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 بطاقة شكر: .1-2

 ، الذي هداني الستكمال هذا البحث.الىالحمد هلل تع في البداية

ــى  أتوجــب بالشــلر الجزيــل - ــدةالمشــرف  اذســتاألإل ــدخر جهــدا   البريــدي د. عبي ــم ي ــذي ل فــي  ال
 إكمال هذا البحث.مساعدتي على ي و متابعت

لليـة الهندسـة المعماريـة  قسـم التخطـيط والبيئـة فـي ألسـاتذة ومدرسـي الشلر والتقديربأتوجب   -
 يولعميـدالمصـري  د. عمـاد. المـا د. زيـاد ،عطفة د. نتاليا، وأخص بالذلر: بجامعة دمشق

، علـى الـدعم عابـدي يسـار  د. :والسـابق ،د. سـلما  محمـود :للية الهندسـة المعماريـة الحـالي
 ي الذي قدموه لي ولباقي الطالب في الكلية.دار العلمي واإل

ــــدرعا  أتوجـــب بالشـــلر  - للعـــاملين فـــي وزارة الزراعــــة واإليـــالي الزراعـــي ومديريـــة الزراعـــة ب
ومديريـة الخـدمات العامــة بـدرعا وممسســة ميـاه الشــرب بـدرعا، ولكــل مـن ســاعدني علـى إتمــام 

 هذا البحث.
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 ملخص البحث:
ــة أل ــن محافظـ ــوريا مـ ــة فـــي سـ ــادية واالجتماعيـ ــا االقتيـ ــة وملوناتهـ ــة الملانيـ ــاعد دو ، خـــرىتختلــا البنيـ ــتسـ ــة راسـ ة البنيـ

الممسســاتية رمى الـق يـتحقو ويـات التنميـة علـى رســم سياسـات للتنميـة، أول علميـة تتضــمن تحديـد أسـاليب وفـق الملانيـة
أن المـراد مـن العمليـة التنمويــة  وبمــا التـي تضـمن االسـتدامة التنمويـة ، وفـق اعتبـارات التنـوع االقتيــادي والمجتمعيـة

نها العمـل علـى وضـع سياسـات تنمويـة مـن شـخإلـى  هـذا يخخـذنافـنن  ،في بيئتـب نسانهو تحسين المستوى المعيشي لإل
ــمدي النهــوض بالقطاعــات االقتيــادية واالجتماعيــة ــة فــي تكامــل شــامل يـ ن يتـــرك أتحقيــق األهــداف دون إلــى  والبيئيـ

 .يعرف باستدامة التنمية الملانيةعلى موارد الملان، وهو ما بات  ضرارا  أ

ــع ــا  يتطــرق البحـــث لوضـ ــة درعـ ــارمحافظـ ــي إطـ ــيم فـ ــوبي اإلقلـ ــمن دالجنـ ــ، ضـ ــوارد راسـ ــن حيـــث المـ ــة مـ ــة الراهنـ ة الحالـ
ــر واألنشــطة، وي   ــى الحــد إملانــظهـ ــدى القــدرة علـ ــتوى التنمــوي ومـ ــدخل التخطيطــي فـــي رفــع المسـ ــات ات التـ ــن معوقـ مـ

التنميـة، ويوضــح الفــرص التـي تشــلل أدوات نوعيــة وأفلــار خالقـة فــي ســبيل االســتفادة القيـوى مــن الجهــود العلميــة 
 ي.اإلقليمة على المستوى راسوالمادية المتوفرة في منطقة الد

بشــري، ومــدى جغرافـي و  نقليمثـم ينــاقل البحــث اسـتراتيجيات وسياســات التنميــة الملانيـة الراهنــة فــي محافظـة درعــا لــ
ملانقدرتـب علــى التـخثير فــي االقتيـاد المحلــي والـوطني، و  بشــلل  يــة مـن خــالل التنميـة الشــاملةاإلنتاجيــة رفــع القـدرة ا 

 اق التنمويـة فــي ظـل التغيـرات المناخيـة، والتوجهــات العامـة نحـو قطاعــاتاالفـ، و عـام والتنميـة الزراعيـة بشــلل خـاص
  ي ومحوري في العملية التنموية.أساسعي على لعب دور قدرة القطاع الزرا  لبيان، أخرى اقتيادية

 والقطـاع االقتيـادي بالقطـاع المتعلقـةيـة اإلقليمو المحليـة  التنميـة ومحرلـات ألدوات البحـث النهايـة يتطـرق وفـي 
 تنميـة أسـاليبو  طـرق  دوات علـى التنميـة الزراعيـة، وينتهـي باسـتنبا انعلـاس هـذه األجتمـاعي و اال والقطـاع البيئـي
اسـتخالص متطلبـات )أدوات وبـرامج( تخطيطيـة تسـتخدم علـى المسـتويات الملانيـة  طريـق عـن ملانيـا الزراعـي االري

 .بتطور الملانية الزراعية اهمالمختلفة بحيث تحقق التنمية الملانية الشاملة التي تس

ــر وبمعنـــى ــة ل آخـ ــة تخطيطيـ ــدم البحـــث منهجيـ ــر اليقـ ــان أثـ ــة بيـ ــةالتنميـ ــاملة ملانيـ ــ الشـ ــى التنميـ ــة،علـ ــمن  ة الزراعيـ تتضـ
 ثالث مراحل رئيسية:

الممشــرات التنمويــة فــي قيــاس مــدى جــدوى االســتراتيجيات التنمويــة المعــدة مــن قبــل الجهــات  تعتمــد ىاألولــالمرحلــة 
ــة  فــي هــذه المرحلــةل البحــث او المختيــة، حيــث يتنــ ــتراتيجيات التنمويــة فــي محافظــة درعــا، ثــم تــتم عمليــة مقارنـ االسـ

 مع األرقام المستهدفة بالخطط االستراتيجية. بيانات الجهات الحلوميةو  ءاتإحيال الوضع الراهن من خال

ل البحــث المتطلبـات التنمويـة المسـتنتجة مـن الخلــل المسـتدل عليـب مـن الممشـرات التنمويــة او وفـي المرحلـة الثانيـة يتنـ
 المجال. واستشارة الخبراء في هذه التجارب العالمية علىذلك ويعتمد ب، ىاألولفي المرحلة 

ــة  ــرقيــاس يــتم وفــي المرحلــة الثالثـ ــة  أثـ ــةالمتطلبــات التنمويـ ــة  علــى التنميــة الزراعيـ ــع افتراضــات تنمويـ مــن خــالل وضـ
 .تراضات على الواقع الزراعي مع الواقع الزراعي الراهناالفمستنتجة ثم مقارنة نتائج هذه 
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I. :المقدمة 

والناميـة علـى السـواء،  المشـترك لجميـع البلـدان المتقدمـة ( الهـمSpatial Developmentتعتبـر التنميـة الملانيـة )    
تشـلل منهجيـة عمــل متوازنـة تفضــي  لـون التنميـة الملانيــة بمـا تتضــمنب مـن اسـتراتيجيات تخطيطيــة وسياسـات تنمويــة

ــادية  ــة اقتيـ ــعلتنميـ ــات المجتمـ ــة تراعـــي متطلبــ ــور فـــي د واجتماعيـ ــر القيـ ــة، ويعتبـ ــادر البيئيــ ــتنزف الميـ ــوال تسـ ة راســ
ــة ذو التنم ــة الملانيــ ــاريـ ــي ال آثــ ــ  فــ ــنفس الوقــــت، ويالحــ ــاد بـ ــة واالقتيــ ــى البيئــ ــلبية علــ ــدول ســ ــابق الــ ــرة تســ ــرة األخيــ فتــ

علـى االشـتراك فـي عمليـة التنميـة الملانيـة المسـتدامة لونهـا الحـل األمثـل لتحقيـق  أفـرادو  حلومات وممسسات مسـتقلة
 األهداف التنموية بخقل قدر من االضرار.

ــام ــن االهتمــ ــد مــ ــر  إن مزيـ ــلل حجــ ــة يشـ ــة الزراعيــ ــاطق الريفيــ ــي المنـ ــة فــ ــة الملانيــ ــاساألبالتنميـ ــة  ســ ــة التنميــ فـــي عمليــ
ــاملة،  ــكالشـ ــع ذلــ ــرا   أنإلـــى  ويرجـ ــد فقــ ــات األشـ ــات  الفئــ ــي المجتمعـ ــانفـ ــث اإلنســ ــاف، حيــ ــي األريـ ــز فــ ــا تترلـ ــادة مــ ية عـ

أن إلـى  إضـافةية، ساسـاأل الحاجـات تـخمينالعـيل واالعتمـاد علـى الطـرق التقليديـة فـي الزراعـة و  أسـلوبالبساطة في 
 لثافة سلانية عالية وتتزايد باستمرار بسبب قلة الوعي، وهو ما يفاقم من حجم المشللة.تشلل هذه الفئات 

النهــوض إلــى  مـن خــالل الخطــط االسـتراتيجية التــي تهـدف يعتبـر دور الحلومــات فـي تنميــة المنــاطق الريفيـة محوريــا  
ــلان ــي للســ ــتوى المعيشــ ــدرا بالمسـ ــز قــ ــادية و وتعزيــ ــاكل االقتيــ ــة المشــ ــى مواجهــ ــة و تهم علــ ــكاالجتماعيــ ــالل  ذلــ ــن خــ مــ

ــدراتهم علــى  ــة اإلنتــاج المشــاريع الكبيــرة التــي تقــوم بهــا، والســيما تنميــة قـ الزراعــي مــن خــالل تــوفير مســتلزمات الزراعـ
 وتوفير المياه وغيرها. األراضيواستيالي 

تطلــب وضــع خطــط ورسـم سياســات تنمويــة تتناســب مـا ي والبشــرية، مـن الثــروات الطبيعيــة عــددا  درعــا تمتلـك محافظــة 
والثـروات التــي تملكهـا، وتحقيـق التنميــة المسـتدامة ال يتطلـب توجيـب االهتمــام للنمـو االقتيـادي فحســب،  مـع القـدرات

دار و  عمـل للحفـاع علـى المـوارد الطبيعيـةوالعمرانيـة، ويسـتلزم ضـرورة ال االجتماعيـة والبيئيـةنمـا لكافـة المجـاالت ا  و  ا تهــا 
ن أيــة مح ــى المــدى البعيــد، وا  ــل مــن الفقــر او لخدمــة أهــداف التنميــة علـ ــة لتعزيــز التنميــة المســتدامة والتقليـ يجـــب أن لـ

ــة، ــة الطبيعيـ ــى البيئـ ــاع علـ ــا الحفـ ــم األ أنإذ  يراعــي فيهـ ــراء هـ ــادا   كثــرالفقـ ــن اعتمـ ــة مـ ــة الطبيعيـ ــى البيئـ ــة أعلـ ــل تلبيـ جـ
 .ىخو وماحتياجاتهم اليومية من غذاء 

ــتوى  ــة الســورية بعلــى المسـ ــة العربيـ ــي الجمهوريـ ــة فـ ــدأت الجهــات الحلوميـ ــي بـ ــة المحلـ ــتراتيجية تنمويـ ــط اسـ ــع خطـ وضـ
فــي الجمهوريــة العربيــة  األقــاليملمختلـا  ةراســبد  ياإلقليمــهيئــة التخطــيط علـى المســتوى الــوطني واإلقليمــي فقامـت  

رلزيــة فــي توزيــع البــرامج لــى الجهـود المبــرخر ترلــز عأو  السياســات التنمويــة الوطنيــة ال تـزال بشــلل إال أنالسـورية، 
بــذل إلــى  تعتبــر قايــرة وال تلبــي احتياجــات المجتمـع المحلــي، وتحتــاج المحليـة الخطــط التنمويــة ، وال تــزالواألنشـطة

 الفائدة المرجوة.إلى  للويول أكبرجهد 

ــارة ــى  وتجـــب اإلشــ ــة الدإلــ ــاقل الحالــ ــث ينــ ــأن البحــ ــام راســ ــى عــ ــا حتــ ــة درعــ ــع محافظــ ــل  2111ية بحســـب واقــ أي قبيــ
ــة المحليــة ــراهن، وذلــك لــون الديموغرافيـ ــي الوقــت الـ ــة إلــى  األحــداث التــي تجـــري فــي الــبالد فـ جانـــب الوطنيــة، والبنيـ

 التحتية في الوقت الراهن تبدلت وتغيرت وهي متغيرة مع استمرار األزمة.
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II. :إشكسلية البحث 

ــمن ــل تتضــ ــة عمــ ــة خارطــ ــة الملانيــ ــل التنميــ ــد  تمثـ ــتحديــ ــط أهـ ــة خطــ ــة داف وبرمجــ ــي بمعيشــ ــتهدف الرقــ ــات، تســ وتوجهــ
دول العــالم إال أن  والتنميـة الملانيــة بلغـت مراحـل متقدمــة علـى مســتوى العـالم ورفـع قدرتــب الماديـة والفلريــة، اإلنسـان

العمليــة التنمويــة، ومــن هــذا المنطلــق  أبعـادال تـزال تعــاني مــن مشــاكل فــي مختلــا ومنهــا ســوريا الثالـث بشــلل عــام 
 ا رئيسية هي: أسبابمتضمنا جاء التفلير بالبحث 

االقتصـادي واالجتمـاعي والحاجة لتحقيـق االسـتقرار  في محافظة درعا، : محدودية التنمية المكانيةالا و أ
  .والبيئي

 ر رئيسية:اوالقصور التنموي ضم  ثاث مح مظاهريمك  تصنيف و

 :كفـاءات، قلـة فـرص هجـرة ال-تـدني معـدالت الـدخل فـي الريـا -تدني مستوى البنية التحتيـة اقتصادي
 العمل في المحافظة، وارتفاع مستوى البطالة.

 :مشاكل اإلسلان-ندرة المراكز الثقافية، والعلمية، واليحية المتطورة اجتماعي 
 ندرة الغابات -تقلص المحيط الحيوي النباتي، والحيواني ي:ــــــــــــبيئ 

  ة المكانية الراهنة قادرة على تحقيق التساؤل التالي: هل استراتيجيات التنمي وبناءا عليه يطرح
 الرؤى الوطنية والمصالح المحلية؟

ــاا  ب أســبابإلــى  )ارجــاع القيــور التنمــوي الزراعــي :وانعكاســات مكانيــة ســبابتقييــد التنميــة الزراعيــة أل :ثاني
 الملانية(، لتبيان عالقة الربط بين التنمية الزراعية وبنية الملان، ومن ذلك:

 ية بالبنية التحتية الملانية.ربط التنمية الزراع 

 .ربط التنمية الزراعية بالبنية الديموغرافية 

 .ربط التنمية الزراعية بخطط التنمية الملانية الشاملة 

    فـي عمليـة التنميـة  اهممـا كانـت البنيـة المكانيـة الراهنـة تسـ إذا ،  تسـاؤليضمتوعليه يمك
 م تعرقل تقدمها؟ أالزراعية 
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III. :هدف البحث 

 ومتطلبـات أسـباب علـى اليـد وضـعة البنيـة الملانيـة لمحافظـة درعـا مـن لافـة الجوانـب و راسـدإلـى  البحـث يهـدف 
ــــوض ــع  النهـ ــ ــن مجتمـ ــ ــمنب مـ ــ ــا يتضـ ــ ــا( بمـ ــ ــة درعـ ــ ــان )محافظـ ــ ــانالملـ ــ ــاديةإنسـ ــ ــة اقتيـ ــ ــة وبنيـ ــ ــة عمرانيـ ــ ــود ،ي وبيئـ ــ ة راســ

آليـات ي والمحلـي، وبيـان تـخثر قليمـاإلاالستراتيجيات البرامج التنموية المعـدة لهـذه المحافظـة علـى المسـتوى الـوطني و 
تطبيـق اســتراتيجية التنميــة الزراعيــة بــالواقع الملــاني، مــن حيـث الجوانــب الســلبية التــي تعيــق عمليــة التنميــة الزراعيــة 

 والجوانب اإليجابية التي تعززها.

