدر	مساحة	األرا�سي	
القابلة	للزراعة	في	محافظة	الحسكة	)1.578.000	هكتار(،	وفي	محافظة	الرقة	)813.000	هكتار(،	
وفي	محافظة	دير	الزور	)224.000	هكتار(،	ومن	ثم،	تشكل	األرا�سي	القابلة	للزراعة	في	املحافظات	
في	عموم	سورية	 للزراعة	 القابلة	 األرا�سي	 إجمالي	 من	 باملئة	 	43 العرب(	 عين	 منطقة	 )عدا	 الشرقية	
املقدرة	بنحو)	6.068.000	هكتار(.	بلغ	على	سبيل	املثال	إنتاج	املحافظات	الشرقية	نحو	2.147.826 
من	 إنتاج	سورية	 باملئة	من	مجموع	 	55 نسبته	 ما	 الكمية	 وتشكل	هذه	 	،2011 القمح	سنة	 من	 طن	
القمح	ذلك	العام	البالغ	3.858.331	طن،	في	حين	بلغ	إنتاج	القطن	من	املحافظات	الشرقية	في	العام	
 671.668 بلغ	 إنتاج	القطن	في	سورية	الذي	 باملئة	من	إجمالي	 	78 522.966	طن	والذي	يمثل	 نفسه	
طن.	ويعتمد	السكان	بعد	الزراعة	على	تربية	املوا�سي،	وبصورة	رئيسة	األغنام،	ويشكل	سكان	الريف	
61	باملئة	من	اجمالي	سكان	املنطقة.	تعد	منطقة	الجزيرة	من	أغنى	مناطق	سورية	بمصادر	املياه،	ال	
سيما	السطحية	منها،	إذ	تقدر	ثروتها	السنوية	بنحو	64	باملئة	من	مجموع	مياه	سورية،	بكمية	تزيد	على	
13.93	مليون	متر	مكعب	من	أصل	20.647	مليون	متر	مكعب،	ويعد	نهر	الفرات	املورد	األساس	لهذه	
املصادر،	ويسهم	فيها	نهر	الخابور	من	خالل	مجموعة	الينابيع	املوجودة	في	رأس	العين.	وكذلك	امللح	
الصخري	يعد	من	أهم	الثروات	الطبيعية	في	الجزيرة،	ويتصف	بجودة	عالية	ونقاء،	ويتموضع	امللح	
الصخري	في	تشكيلة	تعرف	بتشكيلة	الديبانة،	تمتد	على	مساحات	واسعة	بين	دير	الزور	والبوكمال،	

https://2u.pw/MJJMt			.)2019(	،نت	الجمهورية	السورية«،	الجزيرة	تاريخ	من	سنوات	تسع	»تحوالت	تغطية		)23(

)24( .مهند	القاطع،	»شرق	الفرات	االقتصاد	والثروات	الطبيعية«،	نون	بوست،	)2019(.

 https://2u.pw/dfjA3 

https://2u.pw/MJJMt
https://2u.pw/dfjA3
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تقدر	بنحو	8000	كم	مربع،	ويعد	هذا	االحتياطي	من	امللح	كبيًرا	وبكًرا	ورصيًدا	اقتصادًيا	مهًما.

وفي	قطاع	الثروة	النفطية	تعد	سورية	من	الدول	املكتفية	ذاتًيا	في	مجال	الطاقة،	حيث	تشير	األرقام	
إلى	أن	حجم	اإلنتاج	النفطي	اليومي	وصل	إلى	422	ألف	برميل	قبل	عام	2011،	وكان	ُيستهلك	منه	245 
ا	خاًما،	وهناك	تضارب	في	أرقام	اإلجمالي	االحتياطي	النفطي،	فبعض	

ً
ألف	برميل،	ويصدر	الباقي	نفط

املصادر	تقدره	بـ	24	مليار	برميل،	بينما	قدر	وزير	النفط	السوري	األسبق	االحتياطي	النفطي	ب	6.7 
مليار	برميل	فقط)25(،	وهذا	الرقم	ليس	بقليل،	وال	شك	في	أن	عملية	استخراج	النفط،	واستثماره،	
واالنتفاع	به	في	مجاالت	التنمية	مرتبطة	بالتكنولوجيا	والقدرات،	ولكن	بالدرجة	األولى	مرتبطة	باإلرادة	

السياسية	لنظام	الحكم	في	الدولة.	

