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السوريني من املستثمرين وفد  ،بريف حلب الشامل املحررمناطق  يف أيلول الجاري زار

واملساهمِة يف العرب، من أجل تحسني الوضعِ املعييش واالقتصادي ألبناء املنطقة، و 

وكانت وزارة ، توفري مستلزماتهم الحياتية من خالل إطالق مشاريَع استثامرية عىل مراحل

ة قد استثنت يف أيار املايض مناطق محددة يف الشامل السوري الخارج الخزانة األمريكي

 .عن سيطرة النظام من عقوبات قيرص

والدوافع والتداعيات السياسية لذلك ورغم التحفظات العديدة ملختلف األطراف حول األبعاد  

إال أن الكثريين وجدوا فيه فرصة اقتصادية لتحسني الواقع االقتصادي يف  ،اإلعفاء االنتقايئ

، وهو ما دفع كل الحريصني عىل املطالبة بحوكمة املعارضة إن أحسن استغاللها مناطق

ا ينعكس تحسناً يف الواقع املناطق املحررة لتهيئة البيئة الالزمة لجذب رؤوس األموال، مب

املعييش الصعب لسكان املحرر مقيمني ومهجرين، ما يدفعنا للتدقيق يف مفاهيم مثل 

النمو االقتصادي والتنمية املستدامة والحوكمة وارتباطها ببعضها وصوالً إىل متطلبات 

 تطبيقها يف واقعنا.

العمليات التي تسعى الستغالل موارد  كافةيتضمن  )Economic Growth (النمو االقتصاديف

الدولة من أجل زيادة الدخل القومي وتحقيق أعىل معدالت الدخل لألفراد والرشكات، 

افة عوامل اإلنتاج من موارد طبيعية وبرشية ورأس مال من أجل زيادة كمية باستخدام ك

سية بأسعار  مستوى دخل الفرد، وتوفري االحتياجات األسانيتحس بهدفالسلع والخدمات، 

 اً يفتحسنمبا ينعكس معقولة يف متناول الجميع، وخلق املزيد من فرص العمل، 

  يف منو الدخل املحيل. ويسهمجتامعي لألفراد، املستوى الصحي والتعليمي واال 

مجموعة من اإلجراءات التي  يه( فEconomic Development ( التنمية االقتصاديةأما  

املعيشة والصحة مستوى تحسني و  دخل،والسياسات من أجل تعزيز الا صناع القرارات يتبعه

االستثامر يف اإلمكانات والطاقات العلمية و املتطورة  االستفادة من التكنولوجياب ،والتعليم

دعم ويتطلب ذلك  ،واملعرفية املتنوعة، والذي ينعكس بدوره عىل املجتمع بشكل إيجايب

جزاً، واالهتامم بالتبادل التجاري، ومعالجة الفساد رؤوس االموال التي تعاين ضعفاً أو ع

االقتصادية واالجتامعية بني  الفوارقوتقليل معدالت البطالة، والعمل عىل تقليص   ،اإلداري

املشاركة املجتمعية يف عملية و ، بالقضاء عىل الفقر وعدم املساواة طبقات املجتمع

 .االقتصادية التنمية لزيادة تقبل املجتمع للتغري نحو التنمية
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مقدمة  )الجانب االقتصادي( ولكنه فقط عىل دخل الناس ركزيمن هنا فالنمو االقتصادي 

التي تتجاوز البعد االقتصادي إىل األبعاد األخرى  ورشط أسايس للتنمية االقتصادية

 .االجتامعية والثقافية والسياسية

والتنمية االقتصادية تتعلق بإشباع حاجات الجيل الحايل، فإذا أخذنا بعني االعتبار، عند عملية  

التخطيط التنموي، حقوق ومصالح األجيال القادمة، فهنا يصبح الحديث عن التنمية 

التنمية املستدامة يف الزراعة والغابات ف، (Development Sustainableاملستدامة )

األرض واملياه واملصادر الوراثية النباتية والحيوانية  ةيحامتطلب ت مثالً، واملصادر السمكية