  :الىالبحث يهدف فإ   وعليه

 ة االستراتيجيات التنموية الحالية الملانية، والزراعية.راسد .1

 استخراج الخلل التنموي في الخطط االستراتيجية التنموية الحالية، واستنتاج المتطلبات الموازية. .2

 ة أثر التنمية الملانية على التنمية الزراعية.راسد .3

IV. البحث أهمية 

البحـث مـن عـدد مــن المميـزات التـي تتيـا بهـا المحافظـة، وال ســيما  أهميـة تنبـع :تتعلـق بـاألم  الــوطني أهميـة -1
الفلسـطينية المحتلـة مـن جهـة وتحـدها المملكـة  األراضـيالجيوسياسي االسـتراتيجي، فهـي تقـع علـى تمـاس مـع الموقع 

 ، وتحتوي على معبري سوريا معها )معبر نييب، والجمرك القديم(.أخرى األردنية من الجنوب من جهة

مب من منتجات زراعية  ، لما تقدغذاء دمشقحيث تعتبر محافظة درعا  سلة  الغذائي:تتعلق باألم   أهمية -2
على القطاع الزراعي اقتياديا  واعتمادها  لثيرة ومتنوعة، تنبع من الموارد الطبيعية الكبيرة التي تمتلكها المحافظة،

 .المحلي لالقتياد كبراأل الداعم الذي يعتبر

V.   :منهجية البحث 

 :طرق، ومناهج علمية عدةينتهج البحث 

 (:ولاأل)الفصل  نظري تاريخيال: منهج او 

 .في موضوع البحث استخدمها الباحثالتي  والمفاهيم ياة الميطلحات والتعار راسد

 ثانيا: منهج تحليلي مقار  )الفصل الثاني(:

ــاربراســد ــا   ة مقارنــة لتجـ ــة الزراعيــة عربيـ ــة  وعالميــا   ونظريــات التنميــة الملانيـ ــي مــع الحالـ ــابق ولــو بشــلل جزئـ بمــا يتطـ
 .واإلشلالية الدراسية تطابقا  بملونات الملانية، راسالد
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 ثالثا: منهج تحليلي )الفصل الثالث(:

ــد ــ ــاري راسـ ــ ــة )مح ة تـ ــ ــة المدروسـ ــ ــر المنطقـ ــ ــتراتيجيةوحاضـ ــ ــة واالسـ ــ ــواحي الجغرافيـ ــ ــن النـ ــ ــا( مـ ــ ــة درعـ ــ ــادية و  افظـ ــ االقتيــ
 .لمميزات وتحديات المنطقة نباطا  واست تحليال   واالجتماعية والبيئية

 فصل الرابع، والخامس(:ي )الطابتحليلي استن : منهج عمليرابعا

ــة الدراســمــن خـــالل د ــي الحالـ ــة الملانيــة فـ ــتراتيجيات التنميـ ــتنتاج مراســة اسـ ــاملة ية، واسـ ــة الشـ ــات التنميــة الملانيـ تطلبـ
 ونتائج البحث. وتوييات
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 :األولالفصل  .1

 النظري للتنمية المكانية الشاملة ساساأل
o الملان 

o  التنمية الملانية 

o التنمية الزراعية 
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 مقدمة:

 المستوى، والتي والمتباينة النوع المختلفة الملان خيائص على بأساس في يعتمد التنموية اآللية إن وضع
 االقتيـادية لاألنشـطة والماديـة البشـرية لهـا، الملونـة العنايـر خـالل مـن نفسـها حيـزةاأل تختلـا بـاختالف

 (1) العمرانية.أو  االجتماعيةأو 

 ،اجتماعيا  وبيئيا  و اقتياديا   أفضل وضعإلى  الحالي الوضع من الويول مرحلة تمثل وحيث أن التنمية
 وأهداف غايات ذات وعمليات استراتيجية واعية تشمل ، وهيبعاداأل ومتعددة متشعبة فالتنمية عملية لذلك
 من بسلسلة بالملان، وتظهر دثتح ديناميلية لعملية وشامل عام هدف ذات األمد وطويلة مرحلية محددة

 (2) .الملان ملونات ذلك تييب التي والوظيفية البنائية التغيرات

العمــل التنمـــوي،  أســاس أبعـــادو  نميــة، ومــا ينبثـــق عنهمــا مــن مفــاهيموالت ومــن هــذا المنطلــق يعتبـــر الملــان
 ة تنموية.راسويشلل تبيان هذه المفاهيم نقطة البدء بخي د

ث يــوالتنميــة الزراعيــة، بح والتنميــة الملانيـة المفــردات النظريــة المتعلقـة بالملــانل او تنـإلــى  يهـدف الفيــل
وتخثرهـا بالعوامـل  التنموية، ومـدى تطورهـا مـع الـزمن وتخثيرهـا لفهم ليفية نشوء المفاهيمأساسا  نظريا  تكون 

يــاة، ومـــدى مــن ذي قبــل، لتيــبح شــاملة لكــل جوانــب الح أكثــرالمحيطــة بهــا، وآليــة أخــذها منحــى  ملانيــا 
ي باعتبـاره حلقـة الويـل الرئيسـية التـي تـربط اإلقليمـارتباطهـا بالمسـتويات التخطيطيـة، وخايـة التخطـيط 

 التخطيط الوطني المرلزي بالتخطيط المحلي في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

 :المكا  .1-3

ــن ل ــم إن لــم يلـ ــترك لمعظـ ــب ميـــطلح مشـ ــين أنـ ــوم الملــان تبـ ــا، مــن خـــالل البحـــث فـــي مفهـ ــة منهـ ــوم النظريـ ــة العلـ كافـ
ــتغربا، ــيس مســ ــر لــ ــ ــذا األمـ ــة، وهــ ــث أن والتطبيقيــ ــ ــو  حيـ ــان هــ ــاسالملــ ــ ــالوجود  أسـ ــ ــق بـ ــا يتعلــ ــل مــ ــ ــون، ولـ ــق والكــ الخلــ

 وحالتب. اتبويف ي، والظروف المحيطة، والعلوم المدروسة تتعلق بماهية الملاناإلنسان

واختيايــب العلمــي، ومــع  ع لمنظــور الــدارستهــا بعــدة يــي  تتبــومفهــوم الملــان يعبــر عــن حالــب ذهنيــة يملــن ترجم
 خر تطبيقي. آو  فلسفي أول ذلك يملن فيل مفهوم المجال ضمن شقين،

 

 

                                                 

 ، واإلقليميالحضري للتخطيط العالي المعهد ،بغداد جامعة التنمية.يات آل، أثر الخصائص المكانية في جليل فيمصط إبراهيم، 1

 يس، علي صبري، اقتصاديات التخطيط الحضري، جامعة بغداد 2
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 (:)فلسفياا نظرياا علم المكا   .1-3-1
ــال(  ــان )المجـ ــوم الملـ ــن  (1)يعتبــر مفهـ ــرمـ ــلال أكثـ ــاهيم إشـ ــةالمفـ ــي الداللـ ــى فـ ــن غنـ ــب مـ ــا  ية، لمــا يحملـ ــاء، ولمـ واإليحـ

 (2) والقناع. هو مفهوم يجيد لعبة الوجبارقة، فيتيا بب من تعقيد ومف

ــد ــل   وقـ ــعة فلــ ــب الواسـ ــال بداللتـ ــوم المجـ ــى ومفهـ ــد معنــ ــددت الـــرمى فـــي تحديـ ــب حســـب ز  تعـ ــق او يعرفـ ــة، ووفــ ــب الخايـ يتـ
ــذا ال همنظــور  ــر هـ ــب  ومتــى ظهـ ــال  ومــا مرجعيتـ ــا هــو المجـ ــن قبيــل: مـ ــذا المنطلــق نطـــري تســامالت مـ خـــاص، ومــن هـ

للمجــال  هــل يملــك  اإلنســانلملــان عـوض المجــال  مــا هــي تمــثالت وتيـورات المفهـوم  وهــل يملننــا أن نســتعمل ا
 ( 3) ...هوية  وما هي حدوده 

ال  لليــا   اعتبــار  الملـان مقولـة منطقيــة ذهنيـة ومعنـى  إلـى  لقـد ذهـب بعـض فالســفة اليونـان القـدماء مــن أمثـال أرسـطو
ج ليدرجــب بــذلك فــي العلــم المنطقــي اذور ســتيــأو  تسـتقيم المعرفــة بدونــب، والملــان بــذلك لمقولــة محمــول فــي قضـية

 .رغانون(او العملي الذي اعتبره أداة العلوم )

)توجـب وثنـي ( 4) جانـب الزمـان والـنفس والهيـولىإلـى  أما البعض من فالسفة اإلسالم من أمثال الرازي فـاعتبر الملـان
ــي ــب واضـــح ال تخفــ ــاء أهميتـ ــوجي(، أثنــ ــا  الفحـــص األنثروبولــ ــد فأمـ ــن رشــ ــينا وابـ ــن ســ ــومابــ ــال المفهـ ــد نقــ ــى  قـ ــال إلــ المجــ

ــب  ،الطبيعــي ــى نهايتـ ــب منطبـــق علـ ــب، بمعنــى أنـ ــيط بـ ــل محـ ــابق لجســم بـ ــم وال مطـ ــيس بجسـ ــن ســينا:  لـ ــد ابـ ــان عنـ فالملـ
ــا ــتكماال  أول انطباقـ ــا اســ ــة لكونهــ ــة المحيطــ ــو النهايــ ــد:  هـ ــن رشــ ــد ابــ ــا  وعنــ ــة يــ ــام المتحرلــ ــا لألجسـ ــة تحريلهــ ــا  ،وغايــ أمــ

ــ ــ ــب االنثروبولـ ــ ــانط  بحسـ ــ ــاني   لـ ــ ــدم األلمـ ــ ــر بعـ ــ ــق أقـ ــ ــانإملانوجي العميـ ــ ــن الملـ ــ ــدث عـ ــ ــة التحـ ــ ــر إال  يـ ــ ــة نظــ ــ ــن وجهـ ــ مـ
   .(5)اإلنسان

 (:علم المكا  )تطبيقياا  .1-3-2

تفـرع بتعـددها، أو  ن العلـم تعـددأالملـان ال يعنـي  ظـواهرعن علم الجغرافية، فعندما تتعـدد  يعبر علم الملان عمليا    
 ذور مفهــوم المجــال فــي الجغرافيــا منــقــد تطــفي التســميات، انشــطار والخلــل يلمــن فــأو  والتفـرع لمــا يبــدو لــيس بتفــرع

ة طــوروه بغــرض نمذجــو  مــادتهم ومحـور موضــوعهم، أســاساعتبــره الجغرافيــون إذ  الربـع األخيــر مــن القــرن الماضـي.
 (6) .نظرية أبعادمن  خيائيب انطالقا  

هـا أفعــال تهيلــل المجــال، وهــذه والتوايــل والســلن والتــدبير، والتــي لل واالسـتغالل ميــدان التملــكأيــبح إن المجـال 
ــة مــا إ البنيــات ــون غيــر مرئيــة الماديــة ولكنهــا حقيقيـ ــاكن والمعامــل والبنيــات التحتيــة، وقــد تكـ ماديــة لالمنشــئات والمسـ

                                                 

 يطلق تعبير المجال على المكان في بعض المراجع، وله نفس الداللة العلمية. 1
 .22ات، وأبحاث، عدد راسبن محمد، قسطاني. ماهو المجال؟. د 2

 2112ر محسن عبد الصاحب، فلسفة علم المكان. مؤسسة النور للثقافة، واالعالم، بغداد ،المظف 3

 الهيولى هي األصل، والمادة. 4
 2112مراكش،  ،"مناهج البحث الجغرافي ةفي "مادد. حسن المباركي، محاضرات  5

 مرجع سابق. عبد العزيز باحو، الفكر الجغرافي الحديث، د 6
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ــال ــي تنظــيم المجـ ــد تــمثر فـ ــة والتــي قـ ــون رمزيــة وفلريـ ــا قــد تكـ ــدفقات والتنظيمــات، لمـ ــذا (1)لالعالقــات والتـ .لمــا أن هـ
ــنفس ال ــ ــر بـ ــ ــر ال يظهـ ــ ــيماألخيـ ــ ــورإذ  تنظـ ــ ــــا ويتطـ ــى  يختلـ ــ ــال الجغإلـ ــ ــذا فالمجـ ــ ــب هـ ــ ــب جانـ ــ ــم بطابعـ ــ ــوم يتسـ ــ ــي مفهـ ــ رافـ

 (2) .الفضفاض

 علم المكا : أبعاد .1-3-3
ــة  ــاحثين لرســم خطـ ــن البـ ــد مـ ــبب توجــب العديـ ــذا السـ ــان، لهـ ــور علــم الملـ ــط يشـــول منظـ ــإلــان الخلـ ــة  اذنقـ ــذه المعرفـ لهـ

دون االعتمـاد  بمـنهج محـدد محـدد ملانيـا   ن الويـاأالويـفية المجـردة، ولانـت الخطـة بسـمات منهجيـة واضـحة أي 
مـا دعـي فيمـا بعـد بــ: )الحـل والترليــب(، إلـى  حــدود الويـا زا  او مختلـا، وبـذلك اتجـب علـم الملـان متجـ ويـا علـى

 . المنهج- توزيعا الملان-الهدف  على:وغدا يعتمد  جديدا   وعليب ليس علم الملان ثوبا  
جديـد وهـو علـم  واقـعإلـى  المجرد والمخلو  بالشـوائب التاريخيـة واألدبيـةقدم الويفي ب األواقع فخرج علم الملان من

 (3) :هي أبعادالجغرافيا مرتكزة على ثالثة أو  الملان
 التوزع المكاني للظاهرة:  -أ
 قــياالفن تكـون محسوسـة لهـا يــفة التوزيـع المسـاحي أية )بشـرية( البـد مــن إنسـانم أن الظـاهرة سـواء أكانـت طبيعيــة إ

 .ب عليها بنمط توزعهاويف موزعة، والجغرافي يتابع توزعها ويقير ، وهي ظاهرة جغرافيةوحتى العمودي

 ما يلي: وفق والتوزع يكو  

 ة( راسواقع الظاهرة )واقع لحظة الد 

 ة التاري  الجغرافي للظاهرة. راسومراحل تطورها، وهذا يعني د توزعها عند نشختها 
 ملان.ال وفق توزعها خالل مدة محددة لبيان تغيرها 

 التعليل )التحليل(:  -ب
ا هـذه اليــورة الملانيـة  مــاهي اذا هـذا االخــتالف  ولمـاذمــا  ملانيـة مختلفــة، لمـبخن علــة توزيـع الظـاهرةإظهـار يعنـي 

   تتغيرعالقتها وهي 

 المنظور الجغرافي بالمعالجة: إظهار -ج
ــو ــالظواهر األ وهـ ــة بـ ــاهرة المعنيـ ــاني للظـ ــربط الملـ ــات خـــرىالـ ــتوى العالقـ ــا ، ولشـــا مسـ ــة نظامهـ ــواهر لمعرفـ ــين الظـ بـ

 تتحقق الفرضيات وتتكشا نظريات وتعد قوانين تتحلم بالملان الجغرافي. سلوبالملاني العالئقي، وبهذا األ
 

                                                 

التوزيع، الرياض، الطبعة ، والمكان"، دار الخريجي للنشر، والجغرافيون بين الزمان، ون، "الجغرافياد. محمد محمود محمدي 1

 .1226الثانية، 

 .1224الحيز الجغرافي"، ترجمة د.محمد إسماعيل الشيخ، مطبوعات جامعة الكويت، "، Heldebert Isnardهيلدبرت إزنار 2
 2112ن. مؤسسة النور للثقافة، واالعالم، بغداد ،المظفر محسن عبد الصاحب، فلسفة علم المكا 3
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  التنمية المكانية: .1-4

وظـروف التنميـة الملانيـة فـي المســاحات الجغرافيـة بـاختالف الظـروف المحليـة والسياسـات الحلوميــة  وقـائع تختلـا 
ــد أنظمــةو  ــدافهاالبلـ ــادم التنميــة وأهـ ــن مبـ ــاد تكــون  ان، ولكـ ــا تكـ ــد ومفاهيمهـ ــن واحـ ــان مـ ــذا لـ ــل المخططــين. لـ ــد لـ ة عنـ

المسـري الجغرافـي الـذي نعـيل عليـب بلافـة عنايـره الطبيعيـة والبشـرية  أبعـادعـرف ميـطلحات تيـا الضـروري أن ن  
ــادية و  ملانواالقتيـ ــتغاللهاا  ــة اســ ــة فــــرص  يـ ــا، وتهيئـ ــاء ب أفضـــلوتطويرهـ ــل لالرتقـ ــة وأمثــ ــتوى معيشــ ــلانمسـ ــة  السـ وتلبيــ

 ية.ساساألحاجاتهم 

 مفهوم التنمية:  .1-1-1
التنميـة الملانيــة مــنهج عمـل متكامــل تتــداخل فيــب الميـالح العامــة للدولــة مــع ميـلحة المــواطنين فهــي تعبيــر      

 حماية البيئة.جتماعي و االقتيادي واالعن العمل المتوايل للتطور 

فــال حــدود جغرافيــة للتنميـة، وانمــا حــدود منطقيــة، ومـن قيــور الفلــر التنمــوي التنميـة مفهــوم شــامل ال يملــن تجزئتـب و 
يـة. توضـع الخطــط فهـو يتنـاقض مــع المعنـى الجـوهري للتنم يـة،إدار أو  سياسـة ســبابالتنمـوي أل هـو محدوديـة التوسـع

ــتوى  والقيمــة الماليــة المخييــة يدار التقســيم اإل أســاسغالبــا علــى دنــى والمســتويات األ التنمويــة المحليــة لهــذا المسـ
ــي اإل ــأو  يدار الجغرافـ ــ  تفــ ــةاو ذاك، ويالحـ ــاطق الدولـ ــين منــ ــوي بـ ــدة ت تنمـ ــأو  الواحـ ــدول المجـ ــللاو الــ ــح،  رة بشـ واضــ

ولـة   النــاتج والقيمـة االجماليـة القتيـاد الد لويــات الـدولو أو  لبـرامج الحلوميـةوا بحسـب التوجهـات الخارجيـة والداخليـة
 (1) :أسبابعدة إلى  والتي ترجع الوطني  

  جهات السياسية... مياريا الخزينةالتو. 

 .المقومات االقتيادية والتنوع االقتيادي 

 تاريخيا  و  ثقافيا  المحلي  اإلنسان. 

  مشاكل اجتماعية. ..ي والوعي االجتماعيدار الرقابة والفساد اإلآليات . 

 :لتنميةالتطور التاريخي لمفهوم ا .1-4-1
ــرتبط توال التــي تخضــع للتطــويرح التنميــة مــن الميــطلحات المتغيــرة و يعتبــر ميــطل  عــديل باســتمرار، لــون التنميــة تـ

بعـدة ظـروف وبيئـات وسياســات متغيـرة باسـتمرار، فقــد ترافـق ظهـور هـذا الميــطلح فـي نهايـة القــرن الثـامن عشـر فــي 
 روبية وأثر ها الواضح  على و الثورة اليناعية في القارة اال مع "سميث آدم"البارز البريطاني االقتياديعير 

 

                                                 

 ٠٩٩١، ٩ لدلمجا ،كلية اآلداب جامعة المنيا أبعادها مجلةو اجغرافية التنمية مفهومه .احمد محمد عبد العال 1



- 13 - 

 

بعـد الحـرب العالميـة إال  الواقـع العملـيإلـى  بينمـا لـم يبـرز هـذا المفهـوم زدياد ظاهرة التحضـر ونمـو وازدهـار المـدن،ا
عمـار والحاجـة لوضـع خطـط تنمويـة تعيـد اإل المهدمة والبنى التحتيـة المـدمرة المدن واقع الثانية، حيث ترافق ذلك مع

 (1) والبناء من جديد.