	تتوزع	حقول	النفط	والغاز	في	محافظات	الجزيرة	السورية	وفق	اآلتي)26(:

مجموعة	من	الحقول	وتضم	)مكامن	قره	تشوك،	 رميالن  حقول محافظة الحسكة:	في	منطقة	
حمزة،	السويدية	األولى،	السويدية	الثانية،	رميالن،	علّيان،	بابا�سي،	وناعور(،	إضافة	إلى	حقول	الغاز	

في	كل	من)ديريك،	ليالن،	علّيان،	خربة،	حقل	عودة،	الباردة،	البواب(.

في	منطقة	الجبسة	مجموعة	من	الحقول	وتضم	)جبسة،	الشيخ	منصور،	جنوب	الحسكة،	جريبة،	
تشرين،	الهول	الغونة،	وكبيبة،	والجبسة،	والصالحية،	واملناجيد،	وأم	مضياف،	مركدة(.

حقول محافظتي دير الزور والرقة:	وهي	منطقة	املثلث	الجنوبي	في	منطقة	الجزيرة	السورية،	وتضم	
كثيًرا	من	الحقول	النفطية،	مثل	)حقول	نفط	الذرو،	وشمال	عطه	هللا،	والهدية،	والجفرة،	والغواري،	
والرصين،	والورد،	وسيجان،	والجزيرة،	وجرنوف،	وعمر،	وثعبان،	ومقعات،	والشبلي،	واملالح،	وطيانة،	
والعشارة،	وغلبان،	وبرقة،	والبرغوت،	ويونس،	والجيدو،	وشديهة،	والقشة،	وغيرها(.	أما	مكامن	الغاز	
	من:	)حقل	الطابية،	حقل	العبد،	شمال	العمر،	حقول	النفط-الغاز	املشترك	في	حقل	

ً
فإنها	تضم	كال

الغزبة،	واألزرق،	والتنك،	وأبو	حردان(.

وبمراجعة	عدد	من	املصادر	والتقارير	يمكن	إيراد	بعض	األرقام	عن	نسب	إسهام	موارد	الجزيرة	في	
 الناتج	اإلجمالي	املحلي)27(: 

 43	باملئة	من	املساحة	القابلة	للزراعة	على	مستوى	سورية	موجودة	فيها.	

https://2u.pw/qwz8U	.)2020(	،نت	الجمهورية	موقع	،	القادمة«	األجيال	تراها	لن	»ثروات	البصري،	قاسم		)25(

https://2u.pw/dfjA3		.)2019(	،بوست	نون	الطبيعية«،	والثروات	االقتصاد	الفرات	شرق	»	القاطع،	مهند		)26(

https://2u.pw/SkYAt	.)2014(	،األخبار	موقع	الفقراء«،	يلوم	أن	يمكن	من	السورية	»الجزيرة	غصن،	زياد		)27(

https://2u.pw/qwz8U
https://2u.pw/dfjA3
https://2u.pw/SkYAt
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 56 – 58	باملئة	نسبة	إنتاجها	من	محصول	القمح	قياًسا	بإجمالي	إنتاج	البالد.
68 – 78	باملئة	نسبة	إنتاجها	من	القطن	قياًسا	بإجمالي	إنتاج	البالد،	وُيغزل	10	باملئة	منه	فقط	في	

 الجزيرة.	
 62 – 72	باملئة	نسبة	إسهامها	في	إنتاج	محصول	الذرة	الصفراء.

 36 – 41	باملئة	نسبة	عدد	رؤوس	األغنام	إلى	إجمالي	القطيع	السوري.
360	ألف	برميل	إنتاج	محافظتي	الحسكة	ودير	الزور	من	النفط.	

41	باملئة	من	إجمالي	مساحة	سورية،	ويقيم	فيها	8.16	باملئة	من	عدد	السكان.	

57	باملئة	من	املوارد	املائية	السورية	في	الجزيرة.