تكون حامية البيئة ، ف، وهو ما أضاف املحتوى البيئي إىل مفهوم التنميةوال ترض بالبيئة

حاميًة  واالستخدام املتوازن للموارد الطبيعية جزءاً ال يتجزأ من عملية التنمية املستدامة

، مؤسسية واقتصادية أربعة أنواع من االستدامة لحقوق األجيال القادمة، وذلك يتطلب

 وبرشية وبيئية:

املنظامت غري الحكومية و  باملؤسسات الحكومية ىتُعن االستدامة املؤسسيةف 

وإىل أي مدى تتصف تلك املؤسسات ورشكات القطاع الخاص، ومؤسسات املجتمع املدين 

 .التنظيمية القادرة عىل أداء دورها يف خدمة مجتمعاتهابالهياكل 

ياسات تكفل استمرار األنشطة االقتصادية باملجتمع س اعتامد تعني االستدامة االقتصاديةو 

االعتبارات  من خالل دمجمالمئة للبيئة وأداء الدور املنتظر منها، وتكون يف نفس الوقت 

وهو ما يعرف باالستدامة  ار برأس املال الطبيعيض اإل يتم  فالالبيئية عند التخطيط للتنمية 

 البيئية.

 مواطننيلهدف زيادة القدرات التعليميّة والخربات العمليّة لتست برشيةواالستدامة ال 

من خالل التعليم  ،لتشجيعهم عىل العمل املتواصل بعيًدا عن الشعور بالكسل أو العجز

 .الثقافةو  نرش الوعيوالتدريب و 

ولو أردنا جمع األشكال األربعة الستدامة التنمية ومتطلبات تحقيقها يف مصطلح واحد، فلن 

الحوكمة الرشيدة مفتاحاً لتحقيق  تربتُع(، إذ GOVERNANC)نجد أفضل من مصطلح الحوكمة 

، فهي تتطلب مرتكزات سياسية تتمثل يف رشعية التنمية املستدامة ورفاهية اإلنسان

نون واملشاركة وفعالية الحكومة واملؤسسات عموماً، كام تتطلب السلطة وسيادة القا
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مرتكزات اقتصادية واجتامعية تتمثل يف الرؤية االسرتاتيجية املتضمنة للتخطيط الجيد 

 والتنظيم الفعال والسيطرة عىل الفساد بتوسيع أفق الرقابة واملساءلة.

حوكمة، مام يعيق االستفادة من وال شك أن الشامل املحرر يفتقر بشكل حاد لكل مرتكزات ال

الفرصة املتاحة، ولكن ذلك ال يعني االستسالم لذلك الواقع املؤسف، بل يضع الجميع من 

مؤسسات وجهات ونشطاء مجتمع ومراكز أبحاث ويضع قبل ذلك ومعه الفصائل العسكرية، 

حلة الجمود أمام تحدي البحث عن نقطة البداية النطالق عملية الحوكمة التي ستنقلنا من مر 

 والتخلف االقتصادي إىل مرحلة التنمية واستدامتها، من خالل: 

أوالً، توفري لألمن واالستقرار الالزمني لعملية التنمية، باعتامد األطر القانونية والهياكل   

املؤسسية التي تكفل تحقيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه،  وثانياً، ابتكار صيغة عالقة بني 

مة وال مركزية املجالس املحلية، مع متكني منظامت املجتمع املدين والقطاع مركزية الحكو 

الخاص وتنظيم العالقة معها مبا يؤهلها للمشاركة يف عملية التخطيط ووضع السياسات 

االقتصادية املالمئة، وال بد أيضاً من اعتامد سياسات تنمية برشية للمواطنني تدفعهم 

األخذ بعني االعتبار متطلبات االستدامة البيئية للحفاظ عىل  للمشاركة يف عملية التنمية، مع

املوارد الطبيعية من أشجار وغابات ومصادر مياه حفظاً لحقوق األجيال الراهنة 

 .واملستقبلية