ــ ــة أدى توزيـ ــة الحقـ ــدنوفــي مرحلـ ــي المـ ــوائيئ فـ ــللئ عشـ ــناعات بشـ ــلانها تضـــخمهاإلـــى  ع اليـ ــدد سـ ــاد عـ ــع  وازديـ وتوسـ
حتـى أيــبحت المـدن فــي وقتنـا الــراهن تضـم الماليــين  ،وخــالل فتـرةئ زمنيــةئ محـدودةئ  مسـاحتها العمرانيـة بيــورةئ سـريعةئ 

ــوالتمتـع با فــرص العمـل المتـوفرة وارتفــاع الـدخل مـن السـلان الــذين هـاجروا إليهـا بحثــا  عـن  مات والمرافـق العامــةد  لخ 
وجميع مظاهر الحياة الحضرية الحديثـة، وفـي الوقـت الـراهن ظهـر العديـد مـن وجهـات نظـر تعبـر عـن التنميـة وتفسـر 

 (2) تطبيقها.وآليات ملوناتها 

ف ومـن هنـا نعـر  ،وفي المعاجم العربية يعبـر ميـطلح  التنميـة  عـن، النمـو وفعلهـا نمـا، ينمـو، وهـي الزيـادة واالنتشـار
ــبيجــب أن أن التنميــة  ــين مــا هــو موجــود أيــال، ونشــره وتعديـ فـــي  اهمغيــره، بحيــث يســإلــى  تعنــي زيــادة ورفعــة وتحسـ

 (3) رفعة غيره وتحسينب أيضا.

ــيط  ب  يــفوي خيــر  فــي لتابــب   التنميــةوقــد أســه ــة  وممــا ذلــره فــي تبيــان مفهــوم التنميــة، ي اإلقليمــوالتخطـ أن التنميـ
ســتخدام اأو  الكامنـة، قدراتــبإظهـار ي مــن اإلقليمـيويــة التـي قــد تسـبب فــي منـع االقتيــاد تعنـي:  إزالــة المعوقـات البن
وتــتالءم مــع االقتيـاد القــومي فــي  مرحلـة مــن التــوازن تتماشـىإلــى  اإلقلــيمحتــى ييـل  هـذه القــدرات بطريقـة مرضــية

 (4) تكونيب .

 

 يظهر الشكل التالي تطور مفهوم التنمية عبر مراحل زمنية متتابعة:

 (1الشلل رقم ) ربعينيات القرن الماضي وانتهاء مع الوقت الحاضرأتداء من اب

                                                 

 2112،ةالباحث بتصرف عن: عارف، نصر. مفاهيم التنمية ومصطلحاتها، بتصرف عن مجلة ديوان العرب، القاهر 1

القومية في الدول العربية، أبحاث ندوة المدن الجديدة، و ةاإلقليميعالقته بالتنمية و المدن الجديدة إنشاء، عبد هللا على حامد، العبادي - 2

 1222-ل، مدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية، والمجلد اال

  2116األخضر. الركن ،واالجتماعية البشريةوالتنمية رغداء زيدان. مفهوم التنمية  3

 2111الثقافة،  وزارة ، دمشقاإلقليميالتخطيط ، وصفوح خير، التنمية 4
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 مراحل تطور مفهوم التنمية 1الشلل رقم  

 1الميدر : المرجع 

                                                 

 ٤١١٢ .الهندسة جامعة القاهرة  ةاإلقليمية. كليمحاور الحركة الرئيسية وتأثيرها على التنمية  .محمد العاطيأسماء عبد  1
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 مستويات التنمية المكانية: .1-4-2
 :الىيملن تقسيم التنمية الملانية 

 )التنمية الدولية )العالمية 

 ية )على مستوى الدولة(التنمية الوطن 

  ية(دار اإلأو  الجغرافية األقاليمية )اإلقليمالتنمية 

 والقرى( لتنمية المحلية )على مستوى المدنا 

 مكونات العملية التنموية: .1-4-3
ملونــات بعضــها وتتكامــل هــذه ال رافقــة تيـا مســري العمليــة التنمويــةلكـل مســتوى مــن مســتويات التنميــة ملونــات مت

 وتضبط ايقاعها. هجية تحدد مسري العملية التنمويةمنو  مع بعض لتشلل قانون 

 :(1) ويملن حير ملونات التنمية بخربعة ملونات رئيسية، وهي
  ملان التنميةTerritorial. 

  لم التنميةQuantitative. 
  نوع التنميةQualitative. 
  مدة التنميةTemporal. 

 ية:اإلقليممفهوم التنمية .0-4-4
وعلـى مسـتوى  نيـة معينـةالتـي تنفـذ فـي فتـرة زم ليـة المقيـودة والمنظمـة والمشـروعةات المرحجـراءمـن اإل هو مجموعة

ــيم ــ اإلقلـ ــاعي تعـ ــد جمـ ــددةاو وبجهـ ــائل متعـ ــب أدوات ووسـ ــتخدم فيـ ــاد، تسـ ــتغالال   ني جـ ــق اسـ ــة  تحقـ ــوارد الطبيعيـ ــل للمـ أمثـ
، مـع توجيـب وضـبط يعمـل علـى إحـداث التغييـر المطلـوب والمرغـوب فـي المجتمـع والمتاحـة، وبشـلل والبشرية الكامنة

ــة ــة، لم ومتابعـ ــاة المختلطـ ــر فـــي جوانـــب الحيـ ــذا التغييـ ــدوث أي لهـ ــع حـ ــارنـ ــرة  آثـ ــمن دائـ ــب ضـ بقائـ ــب وا  ــة عنـ ــلبية ناتجـ سـ
 (2)والمنشود.  المرغوب

 

 

                                                 

(1) Kozlowski and Hill 1998. P.11. 
 اإلسكندرية  3ط ،"الجغرافية وأبعاده اإلقليمي التخطيط ) 1984" ( خميس محمد الزوكة، 2
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 مفهوم التنمية المستدامة: .1-4-5
عالقتها و  الكتابات المعنية بمشاكل البيئة برز ميطلح التنمية المستدامة خالل ثمانينيات القرن الماضي في

 تحت عنوان  مستقبلنا المشترك  1911والتنمية الذى نشر عام  العالمية للبيئةبالتنمية ، وقد لان تقرير اللجنة 
لميطلح التنمية المستدامة على أنها في أبسط يورها تتمثل في  تلبية احتياجات األجيال تعريفا  من قدم  أول

، وذلك يعنى التوزيع المناسب والعادل للموارد ة على الحياة والبقاء قدرة األجيال المقبلمة على او الحالية دون المس
الجيل الواحد ،  أفراداة المتبادلة بين األجيال المختلفة وبين او والمس على مر الزمن راداالفوالحقوق والثروات بين 
على العوامل الالزمة اة بين األجيال على فرضية أنب على الجيل الحاضر التخكد من الحفاع او ويرتكز مفهوم المس
نتاجية الموارد الطبيعية ل اليحية والتنوع البيولوجيلضمان جودة األحوا  (1).ألجيال القادمةلزيادتها أو  وا 

 

يعوبة تحديد إلى  يدر تقرير البنك الدولي عن البيئة والتنمية ليملد على هذا المفهوم، ويشير 1992وفي عام 
فنن  ، وبالتاليوارد المتاحةمية تنطوي بالضرورة على استخدامات للمعمليات التن حيث أن مفهوم االستدامة

المال المتراكم متضمنا يحة رأس ية الشاملة لاإلنتاجبزيادة إال  التحول الحقيقي لمفهوم التنمية المستدامة لن يتم
 (2). المال الطبيعيرأس البشر والمتعة الجمالية بما يلفي لتعويض الخسائر الناتجة عن نضوب 

ــتدامة     ــطلح االســ ــل ميــ ــود أيــ ــى  Sustainableيعــ ــ ــوجي إلـ ــم االيلولــ ــ Ecologyعلــ ــث اســ ــتدامة حيــ ــ تخدمت االسـ
ــا للتعبيــر عــن تشــلل ــة التــي تكــون عرضــة نتيجــة ديناميليتهـ ــى  تغيــرات هيلليــة تــمديإلــى  وتطــور الــنظم الديناميليـ إلـ

فــي المفهـوم التنمــوي اســتخدم وعالقـات هــذه العنايـر مــع بعضــها بعضـا ، و  حـدوث تغيــر فـي خيائيــها وعنايــرها
علــى  Ecology، وعلــم االيلولــوجي Economyميـطلح االســتدامة للتعبيــر عــن طبيعـة العالقــة بــين علــم االقتيـاد 

الــذي يعنـي فــي العربيــة  Ecoاعتبـار أن العلمــين مشـتقين مــن نفـس األيــل اإلغريقـي، حيــث يبــدأ لـل منهمــا بالجـذر 
 .(3)المنزل، أو  البيت

يسـاعد علــى سـبر أغـوار هــذا المعنـى اللغـوي الــذي هـو المـدخل الــرئيس الـذي إلــى  وبـالرجوع العربيـةفـي اللغــة أمـا   
ــذي علــى  المفهــوم ــد المعنــى االيـــطالحي الــدقيق الـ ــاعد فــي تحديـ ــويسـ ــل أساسـ ــد جــاء الفعـ ــم الميــطلح، فقـ ب يــتم فهـ

والمحافظــة  مرار فــي األمــرطلــب االســتإلــى  اســتدام الــذي جــذره )دوم( بمعنــى المواظبــة علــى األمــر، وبالتــالي يشــير
 . (4) عليب

                                                 

 2114المنامة ، ،المستدامة للطاقة النووية السلميةلتنمية ، اي, سوزان محمداولعجا 1

 المرجع السابق ،المستدامة للطاقة النووية السلميةلتنمية ا 2

(3)Schely and laur, 1997, P.1  

 .213، صم1272لسان العرب،  (4)
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 التنمية المستدامة: أبعاد .1-4-6
ــالي االجتماعيــة و و  لجوانــب االقتيــاديةبــل تشــمل أيضــا ا ،التنميــة المســتدامة علــى الجانــب البيئــي فقــط ال ترلــز  بالتـ

ــة األ ــة ثالثيـ ــة بعــادفهــي تنميـ ــة متكاملـ ــرومت مترابطـ ــم بالضــبط والتنظيـ ــل يتسـ ــار تفاعـ ــة فــي إطـ ــ داخلـ ــوارد.يد والترشـ  للمـ
 (2الشلل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضــرورية فــي المجتمــع، ولكــي  ةيتغيــرات رئيســ إجــراءعلــى ضــرورة  ثــةهــا الثالخبعادلــذلك تنطــوي التنميــة المســتدامة ب
المـال رأس وتعتمـد عليـب، و  المـال الـذي يـديمهارأس مخـزون  واقـع تقوم هذه التنمية على قاعـدة يـلبة ال بـد أن تسـتند

ــب ــد بـ ــا ال يقيـ ــر رأس  هنـ ــد عنايـ ــدي المعـــروف لخحـ ــب التقليـ ــال بمفهومـ ــاجالمـ ــا  اإلنتـ ــب إنمـ ــذي رأس وملوناتـ ــال الـ المـ
 هذه التنمية. أبعادوملونات  يشمل لل معطيات ومقدرات المجتمع ويعلس محتويات

 النقدي.أو  المال الماديرأس المال المادي: ويقيد بب رأس  .1

 نظم البيئية.وال الطبيعي: ويعني الموارد الطبيعيةالمال رأس  .2

 والخدمات. السلعإنتاج المادية القادرة على  يولي: ويشمل األاإلنتاجالمال رأس  .3

 الملتسبة.أو  سواء الموروثة فرادية لألاإلنتاجالمال البشري: ويقيد بب القدرات رأس  .4

 وتقاليدها. فة االجتماعية السائدة بلل قيمها وعاداتهاالمال االجتماعي: ويشمل الثقارأس  .5

 : ترابط أبعاد عملية التنمية المستدامة2الشكل رقم  
 عمل الباحثمن 



- 18 - 

 

، تكثيــا تكنولوجيــا المعلومــاتإلــى  يــات التنميــة المســتدامة فننــب ال بــد مــن التحــول مــن تكنولوجيــا تكثيــا المــوادولغا
المــال رأس االعتمـاد علــى إلــى  Produced Capitalي اإلنتـاجالمــال رأس وهـذا يعنــي التحـول مــن االعتمـاد علــى 

ــاعي رأس و  Human Capitalالبشــري  ــال االجتمـ ــم ) الSocial Capitalالمـ ــلل رقـ ــالي(3شـ ــنن  ، وبالتـ ــة فـ التنميـ
واعــب بخن المـالرأس وزيـادة مخـزون  بطـرق ووسـائل تعمـل علــى يـيانةاإلنتـاج ا تــم اذالمسـتدامة يملـن أن تحـدث فقـط 

ــب ــ ــذلورة، وعليـ ــ ــة المـ ــ ــنن  الخمسـ ــ ــادية فـ ــ ــات االقتيـ ــ ــاألالعمليـ ــ ــة بساسـ ــ ــثالث الممثلـ ــ ــاجية الـ ــ ــع  Productionاإلنتـ ــ والتوزيــ
Distribution  (1)ال بد أن يضاف لها عملية رابعة هي ييانة الموارد واالستهالك. 

 
 المالرأس التنمية المستدامة، وأنواع  أبعاد 3الشلل رقم 

 من عمل الباحث

وفلرة التنمية المستدامة من وجهـة نظـر اقتيـادية تنـدرج تحـت مـا يعـرف باالقتيـاد البيئـي الـذي يقـوم علـى مبـدأ أن  
ــ مــال مــاديرأس إلــى  المــالي الطبيعــيرأس قتيــاد ينمــو مــن خــالل تحويــل اال ى او والنمــو األمثــل يحــدث عنــدما تتسـ

ــل  ــة لتحويــ ــة الحديــ ــالي رأس الكلفـ ــلان، وبالتــ ــة للسـ ــافع الحديــ ــع المنــ ــي مــ ــال الطبيعـ ــل اذالمــ ــان تحويــ ــالي رأس ا لــ المــ
ــي ــى  الطبيعـ ــلرأس إلــ ــو األمثــ ــتوى النمــ ــن مسـ ــى مــ ــادي أعلــ ــال مـ ــنن  مــ ــةفـ ــذا  التنميــ ــاعد هــ ــتديمة، يســ ــر مســ ــون غيـ تكــ

 (2)السيناريو في قياس مدى استدامة التنمية. 

 

                                                 

(1)Goodwin, 2003, P.1  

(2) TINDER, 2000, P.2. 
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 التنمية الزراعية: .1-5

 النبـاتنتـاج تعـرف الجمعيـة االقتيـادية الريفيـة فـي فرنسـا الزراعـة  بخنهـا العمـل الـذي بـب تسـتخدم القـوى الطبيعيـة إل  
 ."الحاجات البشرية تخمينوالحيوان بغية 

هـا بخن ، وتعريـا الزراعـةنسـانالمحايـيل النباتيـة والحيوانيـة النافعـة لإلإنتـاج ويـناعة  وفـن ا علـمهـبخن وتعـرف الزراعـة
الزراعـة قـديما  علـى أنهـا مجــرد عميلـة بـذر البـذور فـي التربــة إلــى  ألنـب لـان ينظـر نظـرا  نســبيا  حـديثا  تعريفـا  علـم يعتبـر 

زراعــة إلــى  ا فتحيـد، وتيــنا الزراعــة العالميـةثـم ترلهــا لتنمـو تحــت الظــروف الطبيعيـة حتــى يحــين موعـد حيــاده
إنتاجيـة جديــدة  أسـاليبوثالثـة ناميــة، والزراعـة المتقدمـة هـي التـي يــتم فيهـا اسـتخدام  تقليديـةأو  متخلفـة أخـرىو  متقدمـة

 التقليديـة فهـي الزراعـة التـي يـتم فيهـا اســتخدامأو  الزراعـة المتخلفـةأمـا  إشـباع رغبـات السـلان.إلـى  عيـرية ممـا أدى
ــورة فــي  ــة غيــر متطـ ــة تقليديــة أي قديمـ ــاج عنايــر إنتاجيـ ــلانإنتـ ــبع رغبــات السـ ــة ال تكــاد تشـ ــلع زراعيــة تقليديـ ــا  ،سـ أمـ

الزراعة النامية فهي تلك النوع مـن الزراعـة التـي تقـع بـين الزراعـة التقليديـة والمتقدمـة، أي تلـك الرغبـات التقليديـة التـي 
ــذ ب ــتخدام ا خســباببــدأت تخخـ ــدم عـــن طريــق اسـ ــة التقـ ــة الزراعيـ ــة فــي الجغرافيـ ــمن مفهــوم الزراعـ ــرية، ويتضـ نتاجيــة عيـ

 (1) توفر الشرو  التالية:

 .المحاييل وتربية الحيواننتاج إل بفي تنظيم الحقل وتهيئت اإلنسانبذل الجهود من قبل -1

 .والمحاييل العناية المقيودة بالحيوان-2

 .في سلن ثابت اإلنساناستقرار -3

 .وتحسين نوعيةنتاج اإلالعمل على زيادة -4

عــن  فضــال  مــن مــواد المالبــس  كبــري للمــواد الغذائيــة، والجــزء األساســاأللبيــرة حيــث تعتبــر الممــول  أهميــة وللزراعــة
ــواد  ــن المـ ــناعة بحاجتهــا مـ ــديو  يــةاألولتزويــد اليـ ــا تمثــل  األيـ ــوقا  العاملــة، وفـــي لونهـ ــد  سـ ــناعية، ويعـ للمنتجــات اليـ

 في بنيان التنمية االقتيادية.                                  ىاألولالرليزة اإلنتاج الفائض في 