2	باملئة	نسبة	السياح	العرب،	وكذلك	2	باملئة	نسبة	السياح	األجانب	في	الجزيرة	من	إجمالي	السياح	
في	سورية.

للغذاء	 رئيًسا	 بوصفها	مصدًرا	 ومكانتها	 وموقعها	 وثرواتها	 بمواردها	 الجزيرة	 غنى	 من	 الرغم	 وعلى	
	من	فرص	التنمية،	

ٌ
والطاقة،	إال	أنها	بفعل	سيا�سي	واضح	بدأ	منذ	سبعينيات	القرن	املا�سي	محرومة

حيث	شهدت	هجرات	معاكسة	للهجرات	التي	كانت	قادمة	إلى	الجزيرة	في	عشرينيات	القرن	نفسه)28(،	
ويشير	جمال	باروت	في	كتابه	)التكون	التاريخي	الحديث	للجزيرة	السورية(	إلى	أن	هناك	ثالثة	عوامل	

لعبت	دوًرا	طارًدا،	وهي:

فقر	الدخل	والخدمات	والتنمية	البشرية.	. 1

ا	عن	عمل.	. 2
ً
تأجير	الفالحين	أراضيهم	الزراعية	ملستثمرين،	والتوجه	إلى	املدن	بحث

	تصحر	األرض	الزراعية	بسبب	التملح.	. 3

منطقة	 في	 العامة	 اإلدارة	 وفشل	 الحكم،	 نظام	 لسلطة	 املقصود	 اإلهمال	 يعكس	 هذا	 بالتأكيد	
الجزيرة	السورية.

وتشير	أرقام	أممية	للفقر	إلى	أن	أكبر	تركيز	للفقراء	في	سورية	يقع	في	الجزيرة	السورية،	وال	سيما	في	
ريف	تلك	املنطقة،	الذي	يمثل	فيه	الفقراء	نحو	37	باملئة	من	إجمالي	الفقراء	فقًرا	شديًدا	في	سورية،	

السياسات،	 لألبحاث	ودراسة	 العربي	 املركز	 )الدوحة:	 السورية،	ط1،	 للجزيرة	 الحديث	 التاريخي	 التكون	 باروت،	 	محمد	جمال	 	)28(
.)2013
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إلى	إجمالي	 املنطقة	 بكثير	نسبة	سكان	هذه	 في	سورية.	وهذا	يفوق	 الفقراء	 باملئة	من	إجمالي	 و28.8	
	على	أنها	تدفع	سريًعا	ثمًنا	كبيًرا	للقرارات	الحكومية،	

ً
23.3	باملئة.	فضال سكان	البالد	التي	ال	تتجاوز	

إلى	أن	 التقديرات	 	تشير	
ً

كلها،	فمثال املجاالت	 في	 التنموي	 وذلك	نظًرا	لضعف	اإلمكانات	والتحصين	
نسبة	الفقر	اإلجمالي	في	هذه	املنطقة	ارتفعت	سريًعا	بعد	أول	قرار	لرفع	سعر	مادة	املازوت	في	أيار/	
مايو	من	عام	2008،	وما	رافق	ذلك	من	ارتفاع	في	أسعار	السلع	الغذائية،	فقد	ارتفعت	النسبة	من	39 

باملئة	في	عام	2007	إلى	45.7	عام	2008،	ورافق	ذلك	تدني	مستوى	الخدمات	واملرافق	العامة.

40	عاًما،	 البالد	منذ	 في	 التي	كانت	األسوأ	 2006	و2008	 بين	عامي	 املمتدة	 الجفاف	 وفي	سنوات	
منازلها	 ترك	 إلى	 وحدها،	 الحسكة	 محافظة	 من	 عائلة	 ألف	 	37 بينها	 عائلة،	 ألف	 	60 بنحو	 دفعت	
ا	
ً
بحث والوسطى	 والساحلية	 الجنوبية	 املناطق	 محافظات	 أطراف	 على	 خيم	 في	 واإلقامة	 ومناطقها،	
املشكلة	 تواجه	 آنذاك	 القائمة	 الحكومة	 كانت	 ما	 في	 الحياة،	 استمرار	 متطلبات	 لتأمين	 عن	مصدر	