ــادي ويـــا ويعتبــر ــا  اقتيـ ــرد نشـ ــا مجـ ــى أنهـ ــة علـ ــر، ويـــا الزراعـ ــ حيـــث أن قايـ ــةالزراعـ ــة أو  ة ليســـت مهنـ حرفـ
ــن والحــــرف ــة المهــ ــي  لبقيـ ــا هــ نمـ ــلوبوا  ــاة  أســ ــي حيــ ــل فــ ــة تتوغـ ــاة متكاملــ ــة حيــ ــانوطريقـ ــة  اإلنسـ ــزارع بلافــ ــي المــ الريفــ

وحضــره ميــدر اســتقرار  فــي فهـي بالنســبة للمجتمــع للــب ريفــب، وحيــث أن الزراعــة طريقــة حيــاة للمجتمــع الريتفايـيلها
 (2) وغير ذلك. لسجينو نظرا  إلمدادها لب بالغذاء والكساء والشراب وااللبقائب 
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 الزراعية:)علم المكا  الزراعي( التنمية في البحث مناهج .1-5-1
 ياإلقليم المنهج.1-5-1-1

 نقليمل متميزة زراعية أقاليمإلى  القارةأو  الدولة تقسيم يملن لذلك ة، وتبعاراسللد وحدة اإلقليم من المنهج هذا يتخذ 
 وطبيعةونوعيتب اإلنتاج  في الجغرافية العوامل توضيح على ذلك بعد ةراسالد وترلز الرسوبي والسهل الهضبة
 عن واضحة يورة عطاءإ إلى  يهدف المنهج اهذ نأ أي ،خرىاأل األقاليم وبقية اإلقليم ذلك بين القائمة العالقات
 ويعوبة وضوحها وعدم الزراعية األقاليم تقسيم يعوبة المنهج هذا عيوب ومن ما، إقليم في الزراعي النشا 

 .إقليم مستوى على ءاتحياواإل المعلومات على الحيول

 يصولاأل المنهج.1-5-1-2

 لاو وتح الزراعياإلنتاج  في تتحلم التي رافيةالجغ العوامل وتقييم تحديد على المنهج هذا في ةراسالد ترلز 
إلنتاج ل مالءمتها ودرجة وجودها نسبة حيث من العوامل تلك أساس على أقاليمإلى  الدولة بتقسيم تعميمها
 قيام ياتإملان تحديد المنهج في هذا من أهمية الرغم وعلى ،المحاييل من معين لنوعأو  عام بشلل الزراعي
 متكاملة يورة يال يعط إال أنب ،غيرها دون  معينة مناطق في المحاييل بعض زراعة يلوتفض الزراعياإلنتاج 
والمقومات التي  الضوابط وحير يياغة في مفيد ييولاأل فالمنهج ،بعضها مع األقاليم بين العالقة لطبيعة
 وتكاملها تهاموضوعي الشمولية ةراسالد يعطي نأ ال يستطيع نفسب الوقت في والقوانين ولكن نظمةلأل تخضع

 .ووضوحها

 المحصولي المنهج.1-5-1-3

حيث  من المحيول تعرياب ةراسالد وتقوم ،والرز والقطن لالقمح معين زراعي محيول ةراسد يتم وبموجبة
 في وتوزيعها إنتاجب في تخثيرا   كثراأل الجغرافية العوامل وتحديد ،استخداماتب وتطور زراعتب وتاري  وموطنب طبيعتب
 والنقلاإلنتاج  مراحل توضيح مع انفراد على منطقة لل في يةاإلنتاج ظروفب لاو يتن لما ،فةالمختل العالم جهات

 الجغرافية. البحوث في اتباعا   المناهج أكثرفهو  ولذلك ،والوضوي بالبساطة ويمتاز واالستهالك

 الوظيفي المنهج.1-5-1-4

 لتباين تبعا آخرإلى  مجتمع من يختلا الذي الزراعي للنشا  الوظيفي الترليب ةراسدإلى  النهج هذا يهدف
 يهدف والتي البسيطة الزراعية المجتمعات في واالستهالكاإلنتاج  فوظيفة ،التاريخي والتطور البشرية العوامل
 ويزداد ،االقتيادية الوظائا تتعقد بينما ،التعقيد وعدم بالبساطة تتيا الذاتي االكتفاءإلى  فيها الزراعي النشا 
 . والتيدير التجارة لغرض فيهااإلنتاج  هدف يلون  والتي المتقدمة المجتمعات في ترابطها
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 (1) الزراعياإلنتاج العوامل الطبيعية المؤثرة في  .1-5-2
 السطح  -أ

قــدم فـــوق  1511التــي يقــل ارتفاعهــا عــن  الســهولنتــاج الزراعــي، و التضــاريس مالئمــة لإلأشــلال  أكثــرتعــد الســهول 
ــر  ــوالي تشــلل مســتوى ســطح البحـ ــد ارتفــاع حــوالي  ،ابسمــن مســاحة اليـــ%55حـ ــا%21بينمــا يزيـ ــن مســاحة اليـ بس مـ

ــا  ،قــدم3111علــى  ــوالي أمـ ــب عــن او فيتــر  (%11البــاقي )حـ ــر  3111-1511ي ارتفاعـ ــتوى ســطح البحـ ــدم فــوق مسـ قـ
وترلــز  الزراعــياإلنتـاج المحايــيل الزراعيـة فــي المنـاطق الســهلية، وعلــى العلـس مــن ذلـك يقــل إنتـاج يترلـز معظــم 

رة، ومـع ذلــك فقـد تمــارس او ويـعوبة اتيــالها بالمنـاطق المجــ ورتهــا وشـدة انحــدارهاجبليـة لوعالسـلان فـي المنــاطق ال
ــون األ ــواء لــان ذلــك فــي بطـ ــام أو  وديــةحرفــة الزراعــة فــي بعـــض المنــاطق الجبليــة سـ ــفوي الجبليــة، وبعــد قيـ علــى السـ

  مدرجات ايطناعية.إلى  بتحويلها اإلنسان

 المناخ: -ب

غيـر مباشــر ألنـب يـمثر فـي العوامــل أثـرا  مباشــرة لمـا أن لـب اإلنتـاج ة التـي تـمثر فـي يعتبـر المنـاخ أحـد العوامـل الهامــ
ــمثر اإلنتــاجالتــي تــمثر بــدورها فــي  ــل  وســائل النقــل اإلنتــاج علــى، ويـ ــة التــي تــمثر بــدورها فــي الزراعــة، ولكـ وفــي التربـ

ــمثر العنايــر ــو فيهــا، وتـ ــة معينــة ينمـ ــ محيــول ظــروف مناخيـ ــة خايــة الحـ ــقيع مطــارواأل رارةالمناخيــة المختلفـ  واليـ
ــرة  وع الشـــمسوســط ــول فــي نيـــا الكـ ــمالية لكــل محيـ ــدود الشـ ــالحرارة تحــدد الحـ ــر المناخيــة، فـ ــن العنايـ وغيرهــا مـ

ــد  ــول حـ ــل محيـ ــى الشــمالي، ولكـ ــاطق أدنـ ــي المنـ ــة فـ ــام الزراعـ ــاف دون قيـ ــوفره، ويحــول الجفـ ــن تـ ــد مـ ــرارة البـ مــن الحـ
 اتاو لالخضـر الزراعيـة خايـة بعـض المحايـيل الحساسـة لـب  ، ويعتبر اليقيع مـن ألـد أعـداء المحايـيليةاو اليحر 
الزراعــي فالريـاي لـواقح، وبعـض الريــاي المحليـة بـاردة، وبعضــها اإلنتـاج ، وتـمثر الريـاي خايــة المحليـة علـى والقطـن

 .اتاو الخضر وتضر  زهاراألقط تسالتي جاف مثل رياي الخماسين الحارة المتربة 

 التربة:  -ج

فـي تـوفير غذائـب، ولســائب اعتمــادا  لبيـرا   اإلنسـانالزراعـي، ويعتمـد اإلنتـاج عيـة المهمـة فــي التربـة مـن الميـادر الطبي
علـى مـا ينمـو فـي التربـة مـن نباتـات، ومـا يعـيل عليهـا مـن حيوانـات يختلـا البـاحثون فـي تعريـا التربـة، فالتربـة عنــد 

الزراعيـة. بينمـا عنـد مهندســي األرض أو  التـرابأو  األرضالمعـاجم اللغويـة يقيـد بهـا الطبقـة المفللــة مـن أيـحاب 
ــة مــن الغـــالف اليـــخري ــة المفللـ ــا  البنــاء الطبقـ ــرة أمـ ــن القشـ ــلة مـ ــة غيــر المتماسـ ــة الخارجيـ ــي الطبقـ بالنســبة للجغرافـ

 ية الملونة من اختال  المواد الناتجة من تفتت اليخور وانحالل المعادن وبقايا الكائنات الحية.األرض
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 مكونات التربة:

 التربــةوالهـواء، وتعــرف ملونــات  فضــال  عــن المــاءمــن اخــتال  المـواد المعدنيــة والعضــوية مــع بعضـها  التربــةتتكـون 
ــات  مــن أهــمبــالمواد الالعضــوية، وهــي  أحيانــا  المعدنيــة  ــم  كبــرهــا تمثــل الجــزء األأنإذ  يةساســاأل التربــةملونـ مــن حجـ

 مخلفــات الكائنـات الحيــة النباتيــة يـدرها بقايــافم ةالعضــوي التربــةملونـات أمــا  ووزنهــا وتكــون هيللهـا الرئيســي. التربـة
ــا ب ــد تحليلهـ ــات بعــ ــذه الملونـ ــة وتعـــرف هــ ــةوالحيوانيـ ــديدة  التربـ ــة شـ ــاده جيالتينيــ ــن مـ ــاره عـ ــدبال، وهـــي عبــ ــ ــةاو المقبال  مــ

العنايـر الغذائيــة المتحللــة التــي وتحتــوي علــى  لهـا قــدره عاليــة علــى االحتفـاع بالمــاء بنيــة اللــون أو  للتحليـل ســوداء
الذائبـة مـا يسـمى بمحلـول  مـاليون المـاء مـع األل  وي   التربةالماء فيعد أحد ملونات أما  ،ا النباتات في غذائهاتحتاجه
 النبات.إلى  التربة، وهو الوسط الذي يتم بواسطتب نقل المواد الغذائية من التربة

ــوين  ــ ــي تكـ ــواء فــ ــ ــدخل الهـ ــةويــ ــوالي  التربــ ــ ــون حـ ــ ــم  % 25 – 21ويلـ ــ ــن حجـ ــةمــ ــو التربــ ــة، وهــ ــ ــات  الرطبـ ــ ــز النباتـ ــ يجهـ
ــيل ب لســجينو باأل ــة التــي تعـ ــات الحيـ ــي الكائنـ ــمثر فـ ــا يـ ــا لمـ ــةالضـــروري لنموهـ ــدور التربـ ــنهض بـ ــة ، ويـ ــم فـــي عمليـ مهـ

 وتحلل المواد العضوية. ، وفي عمليات تخكسديةاو والكيمي التجوية الفيزيائية

 الزراعياإلنتاج العوامل البشرية المؤثرة في  .1-5-3
ــ ــمثرة ف ــل البشــرية المـ ــاج ي تتنــوع العوامـ ــازاإلنتـ ــالنواحيبخن الزراعــي وتمتـ ــة وتتيــل بـ ــوال  هــا متداخلـ االقتيــادية واألحـ

 واالجتماعية. من هذه العوامل: السياسية

 العوامل االقتصادية.1-5-3-1

 العاملة: األيدي( 0)

ــلان أخــرى نتيجــة الخــتالف العوامــل الطبيعيــةإلــى  يختلــا توزيــع الســلان مــن جهــة  ،والبشــرية المــمثرة فــي توزيــع السـ
المحايــيل وخايـة المحايــيل التـي تعتمــد فــي إنتــاج ويتعـدد  ظـة بالســلان تســود الزراعـة الكثيفــةلجهــات الملتففـي ا
العاملـة فـي الزراعـة تعتمـد  األيـديفي الجهات التي تعاني من ندرة السـلان حيـث تقـل عـدد أما  ،على اليدوي إنتاجها

ــتخدام اآلالت  إنتاجهــاة المحايــيل التــي يملــن علــى اآلالت الزراعيــة، وبــذلك تســود فيهــا الزراعــة الواســعة وزراعــ باسـ
 الزراعية.

 والتقدم التكنولوجي: العلمية ساليب( األ6)

الزراعــي، اإلنتـاج زيــادة إلـى  يـمدي اسـتخدام الوســائل العلميـة وتطبيــق التقنيـات الحديثــة والمتطـورة فــي مجـال الزراعــة
 وزيادتب: الزراعياإلنتاج المستخدمة لتطوير  ساليبومن األ

 الزراعيةاألرض زيادة مساحة  

 ية لألراضي الزراعيةاإلنتاجرفع الكفاءة  
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 المال:رأس ( 3)

وتحسـين مســتواه،  الزراعـياإلنتـاج األمـوال مـن مسـتلزمات  أيـبح إنفــاقإذ  المـال عنيـر هـام لقيـام الزراعـة،رأس إن 
ودرجــة  الزراعـياإلنتـاج نايـر المـال ويعتمـد ذلـك علــى طبيعـة عرأس إلـى  وتختلـا المحايـيل الزراعيـة فـي حاجتهــا

ــاج  ــة يحتــ ــورة عامــ ــا، وبيــ ــاج توفرهـ ــياإلنتــ ــى  الزراعــ ــال لرأس إلـ ــخمينمــ ــن تــ ــب مــ ــل و أرض  متطلباتــ ــة وعمــ آالت زراعيــ
ــائل نقــلأو  ــواد الضــرورية، وتظهــر ســمدة وبــذور ومــواد ملافحــة ووسـ ــبة رأس  أهميــة وخــزن وغيرهــا مــن المـ المــال بالنسـ
ــاج لإل ــتوى نتـ ــالزراعـــي علـــى مسـ ــح تلـــك األو  راداالفـ ــواء، وتتضـ ــد سـ ــدول علـــى حــ ــةالـ ــي  هميـ ــال  الضـــخمة التــ ــي المبـ فـ

عــداد  األراضــيواستيـالي  ومشـاريع الــري والبــزل الســدود اإلروائيــة تخييـها الــدول إلقامـة وشــراء  الفنيــة الكـوادروا 
 وغيرها.. المعدات الزراعية وتوفير االسمدة والبذور ومواد الملافحة وتطوير البحوث الزراعية

 والتسويق: النقلئل وسا (4)

األسـواق التـي تسـتوعبب، إلـى  أنهـا األداة لتويـيلبإذ  الزراعـي،اإلنتـاج فـي عمليـة  هاما  دورا  الموايالت وسائل  تلعب
 مــردودا  وتحقــق لــب  ة، فهــي التــي تملنــب مــن بيــع محيــولباألســواق المناســب تــخمينوتســتهلكب. فــالمزارع حــريص علــى 
التـي تتمتــع بطلــب لبيــر عليهـا فــي الســوق. تقســم المنتجـات الزراعيــة مــن حيــث  جيـدا، فيهــتم المزارعــون بالمحايــيل

 :الىطبيعة تسويقها 
 الحبوب، والثوم، والبيل. ←منتجات زراعية تتحمل التخزين 
 الخضار، والفواكب. ←منتجات زراعية سريعة التلا

 :الىاإلنتاج وتقسم األسواق من حيث بعدها عن مناطق 

 سواق الدولية.األ-األسواق المحلية.   -

 العوامل االجتماعية.1-5-3-2

ــافي للشــعو إ ــن قــيم وعــاداتن التبــاين فــي المســتوى الثقـ ــود فــي مجتمعــاتهم مـ ــد و  ب ومــا يسـ ــد  أســاليبوتقاليـ ســلولية قـ
ــنعلس  ــآثار تـ ــة هــ ــة وطريقــ ــات الزراعيــ ــى المنتجــ ــاا علــ ــازة إنتاجهــ ــد حيــ ــة األرض ، وتعــ ــم الملكيــ ــموحجــ ــن أهــ ــواهر  مــ الظــ

الحيــازة  أنظمــةوتختلــا  ،اخـتالف فــي طبيعــة المنتجــات الزراعيــة حيــاني لثيــر مــن األاالجتماعيـة التــي يــرتبط بهــا فــ
ضــمن الدولــة  أخــرىإلــى  تهــا بــاختالف الــدول لمــا تختلــا مــن منطقــةإدار الملكيــات الزراعيــة وطــرق  أحجــاموتتبـاين 
ــدة ــاين  ،الواحــ ــي تبــ ــخثير فــ ــة ذات التــ ــل االجتماعيــ ــن العوامــ ــدين مــ ــد الــ ــا يعــ ــاج لمــ ــياإلنتــ ــثال  ف ،الزراعــ ــر مــ ــدين يحــ م الــ

سـالمية بينمـا تعـد تربيـة الخنــازير سـالمي لحـوم الخنـازير ولهـذا ال يوجـد أثـر يـذلر لتربيـة هـذا الحيـوان فـي الـدول اإلاإل
ــم ــن أهـ ــدول اال مـ ــي الــ ــوم فـ ــادر اللحـ ــذا يتضـــحو ميـ ــدين باإلســـالم، وهلـ ــدة التـــي ال تــ ــات المتحـ ــة والواليـ ــخن ربيـ ــيم  بـ القــ

التي تسـود فـي مختلـا المجتمعـات الزراعيـة تعـد مـن العوامـل الجغرافيـة بالغـة التـخثير  العادات، والتقاليداالجتماعية و 
 الزراعي، وتباينب في العالم.اإلنتاج في 
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 :األولخاصة الفصل 
ــلل  أســاستعتبــر المفــاهيم التــي تطــرق لهــا البحـــث  ــلل عــام والتنميــة الريفيــة الزراعيــة بشـ العمــل بالتنميــة الملانيــة بشـ

ــمن  ــاورالخـــاص، وهـــي ضـ ــام محـ ــن العـ ــدرج مـ ــنيا متــ ــن تيـ ــر عـ ــة تعبـ ــى  الثالثـ ــة إلـ ــ ــع الحال ــا يتناســـب مـ الخـــاص بمـ
 وفق: الدراسية

ــد  - ــان وتحديـ ــل تعريــــا الملـ ــمن الفيـ ــان: تضـ ــادالملـ ــتوياتب، وهـــي عأبعــ ــة ه ومسـ ــد ماهيــ ــر ضـــرورية لتحديـ نايــ
نمويــة ويخخــذ والــذي يشــلل اإلطــار الجغرافــي متعــدد المســتويات، والــذي تــتم فيــب جميــع األنشــطة الت الملـان

ــان ــة الملـ ــتند فـــي  أهميتــب تحديــد ماهيـ ــة يسـ ــع الخطــة التنمويـ ــن لـــون وضـ ــدرات أساســمـ ــات ومقـ ب علـــى مقومـ
 ية.إقليمأو  الملان المدروس على اختالف مستوياتب محلية

ــ - ــرين راســل الفيــل مفــاهيم التنميــة الملانيــة بداو التنميــة الملانيــة: تن ة توضــح عــدة وجهــات نظــر مــن عــدة مفلـ
 أبعـادتطبيقهـا مـن خـالل مسـتوياتها المتعـددة، ومـا تحتويـب هـذه التنميـة مـن أشـلال هـوم التنميـة و ودارسـين لمف

ــر  ــتشــلل عنايـ ــع الخطــة أساسـ ــدء بوضـ ــن البـ ــار عـ ــذها بعــين االعتبـ ــوال  ية يجـــب أخـ ــرامج إلـــى  ويـ ــذ البـ تنفيـ
 والسياسات التي تحقق األهداف المنشودة للتنمية الملانية.

ية تقــديم مفــاهيم تتعلــق بالتنميــة الزراعيــة بيــفتها النشــا  االقتيــادي راســلــة الدالتنميــة الزراعيــة: فرضــت الحا -
الرئيسـي فــي محافظـة درعــا، ولــان البـد مــن تعميـق فهــم القــارم بالملونـات الرئيســية للتنميـة الزراعيــة ابتــداء 

 .الزراعي الطبيعية والبشريةاإلنتاج ل العوامل الممثرة في او تنإلى  من تعريا الزراعة

، يعمـل البحــث الملانيــة الزراعيـةر الرئيســية فـي التنميـة او ر والتــي تشـلل المحـاو قـا مـن اإلحاطــة بهـذه المحـانطال
عنهـا، ويشـلل مثـاال  على ترسي  أسس العمل بالتنميـة الملانيـة فـي المنـاطق الزراعيـة التـي تشـلل محافظـة درعـا 

ــاهيم  ــة للمفــ ــوالت التاريخيـ ــتيعاب التحــ ــاألاسـ ــة التنمساســ ــي العمليــ ــة ية فـ ــة ويــ ــبدايـ ــة دأساســ ــي أيــ ــروع فـ ــية للشــ ة راســ
 ية.راسة في تطوير هذه المفاهيم بما يتالءم مع الحالة الداهمن الباحث من المسل  م  ، لما ي  تنموية
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 الفصل الثاني: .2

 

 المكانيـــــــــــــــة التنمية في نظريات وتجارب           
o نظريات في التنمية الريفية الزراعية 

o جارب المحلية والعالميةالت 
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 :مقدمة
 تعتبر النظريات، والتجارب المدروسة في هذا الفيل خالية جهـد تخطيطـي، وتنمـوي لبيـر، سـواء لانـت مـن قبـل ممسسـات

ة التنميـة الملانيـة الشـاملة فـي المنـاطق الزراعيـة، وعلـى الـرغم مـن أن المطابقـة مـع الحالـة راسـفهـي تشـلل مرجعـا فـي د أفـرادأو 
، ذلــك وطريقــة اسـتنبا  الحلـولاإلشـلاليات مقارنـة تسـاعد بشـلل لبيـر فــي  اإال أنهــ ية تكـون جزئيـة مــع بعـض التجـاربراسـدال

 الزراعية. والموارد الطبيعية ية لحد ما من ناحية المناخراسأن التجارب المضمنة في هذا الفيل تشابب الحالة الد

 نظريات في التنمية الريفية والزراعية. .2-1

ــة أبعــادوفـــي رســم  مفلــرون فــي تحديــد مفهــوم التخلــاال اختلــا ه، فاالقتيــاديون الكالســيليون اعتمــدوا علــى مجموعـ
ــيرها ــي تفســ ــق فـ ــي تنطلـ ــات التـ ــن النظريـ ــي ال مـ ــالمنظور الغربــ ــديث بـ ــوم التحـ ــن مفهـ ــمالمـ ــذي يـــرى فـــي رأسـ ــاي الـ  أوروبــ

 تنشـده بلـدان العـالم الثالـث، ودعـواأن  يجبلمجتمع الذي ل الغربية وأمريلا الشمالية نموذج التنمية المستهدف وشلال  
المسـتقاة مـن ظـروف هـذه الـدول وتطبيقهـا  استعارة مجموعة من النظم الحديثـة والتكنولوجيـا والقـوانين االقتيـاديةإلى 

طـر النشـا  االقتيـادي األثـر الكبيـر فـي تعظـيم األربـاي، ممـا ألية السـوق والمنافسـة الحـرة فـي ا أن آلو أبحذافيرها، ور 
وعمـل إنتـاج الـذي يعمـل علـى خلـق فـرص األمـر واالسـتثمارات  دخـاراتاالالمـال وزيـادة حجـم رأس لى تـراكم يعمل ع

ــادة  ــمدياإلنتــاج جديــدة وزيـ ــا، ممــا يـ ــدخل وتراكمهمـ ــاريع الجديــدةإلــى  والـ ــق المشـ ــورة  خلـ ــا  وبيـ ــدم االقتيــاد تلقائيـ وتقـ
 (1)لمنشود.طرد والرخاء اضعفوية، وبالتالي قيادة المجتمع نحو االزدهار الم

 االقتصادية: –نظرية المراحل التطورية للتنمية االجتماعية  .2-1-1
ــ   ــرت محــ ــاتاو ظهــ ــنيا المجتمعــ ــات لتيــ ــع نظريــ ــدة لوضــ ــى  الت عديــ ــدمتها إلــ ــي مقــ ــان فــ ــادي لــ ــو اقتيــ ــل نمــ مراحــ
(Rostow. W( وتلتهـا ،)Harbison and Myers لتقسـيم المجتمعـات علـى أربـع مراحـل لكـل مرحلـة متطلبـات فـي )

 الزراعــياإلنتـاج ( ثـالث مراحـل لتيــنيا Wheaton. Cقـوى العاملــة تتفـق معهـا، ومــن ثـم حـددت نظريــة )سياسـة ال
 بحثي، وهي:  أساسعلى 

ــة -1 ــة التقليديــ ــة -2المرحلـ ــة التحويليـ ــل -3المرحلــ ــمن المراحــ ــدخل ضــ ــل تـ ــرة عوامــ ــمنة عشــ ــة، متضـ ــة التجاريــ المرحلــ
ــع ــ ــة، ودوافـ ــ ــات العامـ ــ ــي االتجاهـ ــ ــي، وهـ ــ ــل الزراعـ ــ ــثالث للتحليـ ــداف  الــ ــ ــاجأهـ ــ ــة اإلنتـ ــ ــة عمليـ ــ ــ، وطبيعـ ــ ــرارات،  اذاتخـ ــ القـ

ــويق  ــا تســ ــاجوتكنولوجيــ ــداإلنتــ ــدالت العائــ ــ ــبة معـ ــداخلي، ونســ ــويق الــ ــ ــاء   ، ودورة التسـ ــي بنــ ــ ــمثرة فـ ــات المــ ــى المنظمــ ــ علـ
ــة، و  ملانالزراعـ ــاد ا  ــي االقتيــ ــي فــ ــاع الزراعـ ــيب القطــ ــارلة نيـ ــتغلة، ومشــ ــر المسـ ــة غيــ ــادر الزراعيـ ــتخدام الميــ ــة اسـ يــ
 الكلي. 
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 (1): الى( Wheaton. Cفي نظرية ) ىاألوللمرحلة وتقسم ا

ففـي هــذه المرحلـة يلـون المجتمـع تقليـديا  بلـل مــا يحملـب هـذا المفهـوم مـن معنـى )الجماعــات  المرحلـة التقليديـة:-0
 الدينية التقليدية، والعالقات االجتماعية المترابطة، والطرق التقليدية المستخدمة في الزراعة(.

ا، واضـحا  فيهـدورا  بـدأ االقتيـاد الحـديث يحتـل  حـدات المجتمـع التـيو أو  وتمثـل المجتمعـات ة:المرحلة التحويلي-6
 وقيمها.  ولكنها ما زالت متمسلة بطرقها

التـي تتمثـل بـالمزارع التجاريــة الحديثـة ذات النظـرة الواسـعة المتفتحـة التـي يملنهـا التحـرر مــن  المرحلـة التجاريـة:-3
 القيود التقليدية.

 دفعة القوية، ونظرية النمو المتواز :نظرية ال .2-1-2
دفعــات إلـى  القـرى فــي الـدول الناميـة بحاجــة بـخن (Rosenstein. R, 1957المرحلــة التجاريـة دعـا )إلـى  للويـول

ة تفــوق فـي أثرهــا القفــزات التدريجيـة للخــروج بــالمجتمع مــن واحــد متماثلـة فــي مختلــا الميـادين ينــتج عنهــا دفعـة قويــة
 والنمو. حالة التقدمإلى  االتخلأو  حالة الرلود

 (2)ية:أساسأن علمية التنمية االقتيادية تتكون من ثالثة عناير إلى  درج االقتياديون   

 ( تغير بنياني يلون من شخنب تحقيق معدل مرتفع للزيادة في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن.1
 مة الداخلية التي بموجبها االقتياد المتخلا.او مق( دفعة قوية يتهيخ بفضلها التغلب على عوامل ال2 
ــوافر 3  ــاها تـ ــنى بمقتضـ ــة يتسـ ــتراتيجية مالئمـ ــباب( اسـ ــذي  أسـ ــاني الــ ــر البنيـ ــك التغيـ ــق ذلـ ــة لتحقيـ ــة الالزمـ ــة القويـ الدفعـ

 تتطلبب التنمية. 

التغيــر  وأن ،يتضــمن االتجـاه نحــو التغيـر الكمــي والتنميـة حــدوث التغييـر، ويالحــ  أن النمـو ويفتـرض لــل مـن النمــو
ــاة  التغيــر الكمــيإلــى  التغيــر الكيفــي منــبإلــى  وشــامال ، وبــذلك فننــب أقــرب مــا يلــون  فــي التنميــة يلــون لليــا   مــع مراعـ

ة راســد أهميــةوالتـرابط الــوظيفي بــين الــنظم المختلفــة داخـل النســق القــروي، و  المتــوازن بــين القطاعــات المختلفــة النمـو
( Nurki.R، ويــرى )للـل، فلـل نظــام لـب وظيفـة يمديهــا لتحقيـق أهـداف النســق والوظيفــة هـذه الـنظم مــن نـاحيتي البنـاء

ــة ــوازن بحاجــة أن الدفعــة القويـ ــو المتـ ــتثماراتإلـــى  والنمـ ــراكم  اسـ ــرين،رأس وتـ ــوميإال أن  مــال لبيـ ــدخل القـ  ضـــعا الـ
رأس والحــافز علــى االسـتثمار ثــم ضــعا تكــوين  انخفــاض حجــم السـوق إلـى  واالدخـار الفــردي فــي هـذه الــدول يــمدي

ا اذإال  ثانيـة، وذلــك فـي يـورة حلقـة مفرغــة انخفـــاض مسـتوى الدخــلإلـى  يــة ممـا يـمدياإلنتاجومـن ثـم ضـعا  المــال
 (3) لسر حلقة التخلا المفرغة في نقطة فيها بواسطة الدفعة القوية التي تخرجها من هذه الدائرة المفرغة نااستطع

                                                 

 .447-422هدى مجاهد، التنمية االجتماعية والمجتمع القروي،  ص 1

االقتصادية ات راسالد، وثعلي فؤاد احمد، مشكالت المجتمع الريفي في العالم العربي، محاضرات ألقاها على طلبة قسم البحو 2

 1262ات العربية، جامعة الدول العربية، راسالد، و، معهد البحوثواالجتماعية

 ة تبادل المعرفة، جامعة مؤتة ، االردن، وإدارالحنيطي، دوخي عبد الرحيم، التنمية الريفية 3
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اللجــوء للقـــروض إلــى  لبيــر ممــا يــدفع الــدول الناميــة رأســمالإلــى  إن عمليــة تحقيــق الدفعــة القويــة المتوازنــة بحاجــة 
وتحمـل أعبـاء  تعـاني مـن مشـللة الـديون الخارجيـة الخارجية، فالكثير من دول العالم الثالث المطبقة لهـذه النظريـة قـد

 خدمة الدين الخارجي، مما عمق مفهوم التبعية لالقتياديات المتقدمة.

ــر المتــوازن،( فــي Hershman.A.,1958يــرى )    ــة النمــو غيـ ــخن نظريـ ــادية  بـ ــز المــوارد االقتيـ ــاع يــتم ترليـ علــى قطـ
 .(H.W, Singer; 1964)في المجتمع  خرىوتقدم باقي القطاعات االقتيادية األ رائد يتم من خاللب توسع

 نظرية النمو م  خال استغال فائض القوى العاملة: .2-1-3
ــتLewis A.,1955يـــرى )  ــالل اســ ــن خــ ــو مـ ــة النمــ ــى ( فـــي نظريــ ــز علــ ــرورة الترليــ ــة ضـ ــوى العاملــ ــائض القــ غالل فـ

اليـناعات لثيفـة العمالـة، وا عطـاء العمــال فـي بـادم األمـر أجـورا  متدنيــة تناسـب مسـتويات إنتـاجيتهم المتدنيـة، ولكــن 
تلقائيـا  علـى أكد )لويس( أنب سـتظهر فـي المسـتقبل يـناعات يملـن مـن خاللهـا امتيـاص فـائض العمالـة ممـا يعمـل 

ــا مثــل هــذاألجــورتحســين مســتوى  ــة لحــين ظهــور، وربمـ ــع بعــض اليــناعات والحــرف الريفيـ ــاءو  ه اآلراء تــتالءم مـ نشـ  ا 
ــة ــناعات زراعيــ ــل، وبأو  يــ ــائض العمــ ــاص فــ ــى امتيــ ــادرة علــ ــة قــ ــر زراعيــ ــة غيــ ــي الزراعــ ــة فــ ــة المقنعــ ــة البطالــ خايــ

 (1) والحرف الريفية واليناعات

 النظرية الراديكالية )نظرية التبعية، واالستغال(: .2-1-4
أن المجتمعـات الريفيــة إلــى  شـير اآلراء الرئيسـية للنظريــة الراديلاليـة )مـن بينهــا المارلسـية( فــي التنميـة االقتيـاديةت  

ــدخل ع ــذي يتــ ــتعماري الــ ــ ــاري االسـ ــام التجــ ــاج النظــ ــ ــن نتـ ــي مــ ــة هــ ــ ــفها اآلن بالتقليديـ ــي نيــ ــيالتــ ــ ــعيد السياسـ ــى اليــ ــ  لـ
ومـنخفض مـن التنميـة فـي  حفـاع علـى مسـتوى مقيـدلل (E.R. Wolf, 1970) ،واالقتيـادي ولوجي والعسـلرياأليـديو 

ــن المــواد  تــخمينالــدول المتخلفــة ل ــيطرة علــى ميــادر المــوارد  يــةاألولمتطلباتــب مـ ــةاألولالالزمــة لليــناعات، والسـ )  يـ
وهــذه  مفلـروشـلالها المختلفـة، وهلـذا يـرى وتعميـق مفهــوم التبعيـة بن اإلنتـاجوعلـى األسـواق العالميـة لتيـريا  الخـام(
ــ ــدمتهم ) ةالمدرســ ــي مقــ ــو) .Lewis Myrdal Gوفــ ــ ــطلح النمـ ــة Growth( أن ميــ ــطلح التنميــ ــرادف ميــ ( ال يــ

(Development وان قيـر ميــطلح التنميــة علـى النمــو ،) وال يشــتر  وجــود  مرفوضـا  ألنــب يعنــي تراكمـا  فقــطأيــبح
تعتقــد  وعــدم التـوازن، لمــا (Exploitationمسـائل اجتماعيــة لالعدالـة االجتماعيــة، بـل ربمــا ينطـوي علــى االسـتغالل )

زالة الطبقية في المجتمعات  يـادي مـن خـالل تـخميم مرافـق الدولـةوسـيادة اسـتقالل االقت هذه المدرسة أن االستقالل وا 
ــة  ــتوياترأس ونـــزع ملكيـ ــين مسـ ــال األجنبـــي، وتحســ ــحة المـ ــادة  اليـ ــل علـــى زيـ ــذي يعمــ ــيم الـ ــاجوالتعلـ ــين اإلنتـ ، وتحســ

 (2) وتحقيق التنمية. ية للقضاء على التخلاأساسي للسلان، هي شرو  والمستوى المعيش مستوى االستهالك

يــة، اإلقليمهــي الثنائيــة  د الــدول الناميــة فــي الوقــت الحاضــريـرى مفلــرو هــذه المدرســة أن الظــاهرة البــارزة التــي تســو 
ــةومــ ــادية وتكنولوجيــة واجتماعيـ ــن ثنائيــة اقتيـ ــة )وحضا ا ترتـــب عليهــا مـ ــائدة فـــي منط ريـ ــي حالــة سـ ــة الدوهــ ــقـ ـة(، راسـ