وتداعياتها	املتالحقة	على	الورق	وبعقد	مزيد	من	االجتماعات.
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الجدول	رقم	)3(	أرقام	دالة	تنموًيا	في	محافظة	الحسكة	حتى	2011)29(

التعليم افق العامة املر الصحة الثقافة الناحية التنظيمية

5.13	باملئة	نسبة	األمية	

4.82	باملئة	يقرأ	ويكتب	

3.2	باملئة	حملة	شهادة	
جامعية	وما	فوق	

2.9	باملئة	حملة	شهادة	
ثانوية	

9.35	باملئة	من	
املساكن	تستخدم	
شبكة	عامة	للصرف	

الصحي	

2.73	باملئة	تستخدم	
حفرة	فنية

7	باملئة	تستخدم	
مجاري	مكشوفة	

09	باملئة	من	شوارع	
قرى	الحسكة	ترابية	

4.3	باملئة	من	طرقها	
معبدة	

8.79	باملئة	من	
القرى	ال	يوجد	فيها	

مستوصف

2.99	باملئة	ال	يوجد	
فيها	عيادة	طبيب	

7.89	باملئة	ال	يوجد	
فيها	صيدلية	

مركز	ثقافي	واحد 61	منطقة	وناحية

1832	قرية	

							الجدول	من	إعداد	الباحث	

املصدر:	تقرير	هيئة	التخطيط	اإلقليمي)30)	حول	مؤشر	الحرمان	من	فرص	التنمية	)31)

هيئة	 تقرير	 يظهر	 حيث	 حال،	 بأفضل	 ليست	 والرقة	 الزور	 دير	 محافظتي	 في	 واملؤشرات	 واألرقام	
املركزي	 املكتب	 أرقام	 إلى	 الذي	استند	 التنمية	 الحرمان	من	فرص	 اإلقليمي	حول	مؤشر	 التخطيط	
لإلحصاء	لعام	2009،	واملركب	من	ثالثة	مؤشرات	رئيسة	هي:	البطالة	والفقر	والحرمان	من	التعليم،	
التعليم،	مؤشر	نسبة	 إلى	خمسة	مؤشرات	فرعية:	مؤشر	فجوة	الفقر،	مؤشر	التسرب	من	 وتتفرع	

األمية،	مؤشر	البطالة	العام،	ومؤشر	بطالة	الشباب	)15-35	سنة(،

)29(		زياد	غصن،	»الجزيرة	السورية	من	يمكن	أن	يلوم	الفقراء«.

)30(		تأسست	هيئة	التخطيط	اإلقليمي	في	سورية	عام	2010	بموجب	القانون	رقم	26،	ومهمتها	التخطيط	والتطوير	اإلقليمي	املكاني	
في	أرا�سي	سورية	كافة.

https://2u.pw/zc6bF	.)2014(	،الشعبية	اإلرادة	حزب	موقع	»،	التنمية	فرص	من	الحرمان	»مؤشر	اقتصادي،	تقرير		)31(

https://2u.pw/zc6bF
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بحسب	تقرير	هيئة	التخطيط	اإلقليمي،	فإن	مؤشر	الحرمان	من	فرص	التنمية	مركب	من	خمسة	
مؤشرات	فرعية	هي:

املتنوعة	ضمن	خمسة	 املحافظات	 في	 للمدن	 التابعة	 النواحي	 الحرمان	تصنف	 بناء	على	مؤشر	 	
تصنيفات	من	األقل	حرماًنا	)أ(	إلى	أكثرها	حرماًنا	)هـ(،	وسننشر	هنا	نسب	الحرمان	في	كل	محافظة	
سورية،	واملحددة	عن	طريق	نسبة	املناطق	غير	املحرومة	أو	ذات	الفرص	األعلى	في	التنمية	والتطور	
)أ(	إلى	إجمالي	املناطق،	ونسبة	املناطق	املتوسطة	)ب(+	)ج(،	واملناطق	املحرومة	)د(+	)هـ(	إلى	إجمالي	

مناطق	كل	محافظة.	