ووجـود هـوه لبيـرة تفيـل بــين  ( اخـتالل التـوازن الجغرافـي للنمـوRegional Dualizmيـة ) اإلقليموالمقيــود بالثنائيـة 

                                                 

1 Lewis, Arthor A.; 1955). (Lewis, W.A.;, 1954) (G.Ranis, 1964) 
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( وجــود جـزء مـن المجتمــع Economic Dualizmمختلـا قطاعـات المجتمـع، فــي حـين تعنـي الثنائيــة االقتيـادية ) 
ــاد تقليــدي زراعــي متخلـــا بجانــب ــدم رآخــ يســود فيــب اقتيـ ــا  بــين الجــزأين متقـ ــاعينأو  ومتطــور، وأنــب ال ربـ وال  القطـ

ــد، واحــد تكامــل بـــرغم تواجــدها فـــي حيــز جغرافـــي ــمن البلــد الواحـ ــة التكنولوجيــة )أمــا  وضـ  Technologicalالثنائيـ
Dualizm ،التقليديــة،وسـائل اإلنتـاج  حـدهما زراعـي ريفـي يعتمـد علـىأ( فتعنـي انقسـام االقتيـاد القـومي بـين قطـاعين 

 اإلنتــاجوتكنولوجيــا تقليديــة بدائيــة فــي  اد القــومي المحلــي، ويســتخدم أدواتمــن االقتيــ كبــرويسـتحوذ علــى الجــزء األ
ــا . القــائم مـا بــين  والثقافيـة، فهــي نتيجـة لليـراع أمـا الثنائيــة االجتماعيـة والثـاني قطـاع يــناعي حـديث متقـدم تكنولوجيـ

 (1). حيانوثقافية داخلية في بعض األ جتماعيةا والثقافية المحلية مع نظم النظم االجتماعية

 التعقيب على النظريات السابقة: .2-1-5
ــتوى  وتعقيبــا  علــى النظريــات الســابقة، ال توجــد نظريــة بحــد ذاتهــا قــادرة علــى تفســير ظــاهرة التنميــة بلليتهــا علــى المسـ

بسـبب مسـتوى التغيــرات ن مـا ينطبـق علــى دولـة معينـة لــيس بالضـرورة أن ينطبـق علــى غيرهـا مـن الــدول ا  العـالمي، و 
ــة،  ــن خــالل تشــليلة مــن النظريــات التنمويـ ــب يملــن تفســير ظــاهرة التخلــا مـ الثقافيــة واالجتماعيــة فــي لــل دولــة، وعليـ
ــالمعنيون  ــاء، فـ ــات العلمـ ــتالف اهتمامــات واختيايـ ــديما  الخـ ــة قـ ــاهرة التخلــا والتنميـ ــيرات لظـ ــتالف التفسـ ويرجــع اخـ

ــاع الطبـــي  ــبب التخلـــابالقطـ ــثال  يفســـرون سـ ــوفير اإل مـ ــي تـ ــور فـ ــبالقيـ ــةملانـ ــة ات العالجيـ ــة  والتغذيـ ــة باألمومــ والعنايـ
فــي حــين  ،خــرىمــن العوامـل األ وغيرهــا والعجـز فــي الثقافــة اليـحية الزيــادة فــي معـدالت وفيــات األطفــالو  والطفولـة

ي المـدارس والشـباب فـ ا يلمـن فـي مـدى االهتمـام باألطفـالن سبب التخلـأيفسر العاملون في مجال التربية والتعليم 
ــيم والثقافــة ــن األ وفــي التعلـ ــر ذلــك مـ ــن التعــســبابوغيـ ــإلـــى  ن التخلـــا يرجــعأن او ، ويـــرى المســئولون عـ ن او مــدى تعـ

ــنهم الفـــالي ــغار المــــالك مــ ــة يــ ــدرات  وبخايــ ــرائية والقــ ــوى الشــ ــال القــ ــي مجـ ــراء فــ ــةاإلنتاجوالفقــ ــة  يــ ــويقية بطريقــ والتســ
ــرإنيــة، وعليــب او تع ــات علمــاء التنميــة ال تقتيـ ــد علــى جانــب ن اهتمامـ ــع الجوانــب، فهــم ينظـــرون  واحـ بــل تشــمل جميـ

 ن سـبب قيــور عائـدات التنميـة يعــودأوال يملــن تخيييـها، ويـرون  ن هـذه المظـاهر وحــدها متشـابلة ومعقـدةأعلـى 
 وغيرها من التخييات. ر التخلا على أنها تخييات زراعية وتعليمية ويحيةومظاه أسبابمعاملة إلى 
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 :ميةالمحلية والعالالتجارب  .2-2

 مقدمة:

ي والمحلـي، حيـث تتحـدث التجربــة اإلقليمـج مــن تجـارب التنميـة الريفيـة علـى المســتوى اذل هـذا الفيـل ثـالث نمـاو يتنـ
ــا ــر النشـ ــن أثـ ــة( عـ ــورية )المحليـ ــيالسـ ــة فـ ــر الزراعيـ ــادية طات غيـ ــة االقتيـ ــدخلو  التنميـ ــين الـ ــة  تحسـ فـــي ريـــا محافظــ

 هميـةات التـابع لـوزارة الزراعـة، وهـي مـن األراسـز الـوطني للدة قـام بهـا المرلـراسـحمـص، وهـذه التجربـة مسـتمدة مـن د
ــان ــ بملـ ــزرت جانبـ ــث أبــ ــ ا  حيــ ــع المعيشـــي لإل ا  مهمــ ــين الوضــ ــن جوانـــب تحســ ــانمــ ــالل  نســ ــن خــ ــة مــ ــة الزراعيــ ــي البيئـ فــ

 نشاطات غير زراعية.

نقــا  إظهـار مـن خـالل  الـدلتا نقليملمحافظـة الدقهليـة بــة تنمويـة شـاملة راســد لـت التجربـة الميـرية )العربيـة(او بينمـا تن
 ارات تنمويــة مبنيــة علـى أســس علميــةقـر  اذاتخــوالفــرص، ممــا يملـن ممسســات الدولــة مـن  القـوة والضــعا والتحـديات

 ية بنفس الوقت.اإلقليمو  نموي مباشر على الملانية المحليةوذات مردود ت

ــة ثــــالث  ــى أســـس مقارنـ ــة( بنيـــت علـ ــدة األمريليــ ــات المتحـ ــة )الواليـ ــة العالميـ ــرقي والتجربـ ــاحل الشــ ــات السـ ــاالت لواليـ حـ
ــة، إل ــائج و ظهــار للواليــات المتحــدة األمريليـ ــة الزراعيــة، وتنتهــي بنتـ ــة الملانيــة علــى التنميـ ــاعد  تويــياتأثــر التنميـ تسـ

 في الحد من تدهور القطاع الزراعي بنتيجة التنمية الكبيرة الحايلة في باقي القطاعات والسيما اليناعة.

ولية مرجعا هاما  يساعد الباحث في استخالص النتائج والتوييات من خالل مقارنة رب والخبرات الدتمثل التجا
النتائج المستقاة من التجارب سواء أكانت هذه التجارب ناجحة لليا ام  حيث أن ،هذه التجارب مع الحالة الدراسية 

ي حالة مشابهة، ومن ة أراسجزئيا، تشلل مرحلة استباقية لتفادي المشاكل التي من المملن أن تحيل خالل د
ية من حيث المقومات الطبيعية والبشرية راسالمهم في هذا السياق الترليز على التجارب التي تتشابب مع الحالة الد

لانت إال أن  حتى وان لانت التشابب جزئيا، الن ما ينطبق على حالة معينة ال يشتر  ان ينطبق على غيرها،
 ية.األولتماثلها من حيث الشرو  
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 التجربة السورية: .2-2-1

 )تجربة حمص، منطقة الرستن( النشاطات غير الزراعية في المناطق الريفية:

 مقدمة:

ــد  ــا فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة، ومــع ذلــك لــم تعـ تســيطر األنشــطة الزراعيــة علــى المنــاطق الريفيــة فــي ســورية لمـ
ن األنشـطة مثـل اليـناعة يلملهـا العديـد مـأيـبح  الزراعة القطاع االقتيادي الوحيـد المـمثر فـي المنـاطق الريفيـة بـل

الريفيـة، وتحـد مـن الهجـرة باتجـاه المراكـز الحضـرية األ سـر  جميعهـا فـي زيـادة دخـل اهموالسياحة، والتي تس والخدمات
 .خرىوالدول األ

ــا ميــدرا   بــرزت ــة غيــر الزراعيــة لكونهـ ــا  النشــاطات الريفيـ ــب هامـ ــذه  ،الريفيــةاأل ســر  للثــروة تعتمــد عليـ ــود هـ األنشــطة تعـ
 والييد. لمناطق الريفية باستثناء الزراعة وتربية الثروة الحيوانيةلكل األنشطة االقتيادية في ا

وطبيعـة النشــاطات الريفيـة غيـر الزراعيـة فـي المنـاطق المختـارة مـن ســورية،  أهميـة ة هـو تقـديرراسـالهـدف الرئيسـي للد
ــة غ ــاطات الريفيـ ــر النشـ ــيم أثـ ــة لتقيـ ــد لرســـت المنهجيـ ــين ولقـ ــة فـــي تحسـ ــر الزراعيـ ــاعيـ ــر  أوضـ ــور األ سـ ــة وفـــي تطـ الريفيـ

بالنســبة ليــانعي السياســات  هميــةوطبيعــة هــذا األثــر هــو علــى درجــة مــن األ أهميــة اســتيعابفــي الواقــع إن  ،الريـا
 ليملنهم من رسم السياسات الزراعية والتنموية للريا.

محافظــات نــة يملـن أن تطبــق تـدريجيا  علــى لافـة اختبـار منهجيـة معيإلــى  ة تهـدفراســومـن الجـدير ذلــره أن هـذه الد
ــة المطبقــة أهليتهــا لتقــدير ــة القطــر. فقــد أثبتــت المنهجيـ ــة فــي منــاطق أهميـ ــن  أخــرى النشــاطات الريفيــة غيــر الزراعيـ مـ

 (1) ة جغرافيا .راسسورية، وهو األمر الذي استفاد منب مرلز السياسات في توسيع نطاق الد

 مص:محافظة ح في الريفي القطاع وصف.2-2-1-1

الـذين  السـلان عـددو  (،4رقـم  الشـلل) هلتـار 4091000 تبلـ  فمسـاحتها السـورية المحافظـات أكبـر هـي حمـص
 فـي المحافظـة تقـع .الريفيـة المنـاطق فـي يعيشـون  1121111 مـنهم نسـمة 2141111إلـى  ييـل بهـا يقطنـون 
 – الـدخن – الـذرة – القمـح تنـتج ةخيـب زراعيـة منطقـة فـي تتوضـع أنها لما الزراعياإلنتاج  حيث الثالثة من المرتبة
، مزدهـرة زراعيـة سـوقا   حيـث لونهـا مـن ترتيبهـا فـي الثالثـة المدينـة هـي حمص مدينة .اتاو والخضر – الفاكهة – القطن

 (2) .للتينيع مرلزا  و 
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 2111. لإلحياءمكتب المركزي ال 2
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 محافظة حمص 4الشلل رقم  
 شبلة االنترنت الميدر:

 الرست : لمحة ع  منطقة.2-2-1-2
 بعـض النشـاطاتو  الزراعـة علـى غالبـا   سـلانها يعتمـد ،حمـص محافظـة مـن الشـمالي الجـزء سـتن فـيناحيـة الر  قـعت 
 لـذلك ضـافةباإل ،جـافو  حـار بيـيا( و الثلـوج تتسـاقط مـا نـادرا  ) مـاطر بشـتاء البقعة هذه تنعم .الزراعية غير خرىاأل

-450 حـواليإلـى  الثالثـة االسـتقرار لمنطقـة الحديـة المنـاطق فـي سـنة/ملـم 200 حـوالي مـن المطـري الهطـول يتـدرج
 مـن اختالفـات لبيـرة تختلـا أيضـا   نوعيـة التربـة، (1)السـاحلية  المنطقـة مـن القريـب الغربـي الجـزء فـي سـنة/ملـم 500
ومالئمـة  أهميـة ة علـىراسـحيـث أكـدت هـذه الد، نسـبيا   الفقيـرة السـطحية التربـةإلـى  الخيـبة العميقـة الحمـراء التربـة

ــات للتخكاألنشــطة غ ــانعي السياسـ ــن قبـــل يـ ــر ميـــري بــب مـ ــو أمـ ــي الريـــا، وهـ ــة فـ ــر الزراعيـ ــذه يـ ــل هـ ــد علـــى أن مثـ يـ
ــي  ــاءاألنشـــطة تعنـ ــارت الد إنشـ ــذلك أشــ ــورية، لـ ــدة فـــي سـ ــة جديـ ــتراتيجية زراعيــ ــاسـ ــي إلـــى  ةراسـ ــر الزراعــ ــل غيـ أن العمـ
 (2) عائديب، ويليب العمل في المزرعة فالعمل الذاتي غير الزراعي. كثرالمخجور هو األ

، ىاألولـ االسـتقرار منـاطق ضـمن سـورية منتيـا فـي تقـع "مرويـة سـهول، و بعليـة سـهول" مـن الزراعـي النظـام يتـخلا
 (الغاب سهول باستثناء سورية في الوسطى السهول) الرابعة، و الثالثة، و والثانية

                                                 

 الزراعي  اإليالي، ووزارة الزراعة، و2111ء لإلحياالمكتب المركزي  1
 6200 الزراعية، للسياسات الوطني زكالمرتقرير  2
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إلـى  (5لشـلل رقـم )ا الناحيـة هـذه فـييختـرق المنطقـة الرسـتن  الـذي حمـاه،-حمـص الـدولي الطريـق وجـود أدىلمـا 
 اليـناعةو  التجـارة سـببت تطـور ي سـاعد فـياألمـر الـذ ،الداخليـة والخارجيـةاألسـواق إلى  للويول جيدة فرص خلق

 نسـبة لـذا انخفضـت .1991 عـام اليـادر 10 رقـم االسـتثمار قـانون  تـخثير بفضـل لـذلك األخيـر العقـد فـي خايـة
 حـدث فـي الـذي الجفـاف المشـللة فـاقم ممـا، و المنطقـة هـذه فـياأل سـر  مـن للعديـد الكلي الدخل في الزراعة ةاهممس

 (1) .عام بشلل الزراعية األنشطة ربحية على سلبا   أثر الذي، و التسعينات أواخر

 

 

 

 

 

    

 منطقة الرستن 5الشلل رقم  
 بتيرف 2من المرجع 
 

 المدروسة المنطقة في الزراعية غير النشاطات خصائص.2-2-1-3

 الحجم -أ
، يـغيرة مشـاريع عـن عبـارة تلبيسـة فـي الزراعيـة غيـر النشـاطات غالبيـة أنإلـى  الريفيـةاأل سـر  مسـح بيانـات تشـير

 بالنشـاطات القيـام يـتم حـين فـي للـدخل رئيسـي لميـدر الزراعـة علـى يعتمـدون  النـاس غالبيـة أن لحقيقـة يعـود ذلـكو 
 القـريتين فـي الحـال هـيمـا ل الزراعـي الدخل في تقلبات وجود حالة في تحدث التي اليدمات الزراعية لتخفيا غير

 لمـا) الزيتـون  لزيـت لمعيـرة، و المواشـي لنقـل لشـرلة (المتوسـطة المشـاريع مـن ضـئيل عـدد حيـث يوجـد المدروسـتين
 (3) .الزراعية نشاطاتهم بتخدية السلان يقوم حيث القرى نفس فيمحلية و  تعتبر الزراعية النشاطات غير معظم أن
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 البنية -ب
 تعتبـر التـي، و الملرميـة قريـة فـي يوجـد حـين فـي محـددا   عـامال   310 يشـغلون  مشـروعا   167الغنطـو  قريـة فـي يوجـد
 الملرميـة قريـة فـي اليـناعية المشـاريع تعتبـر عامـل 26 بتشـغيل تقـوم مشـروعا   16 السـابقة القريـة مـن بلثيـر أيـغر
 .األخيـرة فـي أهميـة أكثـر التجاريـة، والخدميـة شـاريعالم حـين فـي الغنطـو قريـة فـي مثيلتهـا مـن مـا نوعـا   أهميـة أكثـر
 بنسـبة، و خـرىاأل مـع المشـاريع بمقارنتهـا العمـال مـن أكبـر عـدد بتشـغيل تقـوم اليـناعية النشـاطات ذلـك، على ةو عال
 (1) .الغنطوو  الملرمية في التوالي على   2.1، و1.5إلى  تيل

 المرأة  مشاركة -ج
مـا، و المزرعـة داخـلمـا إ الزراعيـة خايـة، و الريفيـة اتالنشـاط للـ فـي تلبيسـة فـي المـرأة تشـارك  لعمالـة خارجهـا ا 
 الخـدمات قطـاع فـيأو  الحلـومي القطـاع فـي النسـائية العمالـة مـن بهـا بـخس ال نسـبة هنـاك ذلـك جانـبإلـى  مـخجورة
 .المنزلية أعمالهاإلى  ضافةباإل
 ةاأُلسر  نشاطات.2-2-1-4

 خلـقإلـى  ةاأل سـر  يـولأل المحـددة بـالفرص المتعلقة لنتائجا ضوء في في المنطقة المدروسة ةاأل سر  نشاطات تهدف
ارتفـاع  ءعـبفـنن  سـابقا   ذلـر لمـا، و الزراعـي غيـرو  الزراعـي القطـاعين فـي مختلفـة مهـن شـلل علـى الرخاء من حالة
 الرئيسـي العـائق يعتبـر الزراعـينتـاج لإل الضـرورية الماديـةو  الطبيعيـة المـواردإلـى  الويـول محدوديـةو  السـلان عـدد
 أن عليهـا (الماليـة واالجتماعيـةو  )البشـرية خـرىاأل المـوارد نوعيـةو  لميـةفـنن  عليـب بنـاءو  الفقـر، تخفيـا وجـب يفـ

 .لألسرة األنشطة البديلة بين فيما تنوع عملية تطوير في ةاأل سر  ياتأفضل جانبإلى  الرئيس الدور تلعب
 الزراعية النشاطات -أ

 فـي ةراسـالد مناطق في المحيولية نظمةلأل السائدة بالمالمح المزرعة داخل الزراعية النشاطات في االنخرا  يتخثر
 عمالـة تسـتهلك واليـيفية، والتـي الشـتوية المحايـيل مـن حمـص محافظـة فـي المحيـولية جاذالنمـ تتـخلا الحقيقـة
 فـي وقـت العمالـة مـن أكبـر حجـمالزيتـون  زراعـة علـى المعتمـدة المحيـولية جاذالنمـ تتطلـب ذلـك علـس علـى لبيـرة،

 باإلنـاث مقارنـة للـذلور النسـبية ةاهمبالمسـ يتعلـق فيمـا. العـام مـن خـرىاأل وقـاتاأل فـي جـدا   قليلـة لقطـاف ولميـةا
التعشـيب والحيـاد  مثـل عديـدة بعمليـات القيـام عاتقهـا علـى المـرأة تخخـذ المزرعـة، داخـل الزراعيـة العمليـات لمختلـا
 والتسـويق، ونتيجـة الـري مثـل المهـام بنتمام رئيسي بشلل ةهمابالمس المقابل في الرجل يقوم بينما والتوضيب، والفرز
 عمليـات فـي للتخيـص ومـيلهن المزرعـة داخـل الزراعيـة العمليـات غالبيـة فـي % 55النسـاء مـن عاليـة نسـبة لوجـود
 .المزرعة خارج ممقتأو  دائم عمل فرص عن للبحث أكبر بمرونة الرجال هنائنظر  يتمتع محددة

 الزراعية غير النشاطات -ب
 نتـائج تشـير .المـخجورة والعمالـة) عمـل يـاحب (الـذاتي العمـل علـى تشـمل الزراعيـة غيـر النشـاطات فـي المشـارلة

فـي  % 42 بلغـت قـد الزراعيـة غيـر النشـاطات فـي ةاأل سـر  مشـارلة لمتوسـط التراكميـة النسـبة أنإلـى  المسـح الحقلـي
 تلبيسة./حمص
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 مجموعـات تظهـرإلـى  النشـاطات تجزيـ  ذلـك علـى ةو عـال ،راأل سـ فئـات بـين المشـارلة نمـط يختلـا أخـرى ناحيـة مـن
،  (% 30 ) الثانيـة المرتبـة فـي يـختي البنـاء، والتشـييد قطـاع بينمـا %33الخـدمات  قطـاع فـي عـالي تمرلـز هنـاك بـخن

 . %4 في الزراعية غير للنشاطاتدنى األ النسبة يمثل التينيع أن المالح  ، ومن%16وفي الثالثة تختي التجارة 

 ئج التجربة المحلية:نتا.2-2-1-5

عنـد  بعـد فيمـا تطبيقهـا يملـن، و التحاليـل عليهـا تعتمـد ةراسـالد تنفيـذ أثنـاء عمليـة منهجيـة تطبيـق التجربـة هذه تضمنت
 من: تتخلا ةراسالد نتاجات إن ،للل القطر لتشمل ةراسبالد التوسع

 النشـاطات ت مـارس فـي ظلهـا التـي االقتيـادية، والسياسـات-واالجتماعيـة الجغرافيـة الظـروف عـن عامـة نظـرة -
 سورية في الريفية

 .ةراسالد منطقة في الزراعية غير الريفي، والنشاطات للقطاع ويا -
 المدروسة العينة في الريفيةاأل سر  دخل وميادر أيول تحليل -
  .الزراعية غير النشاطات تطوير وتعزيز الدخل، ومجاالت الريفية، وتنوعاأل سر  عيل سبل استراتيجيات تحليل -

 ويملن تلخيص نتائج التجربة المحلية بالنقا  التالية:

 فـي هامـة تحـوالت حيـول يتوقـعو  .المتنوعـة الزراعيـة غيـر النشـاطات لتطـوير هـام حيـز سـورية فـي يتـوفر -
 .الحر السوق  نظامإلى  عام بشلل االقتياد لو يو  ظل في القريب المستقبل

 اقتيـادي نمـو، و مرتفعـة انتاجيـة علـى لحيـولا علـى تقتيـر فقـطيجـب أن  ال السياسـات إيـالي عمليـة إن -
  .البطالة تقليصو  الفقر تخفيا هدف تحققيجب أن  بل ال

 حلوميـة بـرامجو  مشـاريع بتخسـيس اتخـذت الخطـوات مـن مجموعـة هنـاك، و لتنميـة الريـا طـرق  عـدة هنـاك -
 هـي يـاالر  فـي المتوسـطةو  اليـغيرة الزراعيـة غيـر النشـاطات تشـجيعو  لـدعم مشـاريع إقامـة بـخن أثبتـت
  .البطالة ملافحةو  الفقر تخفيا نحو الطريق

 الـوطني المسـتوى علـى :مختلفـة مسـتويات علـى الجهـود تضـافر يسـتدعي الزراعيـة غيـر النشـاطات إن تنويـع -
  .االقل يةدار اإل التقسيماتو  المناطق على مستوى، و الحلوميو 
 يتحـدد هـاوجود لكن، و الكبيرة القرى من لبير عدد في للتمرلز تميل الزراعية غير النشاطات جميع أن لوح  -

  .خرىاأل دون  قرية لل في توفر محددة بتوفر ميادر
 غيـر) أخـرى نشـاطات تطـوير، و تنميـة علـى يشـجع الـذي يساسـاأل المحـرك يلـون  أن الزراعـي يملـن للقطـاع -

 المتوسـطة المشـاريع نمـو مـع مترافـق الزراعـة تطـوير حيـث أن ،الريفيـة فـي المنـاطق مربحـة (زراعيـة
  .الريفية المناطق في االقتيادية التنمية لتعزيز شر  هوو  الزراعي في القطاع اليغيرةو 
 .بالحاجـة تفـي ال مـن أنهـا الـرغم علـى الفقيـرةاأل سـر  لـدى الرئيسـي العمـلو  الوظيفـة الزراعـي النشـا  يعتبـر -

 المزرعـة فالعمـل يفـ العمـل يليـبو  عائديـب كثـراأل هـو المـخجور الزراعـي غيـر العمـل انإلـى  تشـير فالنتـائج
  .الزراعي غير الذاتي

 .الفقر تخفيا في الناجحة الوسيلة هي القطاعات مختلا بين النشاطات تنويع إن -
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 الدقهلية(-الدلتا إقليمالتجربة المصرية ) .2-2-2

 وتنمية القرية المصريةبناءا  التخطيط العمراني في إطار جهاز

 مقدمة:

والرائــدة فـي المنطقـة العربيـة، ولــون  انيـة الريفيــة مـن التجـارب الحديثـةملتعتبـر التجربـة الميـرية فــي مجـال التنميـة ال
ــم بمنــاخ متوســـطي بــاردالمنطقــة  ــاطر شــتاء، المدروســة تتسـ ــاف ومـ ــيفا،  وجـ ــدلتا  أنإلـــى  ضــافةباإلوحــار يـ منطقــة الـ

ــة فيضــيئ  ســهلئ تتكــون مــن  ــا  زراعيــة خيــبة، فهــي تتشــابب مناخيــا   يتســم بتربـ ــا حــد مــا مــع محافإلــى  وجيولوجيـ ظــة درعـ
 ة(.راس)منطقة الد

 الدلتا في مصر إقليم 2  رقم الشكل

 بتيرف 1من المرجع 
 .اإلقليملمحة ع  .2-2-2-1

الشلل ) المتوسطدلتا مير في شمال مير في المنطقة التي تتشلل عند تفرع النيل قبل التقائب بالبحر  إقليميقع 
وبعض قرى محافظة لفر الشي .  ا والمطرية والجمالية بمحافظة الدقهليةة بمرلز طلخراس. ترلزت الد(6رقم 

لمية المياه الكبيرة التي توفرها تفرعات  اتدعمه التي الزراعةو  السياحة على اإلقليميعتمد النشا  االقتيادي في 
 نهر النيل.
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ــد  ــلاني فقـ ــبة للوضــع السـ ــأشــارت الدأمــا بالنسـ ــداد الســلان أإلـــى  ات الســلانيةراسـ ــر ن أعـ ــي التجمعــات تتـ ــين او فـ  1ي بـ
ــا التجمعــات بنحــو ا  ألفــ 31إلــى  آالف ــلان الريــا والحضــر بــالمراكز التــي تتبعهـ ــي  ثلثــي، وجــاءت نســبة سـ الســلان فـ
 .(1) الحضروثلث في  الريا

 أهداف التجربة المصرية:.2-2-2-2

 .وعمرانيا   زراعيا  تحديد االستعماالت التفييلية لألراضي  .1

 ت العامة.والخدما تحديد النقص في المرافق .2

يجـاد الحجـم األمثـل مـن السـلان الـذي يملـن أن  لعمليـات التطـوير خسـاسوضـع المـدخل االقتيـادي الزراعـي ل .3 وا 
 تتحملب الموارد الطبيعية.

 ية.او اليحر  األراضيتوجيب االمتداد العمراني للكتلة السلنية ناحية  .4
ــة، وتعــوي .5 ــة عامــة للدولـ ــوق الملكيــة لألراضـــي والعقــارات لسياسـ ــي قــد تنـــزع احتــرام حقـ ــات والعقــارات التـ ض الملكيـ

 إلخضاعها لبرامج التطوير.

 توفير الوحدات السلنية اليحية المالئمة للبيئة الريفية. .6

 االستفادة من مشارلة لافة األجهزة المحلية المعنية بالشمون الريفية. .1

 استراتيجية التنمية:.2-2-2-3

  اإلنمائية السياسات

 الخارجيـة والمعـامالت االسـتثمارية والماليـة والنقديـة المجـاالت تتضـمن لـةالمتكام السياسـات مـ  حزمـة الدولـة تتبنـى
 :يلي فيما هذه السياسات االستثمارية، وتتمثل للقرارات الملانية والمعايير التوظيا يتعلق السلانية، وما والجوانب

 :االستثمارية السياسة
 الشـرب وميـاه اليـحة والتعلـيم مثـل عمرانيـةال والمرافـق االجتماعيـة للخـدمات الالزمـة االسـتثمارات تخيـيص - 

 .اليحي واليرف
المفتوحـة،  المشـروعات السـتكمال ويـةاألول إعطـاء مـع مملـن قـدر بخقيـى المتاحـة يـةاإلنتاج الطاقـات تشـغيل -

 .االنتهاء على وخاية الوشيلة
 فـي الخايـة االسـتثمارات تشـجيع مـع ذلـك، أملـن للمـا العاليـة العماليـة الكثافـة ذات االسـتثمارات علـى الترليـز -

ا التنافسية الميزة ذات التحويلية اليناعات  .تحديد 
 .االستثمارية في السلع وخاية المحلى التينيع وتعميق والتطوير البحوث في االستثمار زيادة -
 .الحدود في أضيقإال  االقتراض خالل منأو  األجنبي بالنقد الممولة االستثمارية الملونات من الحد -
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 :المالية اسةالسي

 .زيادتب من يحد بما العام نفاقواإل العامة الموارد بين التوازن  طريق عن المحلى الدي  على السيطرة -

 لسـبيل عامـة بيـفة لإليـرادات التحيـيل لفـاءة بمتابعـة الكفيلـة الـنظم وضـعو الضـريبي اإلصاح برنامج استمرار -
 .العام الدين وتخفيض الموازنة عجز للحد من

 :النقدية ةالسياس

 .المحلية السيولة في معدالت التحلم طريق عن األسعار استقرار على الحفاع -

 .المفتوحة السوق  عمليات المباشرة وخاية غير النقدية األدوات تنويع -

 .المحلية المدخرات وتعبئة اليادرات وزيادة اإلنتاج الميرفي في تنشيط الجهاز دور تفعيل -

تاحـة الفيـاياالشـفافية و  مـن المزيـد -  وتوجهـات ممشـرات مـع اإليجـابي التفاعـل مـن ممـا يسـهل المعلومـات وا 
 .األسواق

 :الخارجي العالم مع التعامل سياسات

 :التصدير في مجال

 الميـرية اليـادرات قائمـة تشـليل إعـادة -
 السـلعية اليـادرات علـى الترليـز يـتم بحيـث
 الخارجيــة باالســتقرار أسـواقها تتســم التـي
 ونيـا الميـنعة السـلع تيـدير وعلـى

 الخــام المـواد تيـدير مـن بـدال الميـنعة
 (1رقم ) الشلل  .يةاألول والسلع

 الخـدمات مـن اليـادرات علـى الترليـز -
ـا  ميـر فيهـا تتيـا التـي تلـك وخيوي 

 .قطاع السياحةرأسها  وعلى تنافسية بميزة
 بيورة والدعاية التسويق بعمليات االهتمام-

 المناطق اليناعية في إقليم الدلتا في مير 7الشلل رقم                      الدولية ارضمعبال االهتمام منتظمة، ولذلك

 بتيرف 1من المرجع                              متخيية تسويق تخسيس شرلات على العمل مع

 .واق المستهلكينذأو  وليةالد األسواق بظروف والمعرفة الدراية من عالية درجة على تكون 

                                                 

 2112الدلتا. الهيئة العامة للتخطيط العمراني. إقليماستراتيجيات التنمية لمحافظات الجمهورية المصرية.  1
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 مـع واآلسـيوية ةاالفريقيـ الـدولأو  الكبـرى التجاريـة والتكـتالت ميـر بـين االقتيـادية العالقـات وتنميـة تشـجيع -
 .فيها تتواجد التي الدولية األسواق الحفاع على

 اتجراءنبـ ذلـك تعلـق سـواء فقـط ةواحـد جهـة علـى وقيـرها التيـديرية العمليـة علـى المشـرفة الجهـات توحيـد -
 .الجمرلية والضريبية اتجراءاإلأو  التيدير

 الزراعيـة المنتجـاتنتـاج إل الجديـدة، وذلـك والمنـاطق فـي المـدن خايـة متكاملـة يـناعية زراعيـة مجموعـات إنشـاء -
 .الخارجإلى  ا  سأر اإلنتاج  مواقع من تيديرها ثم عالمية بموايفات متكامل واحد في تجمع وتينيعها

 :السكانية السياسات
 :السكاني النمو معدل بخفض خاصة سياسات -أ

 .الدخل لمحدودي وخاية مجان ا اإلنجابية واليحة ةاأل سر  خدمات تقديم في والتوسع اراالستمر  -

 .ةاأل سر  لتنظيم القومية البرامج وتنفيذ تخطيط في المدني المجتمع منظمات مشارلة تحقيق -

 .المستوى عالية اإلنجابية اليحة خدمات وخاية والمرأةلألسرة  الالزمة اليحية الرعاية تقديم لفالة -

 .ةاأل سر  تنظيم وخاية السلانية للقضايا الشامل المفهوم ونشر التنمية على السلانية الزيادة بخخطار التوعية -

 .السلانية بالقضية الوعى لزيادة التعليم من التسرب منع على والعمل الفني والمهني والتدريب التعليم توفير -

 :العمرانية البيئة خصائص مستوى  برفع خاصة سياسات -ب

نشـاءو  ميـرأرض  مـن المأهولـة المسـاحة نسـبة زيـادة - السـلانية  الزيـادات السـتقبال جديـدة عمرانيـة مجتمعـات ا 
السـلانية  والتجمعـات الجديـدة العمرانيـة والمجتمعـات المـدن إنشـاءفـي  عمـل، والتوسـع فـرص مـن تـوفره بمـا المسـتمرة

 .بها االستيطان واالستقرار وتسهيل وتشجيع الكبرى، نالمد حول

 األسـيوطي الـوادي مثـل هذه الكثافة، لخلخلة السلان لثيفة المناطق من قريبةو جديدة سكاني جذب مناطق تنمية -
 .التوائم والمدن

 .الميري الريا تحديثو الريفية المجتمعات تنمية ودعم تفعيل -

 نتائج التجربة المصرية: .2-2-2-4

ولــذلك بمراجعـة األبحــاث الســابقة  فــي دلتــا ميـر لتجمعــات الســلنية التابعـة لمحافظــة الدقهليـةاة راسـالل دمـن خــ   
 النتائج التالية: إلى  ت التجربةتويل في مجال تطوير وتنمية التجمعات الريفية في مير،

 لحضـرية تنقــل والمــدن ا التــي تـربط بــين التجمعـات الريفيـة وتحســن حالـة الطـرق  الموايـالتوســائل  مـع تطـور
 الحضر بسهولة ويسر.إلى  أهل الريا
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  ــادية يــاحب التغيــرات ــور احتياجــات جديــدة فـــي االجتماعيــة واالقتيـ ــي التجمعــات الريفيــة ظهـ التــي حــدثت فـ
انيــراف لثيــر مــن أهــل الريـا عــن العمــل فــي األنشــطة الزراعيــة واتجــب الكثيــر إلــى  المجتمـع الريفــي أدت

 ات اليبغة الحضرية.منهم للعمل في األنشطة المهنية ذ

  مــر الــذي أدى للبحــث افــة العمالـة الزراعيــة علــى الفـدان األتزايــد لثإلــى  الزراعيـة األراضــيأدى تقـزم حيــازات
 في قطاعات العمل غير الزراعية، وذلك الستيعاب فائض العمالة الزراعية. أخرى عن مهن

 يــة للتجمعــات الريفيــة ألهــدافها المنشــودة وتطــوير الهياكـل العمران الت الســابقة لتحســيناو إن عـدم تحقيــق المحــ
واالختيايــات، وقيـام الـوزارات المختلفـة بتنفيـذ مشـروعات منفــردة  التـداخل فـي المسـمولياتإلـى  ربمـا يرجـع

 بدون تنسيق مع الوزارة الخاية بالتنمية الريفية.