الجدول	رقم	)4(	ويبين	معدالت	الحرمان	من	فرص	التنمية	في	كل	محافظة	وبحسب	املناطق	
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يعني	 الذي	 )أ(	 التصنيف	 في	 منطقة	 أي	 فيها	 توجد	 الحسكة	ال	 أن	محافظة	 الجدول	 نالحظ	من	
كذلك	 حرماًنا،	 أشد	 منها	 باملئة	 و31	 محرومة،	 مناطقها	 من	 باملئة	 و69	 املرتفعة،	 التنموية	 الفرص	
نالحظ	في	محافظة	دير	الزور	7	باملئة	فقط	لديها	فرص	تنموية	عالية،	و86	باملئة	محرومة،	و7	باملئة	
تنموية	 لديها	فرص	 باملئة	فقط	 	10 بأن	 الرقة	كذلك	نالحظ	 إلى	محافظة	 األكثر	حرماًنا،	ولو	نظرنا	

عالية،	و60	باملئة	محرومة	من	الفرص،	و30	باملئة	األشد	حرماًنا.

ا	في	محافظتي	الحسكة	والرقة	في	الجزيرة	السورية	أعلى	مؤشرات	الحرمان	من	فرص	التنمية،	
ً
إذ

وأكثر	نسبة	من	املناطق	املحرومة،	أما	دير	الزور	فتشهد	معدالت	فقر	مرتفعة	جًدا	كما	في	موحسن	
0.86	مؤشر	فجوة	الفقر،	ومؤشرات	حرمان	تعليم	مرتفعة	0.56	في	موحسن،	0.52	هجين،	0.49	في	
مركز	منطقة	البو	كمال.	لتكون	الجزيرة	السورية	بمحافظاتها	الثالث	هي	املنطقة	التي	تتركز	فيها	أعلى	

نسب	الحرمان	من	فرص	التنمية.	

خامًسا: الخاتمة

أدى	اختالل	العالقة	بين	اإلدارة	العامة	والنظام	السيا�سي	في	سورية	إلى	تركيز	سلطة	صنع	القرارات	
وأبرزها	االختالالت	 تنموية	عدة،	 ما	تسبب	بمشكالت	 الحكومة،	 في	 العليا	 املستويات	 لدى	 التنموية	

التنموية	بين	املحافظات	وبروز	القصور	التنموي	بصورة	واضحة	في	منطقة	الجزيرة	السورية.	

ااًلستنتاجات

	تتأثر	قرارات	اإلدارة	العامة	في	سورية	بعدد	من	املتغيرات،	واملتغير	األكثر	تأثيًرا	هيمنة	النظام	. 1
السيا�سي	عبر	أدواته	املختلفة	على	نشاط	األجهزة	الحكومية.	

	قصور	الرؤية	التنموية	لدى	الحكومة	املركزية،	وال	سيما	في	ما	يتعلق	بالتنمية	املتوازنة	بين	. 2
املحافظات،	واتباع	أساليب	إدارية	تقليدية	ال	تلبي	متطلبات	تنمية	املجتمع	وال	سيما	في	مناطق	

الجزيرة.
يتفق	. 3 بما	 املتاحة	 املوارد	 استثمار	 من	 السورية	 الجزيرة	 في	 املحلي	 املجتمع	 تمكين	 عدم	 	

واحتياجاتها.	
	تغلغل	الفساد	اإلداري	واملالي	في	أجهزة	اإلدارة	العامة،	وغياب	املساءلة	الحقيقية	والنزيهة،	. 4
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وانعكاس	ذلك	سلًبا	في	التنمية	املحلية،	يشير	جوزيف	نعمة	مو�سى)32(	إلى	وجود	عالقة	عكسية	
بين	مستوى	الفساد	اإلداري	في	سورية	ومؤشرات	التنمية	االقتصادية.

الجزيرة	. 5 تستفيد	 لم	 حيث	 املوارد،	 استثمار	 عوائد	 من	 العادل	 وغير	 املنصف	 غير	 التوزيع	 	
السورية	من	عوائد	النفط	أو	الزراعة	أو	املوارد	املائية	في	دعم	تنميتها	املحلية.

عدد	. 6 زيادة	 على	 األولى	 بالدرجة	 االقتصادية	 التنمية	 تعتمد	 حيث	 االستثمارات	 ضعف	
في	 والتوسع	 املضافة،	 القيم	 خلق	 في	 وتسهم	 جديدة،	 عمل	 فرص	 تخلق	 التي	 االستثمارات	
ثم،	 ومن	 للطلب،	 األساس	 املحرك	 وتعد	 االقتصاد،	 داخل	 جديدة	 دخول	 وتوليد	 اإلنتاج،	

تحريك	العجلة	اإلنتاجية	واالقتصادية	بصورة	عامة.
إلى	. 7 ذلك	 وأدى	 املروية،	 املساحات	 وتراجع	 باملئة،	 	80 بنسبة	 البعلية	 الزراعات	 نمط	 انتشار	

انخفاض	اإلنتاجية	الزراعية،	وارتفاع	تكاليف	اإلنتاج	الزراعي،	وضعف	البنى	املؤسساتية	من	
ومؤسسات	 الزراعي،	 االئتمان	 ومؤسسات	 البيطرية،	 واملراكز	 الزراعي،	 اإلرشاد	 مثل	وحدات	

و	مؤسسات	إنتاجية	صناعية	مرتبطة	باملنتجات	الزراعية)33).
ٔ
تسويق	املنتجات،	ا

غياب	فرص	العمل،	وانخفاض	مستوى	الدخل،	وانتشار	الفقر	في	عموم	الجزيرة،	وال	سيما	. 8
في	األرياف.	

	النقص	الواضح	في	الخدمات	العامة	ومرافقها،	وتخلف	البنى	التحتية	من	طرق	ومواصالت	. 9
وجسور	واتصاالت	وحدائق	ومالعب	وغيرها	في	عموم	منطقة	الجزيرة.	

	تخلف	البنى	االقتصادية	وانخفاض	إنتاجية	العمل،	وتقادم	األساليب	اإلدارية،	وتخلف	آليات	. 10
التخطيط	والتنظيم	والتوجيه	والرقابة	وصناعة	القرارات.	

املختلفة،	. 11 التنمية	 مجاالت	 في	 املطلوب	 بالشكل	 الحديثة	 التكنولوجيا	 من	 االستفادة	 عدم	 	
وغياب	الكوادر	الفنية	املتخصصة،	والنقص	الكبير	في	رأس	املال	املستثمر	في	هذا	القطاع.	

	أثرت	الهجرة	من	الريف	إلى	املدينة	وكذلك	من	الجزيرة	عموًما	إلى	املدن	الكبرى	في	سورية	أو	إلى	. 12
خارج	البالد	في	عملية	التنمية	املحلية،	حيث	تفقد	تلك	املنطقة	ذوي	الكفاءات	واملهارات	من	

املورد	البشري	بصورة	مستمرة	منذ	بداية	حكم	آل	األسد.
والتدريب	. 13 التعليم	 عن	 وابتعادها	 املحلية،	 التنمية	 عملية	 في	 وإدماجها	 املرأة	 تمكين	 عدم	

والتأهيل،	وانشغالها	بالعمل	الزراعي	اليدوي	في	األرياف،	إضافة	إلى	متغيرات	اجتماعية	وثقافية	
من	خصوصية	مجتمع	الجزيرة	السورية.	

)32(		جوزيف	نعمة	مو�سى،	»أثر	الفساد	اإلداري	على	التنمية	االقتصادية	في	سورية«،	ص14. 

)33(		شوقي	محمد،	»	واقع	التنمية	الريفية	في	إقليم	الجزيرة:	الفرص	واإلمكانات	»،	مركز	الفرات	للدراسات،	)2021(.

  https://2u.pw/pyTZz

https://2u.pw/pyTZz
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لعل	شكل	النظام	السيا�سي	القادم	في	سورية	بعد	نهاية	الصراع	يكون	فرصة	لتصحيح	العالقة	مع	
تنمية	 في	 الالمركزية	 البالد	وتنميتها	بصورة	متوازنة،	واعتماد	 في	خدمة	 لتأخذ	دورها	 العامة،	 اإلدارة	

املحليات.
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