 لافية.الزراعية من الزحا العمراني عليها تعد غير  األراضين القوانين الحالية لحماية إ 

 ات الريفيـة، وخايــة المرلزيـة منهــاجديــدة للنمـو العمرانــي فـي التجمعــ ر الحرلـة الرئيســية فريـا  او ت محــيـأعط 
 والتي ترتبط بمراكز الثقل الحضري.

ــة علـــى  ــرتها المنــاطق الزراعيـ ــة التــي خسـ ــة المســاحات الزراعيـ ــن ناحيـ ــذه التجربــة بعـــض التحــديات مـ ــتج عــن هـ وقــد نـ
ــافةمســتورد مــن المنــاطق الحضــرية حســاب النشــا  االقتيــادي ال ــي إلــى  إضـ ضــغط عمالــة علــى القطــاع الزراعــي فـ

 ما يلي:التجربة بأويت وقد  الخطة االستراتيجية لنفس السبب. بداية تطبيق

يجب أن مناسبا لتنمية المناطق الزراعية،  ية ربما ليس حال  او توييات بتوجيب التوسع العمراني باتجاه المناطق اليحر  - 
 .اإلنتاجعلى زيادة  بتطوير مناطق التنمية الزراعية ملانيا ليلون ذلك حافزا   يلون الحل

 في نتائج الخطط التنموية. واضح وقانونيا ضرورية، وتمثر بشلل المستفيضة للواقع الراهن ميدانياة راسالد - 
وخبراء  ختيايييناجات المحلية، من خالل اوبناء على الح المدروسة على أسس علمية األقاليمضرورة تحديد  - 

 محليين.
 .أفضلبتحقيق نتائج  اهموما يتعلق بها تس ونة الخطط االستراتيجيةمر  - 
 تحظى باهتمام إضافي.يجب أن و  عملية التنمية أساسالبنية التحتية  - 

تشمل الخطط لافة المناحي يجب أن العمل بالمناطق الزراعية ليس محيور باألعمال الزراعية، و  - 
 طاعات االقتيادية.القاالجتماعية و 
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 تجربة الواليات المتحدة األمريكية:  .2-2-3

  الزراعية األراضيي على تنمية اإلقليمتأثير النمو 
 مقدمة:

ي الزراعيــة مـن التجــارب األرضـي علــى تنميـة اإلقليمـة تــخثير النمـو راسـمريليـة فــي دتعتبـر تجربـة الواليــات المتحـدة األ
الدقيقـة فـي حسـاب تـخثير عنايـر التنميـة علـى توزيـع الكثافـة السـلانية فـي ة الرقميـة راسـالفريدة التي اعتمدت على الد

ــة...  ــاطق الزراعيـ ــافةالمنـ ــة إلـــى  إضــ ــا )منطقــ ــة درعـ ــاخ محافظــ ــع منـ ــة مــ ــي التجربـ ــة فــ ــات المدروسـ ــاخ الواليــ ــابب منـ تشــ
 حد ما )المناخ المتوسطي(.إلى  ة(راسالد

 :لمنطقةلمحة ع  ا.2-2-3-1

الشـرق  ة فـيراسـمنطقـة الد تقـع الموقع الجغرافي:
، (1الشـلل رقــم ) مريليــةاألمـن الواليــات المتحـدة 

ــد ــ ــلفانيا وميريالنــ ــ ــي بنســ ــ ــات هــ ــ ــــالث واليــ ــم ثــ ــ  وتضـ
 وغرب فرجينيا.

ــادي  االقتصـــادي:النشــاط  يعتمــد النشــا  االقتيـ
ــن  علــى الزراعــة واليــناعة اإلقلــيمفــي  والعديــد مـ

 .خرىالنشاطات االقتيادية األ

إلـى  ات السـلانيةراسأشارت الد السكاني:الوضع 
ــي ــ ــ ــ ــة فــ ــ ــ ــ ــلانية منخفضــ ــ ــ ــ ــة الســ ــ ــ ــ ــت  ان الكثافـ ــ ــ ــ ويســ

ــا  ــ ــ ــ ــم 29فيرجيني ــ ــ ــ ــد 2/ لـ ــ ــ ــ ــي ميريالنـ ــ ــ ــ ــة فـ ــ ــ ، ومرتفعــ
ــم251 ــ ــة 2/لـ ــ ــبيا  ، ومرتفعـ ــ ــلفانيا نسـ ــ ــي بنسـ ــ  111فـ
 2/لم

 

 

 شرق الواليات المتحدة االمريلية إقليم 1الشلل رقم  
 بتيرف 1من المرجع 

                                                 

1 1 Yohannes G. Hailu and Cheryl Brown . Regional Growth Impacts on Agricultural. Land 
Development: A Spatial Model for.Three States 
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 الزراعية ألراضياي على تنمية اإلقليمتأثير النمو .2-2-3-2

 فرجينيا( غرب-ميريالند-بنسلفانياة على ثالث واليات )راستمت الد

ــقامـــت الد ــة الراسـ ــة التنميــ ــى تجربـ ــةة علــ ــة الملانيـ ــن خـــالل التنميــ ــة مــ ــادية  زراعيـ ــة االقتيــ ــين التنميـ ــة بــ ــل المقارنـ وعمــ
 .أخرى واألخطاء الملانية من جهة ستخلية من جهة، واالضرار البيئيةالم

 التجارب على ممشرات الكثافة لكل من:حيث اعتمدت 

  لثافة السلان 

  حجم التوظيا 

  الزراعية األراضيحجم 

 المنطقة المدروسة. واقع ويشري توازن بين تلك الممشرات مما يفسروبحيث تعتمد نسبية معينة تمشر على ال

فـي هــذه المنـاطق، فــالقرارات  إن فهـم التنميــة فـي المنــاطق الزراعيـة يتوقــا علـى فهــم القـوى االقتيــادية التـي تتــزاحم
ــذ ــا تتخـ ــادة مـ ــادية عـ ــاء   االقتيـ ــة بنـ ــى قيمـ ــاج علــ ــوفر خاإلنتـ ــال تــ ــةفـــي حـ ــة، إن التنميـ ــة مختلفـ ــارات قطاعيـ ــوير  يـ وتطــ

ــمثر بشــلل ــة واضــح االقتيــادي الريفــي بشــلل عــام يـ ــع، ة الشــعبية فــي تنميــة المجاهموالمســ علــى االقتيــاد والبيئـ تمـ
 التــي لهـا تـخثير مباشـر علـى الريــا المنتجـات غيـر البيئيـة أحيانـا  و  تجــات البيئيـةويسـهم فـي زيـادة حجـم التوظيـا والمن

ويبقــى  كــون حــذرة لــون تخثيرهــا يلــون عميقــاتيجـب أن التنميــة فــي المنــاطق الزراعيــة فــنن  الزراعيــة، لــذلك األراضـيو 
 1على المدى البعيد.

ــي ــــب األراضــ ــة يجـ ــن ز م ت  ال أ الزراعيــ ــذ مــ ــا أناو خــ ــة فلمــ ــ ــادية بحتـ ــة اقتيــ ــ ــادية يـ ــ ــا االقتيـ ــرة مواردهــ ــردود  وفيــ ــ وذات مـ
 اقتياديا .لما بيئيا  وتنميتها  ا قيمة بيئية ومجتمعية عالية يجب المحافظة عليهاإال أنه اقتيادي عالي،

ــات أن الفوائــد البيئيــة المترتبــة علــى التنميــة البيئيــة للمنــاطق الزراعيــة ببعــدها راســوقــد أثبتــت العديــد مــن الد ي اإلقليمـ
 ز حتى المردود المستخلص من التنمية االقتيادية المباشرة، وذلك على المدى البعيد.او يتجذات مردود 

ــات  لــذلك ســنت القواعــد والقــوانين علــى مســتوى الواليــات المدروســة لتبطــيء النمــو االقتيــادي المعتمــد علــى القطاعـ
 ا المستنزفة.ية تقويم البيئية الطبيعية لمواردهإملانقدر مملن من  أكبرغير الزراعية، لكسب 

الخـاص فــي حــال أو  جبــار القطـاع العــامإهـذه القــوانين يـدعى  قــانون الحمايـة الزراعيــة ، ويتضــمن القـانون  أهــم أحـد
فــي أنشــطة لــيس لهــا أو  اســتثمار أراض زراعيــة علــى أن يلـون االســتثمار االقتيــادي فــي القطــاع الزراعـيأو  شـراء

 تخثير على البيئة الزراعية.
                                                 

1 Yohannes G. Hailu and Cheryl Brown . Regional Growth Impacts on Agricultural. Land Development: 
A Spatial Model for.Three States 
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ة فـي تطـوير اهمالمسـإلـى  أخـرى مـن جهـة، ومـن جهـة الزراعيـة األراضـيوقـا اسـتنزاف إلـى  انون لمـا يهـدف هـذا القـ
 بشرية.طبيعية و العمل الزراعي في بيئة تحتوي على موارد زراعية 

 ياإلقليمــالزراعيــة، منهــا مـا رلــز علــى النمــو  األقــاليموقـد قامــت عــدة تجــارب فـي الواليــات المعنيــة فــي مجــال تنميـة 
ــدف ــي بهــ ــا والمحلــ ــ ــدخلزيـ ــت  دة الــ ــ ــة، ولانـ ــارات بيئيــ ــ ــي  دون اعتبـ ــر الريفــ ــ ــدأ   التحضـ ــة مبــ ــ ــــرص التوظيــــا منتهجـ وفـ

ســلبية مباشــرة  آثــاربســبب ظهــور  ب، ولكــن ســرعان مــا أثبتــت عــدم جــدوىالميـانع الخيــار الرئيســي فــي هــذه التجــار 
 الزراعية، وهذا ما لان دافعا لسن قوانين حماية البيئة في هذه المناطق. األراضيعلى 

والشـبلات، وهــو مــا يعـرف بتنميــة البنيــة  مــذلورة باالســتثمار فـي مجــال النقــل والسـلك الحديديــةلمـا قامــت الواليـات ال
ــخثير ــ ــا تـ ــ ــان لهـ ــ ــة لـ ــ ــذه البنيـ ــ ــة، وهـ ــ ــح التحتيـ ــ ــام، وأدى واضـ ــ ــللب العـ ــ ــتثمار بشـ ــ ــى االسـ ــ ــر علـ ــ ــى  ومباشـ ــ ــو إلـ ــ ــريع النمــ ــ تسـ

 البيئية. تخثير إيجابي أم سلبي على النواحي وكان ذأاالقتيادي، سواء 

الزراعيــة ، وذلـك مــن خـالل عمــل  األراضـيعلــى بيئيـا  و  ي اقتيـاديا  اإلقليمــة تــخثير النمـو راسـويعتمـد البحـث علــى   د
ــين الجانـــب  ــادي والجانـــب البيئـــيموازنــة بـ ــود االقتيـ ــةة األراسـ ــا  نظمـ ــثالث ومـ ــات الـ ــي الواليـ ــة فـ ــتثمارات الناتجـ واالسـ

ــن  ــا مـ ــاريتبعهـ ــة آثـ ــى  إيجابيـ ــلبية علـ ــوسـ ــةالواليـ ــفتها المحليـ ــها بيـ ــةاإلقليمو  ات نفســ ــى  يـ ــاليموعلـ ــ األقـ ــك او المجـ رة، وذلــ
 البيئيــة هميــةوالمــردود البيئـي ذات األ تثمارات االقتيـادية عاليــة الجـدوىبمقارنـات حســابية بـين المــردود المـادي لالســ

 واالجتماعية.

 نتائج التجربة:

 يملن تلخيص النتائج المستقاة من التجربة على النحو التالي:

ــة إ .1 ــاطق المدروســ ــة للمنـ ــة الملانيـ ــر ن التنميـ ــوا  ت أظهـ ــنوي لألنمـ ــدخل السـ ــي الـ ــرادفــ ــوقية فـ ــة الســ ــي القيمـ ــادة فـ ، وزيــ
 ة.راسلألراضي الزراعية المرتبطة بمناطق الد

 المخيية للزراعة. األراضيبالمقابل نتج عن الحالة االقتيادية الحايلة انحسار في مساحات  .2

 المعنية بالتطور الملاني. األقاليمة في الوحدة المساحية في ازدياد الكثافة العمالية الزراعي .3

الزراعيـة، واألثـر الكبيـر الـذي تترلــب  األراضـيوتطـوير  ابط الوثيـق بـين التنميـة الملانيــةيـة الـر اإلقليمة راسـبينـت الد .4
  .ي في المناطق المدروسة المعنية بهذه التنميةاألرضعلى استخدامات 

ــة حيــاالبيانــات اإلنتــائج  (9الشــلل رقــم )ويظهــر  ئية المرتبطــة بفتــرة الدراســة مــن حيــث ربــط الزيــادة فــي نســب التنميـ
 :في التنمية اليناعية ومقارنة هذه الزيادات بنسب التغير في التنمية الزراعية ومساحات الغاباتوالزيادة الشاملة 
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 يات المتحدة االمريليةنتائج التجربة العالمية /الوال 9الشلل رقم  

 بتيرف 1من المرجع 
 حيث يبين الشلل ما يلي:

 ومتوازنة ت التنمية القطاعية متوزعةلان بالمفهوم الشامل للتنمية، خالل فترة الدراسة، المناطق األكثر تنمية - 
 .مساحات الغاباتمع انحسار في  بين اليناعية والزراعية،

ة في التنمية اليناعية، لان األثر التنموي الشامل فيها ضعيفا  وجاء المناطق التي حيلت فيها زيادة لبير  - 
 على حساب المساحات الزراعية ومساحات الغابات.

وبناء  على ما سبق يملن اسقا  هذه النتائج على الحالة الدراسية لمحافظة درعا، لالستفادة من لون التنمية 
ل أنسب السبل التنموية، وأن زيادة الدخل السنوي لألفراد ال قطاعيا ، تشل تنمويا   الشاملة والتي تتضمن توازنا

 يتعلق فقط بالتنمية اليناعية.
                                                 

1 1 Yohannes G. Hailu and Cheryl Brown . Regional Growth Impacts on Agricultural. Land 
Development: A Spatial Model for.Three States 
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 نتائج التجارب السابقة: .2-2-4
بحســب التوجهــات الوطنيــة و  ،االجتماعيـةاالقتيــادية و بحسـب األهــداف  خــرىتتنـوع السياســات التنمويــة مـن منطقــة أل

هـدف وشــلل اسـتراتيجية التنميــة وتوجهاتهــا، حيـث يــتم الترليــز تلـك، فهــذه العوامــل هـي التــي تحــدد أو  لهـذه المنطقــة
 البيئية.أو  االقتياديةأو  على التنمية البشرية

ــة، ــ ــة التنمويـ ــي العمليــ ــ ــة فـ ــتثمار أداة ناجحــ ــ ــر االسـ ــب يعتبــ ــع  إال أنــ ــ ــي توزيـ ــة فــ ــ ــمن عدالـ ــة تضــ ــ ــتخدامها بطريقـ ــب اســ ــ يجـ
 المعني. ليماإلقالمشاريع االستثمارية، بحيث تممن توازن بين مختلا أجزاء 

ــر ريفــي، وال ينبغــي أيــا   اإلقلــيم ــون مــن قســم حضــري وأخـ ــا ال  إهمــال يلــن فهــو ملـ ــزء فــي العمليــة التنمويــة، لمـ أي جـ
ــة ــة وسياســ ــاد منهجيـ ــي اعتمـ ــد ينبغـ ــواحـ نمـ ــوي، وا  ــل التنمــ ــي العمـ ــات ة فـ ــرات والسياســ ــة الخبـ ــن لافـ ــتفادة مــ ا يجـــب االسـ

ضـمن جملــة األعمـال والبــرامج التــي دورا  فـي ملانهــا لتــمدي والمحليـة، بحيــث توضــع لـل سياســة  والتجـارب العالميــة
 تشلل استراتيجية التنمية في منطقة ما.

ــة و  ــتراتيجيات الوطنيـ ــي فـــي اإلقليمتعتبــر االسـ ــم وموجــب رئيسـ ــة داعـ ــة المرلزيـ ــة، و رأس يـ ــة التنمويـ ــرم العمليـ يجـــب أن هـ
ة، لونهـا تمتلـك نظـرة ذات بعـد اسـتراتيجي راسـتعتمـد هـذه االسـتراتيجيات ضـمن البـرامج المحليـة للمنـاطق المعنيـة بالد

 على المستوى الوطني. 

ــال  ــر مــن نتــائج عمليــة التنميــة، وال ســيما فــي موضــوع انلمـ تلتقــي التجربــة االمريليــة مــع التجربــة الميــرية فــي الكثيـ
ــاد الكثافــة العماليــة فـــي األراضــيحجــم  ــاد الخــدمي واليــناعي، وازديـ ــة علــى حســاب االقتيـ  راضـــياأل وحــدة الزراعيـ

يــك ت التجــربتين االرتبـا  الوثيــق بـين خفــض درجـة عــدم عدالـة التوزيــع فـي الــدخل الفـردي، وتحر أظهـر الزراعيـة. لمــا 
 واالقتياد الخدمي اليناعي.  العمالة بين االقتياد الزراعي

 وفيما يلي جدول مقارنة بين التجارب السابقة:

 التجربة العالمية التجربة العربية التجربة المحلية 

 شرقي الواليات المتحدة االمريلية دلتا مير ريا حمص الموقع
 معتدل معتدل معتدل المناخ
 زراعية زراعية زراعية  التربة

وطبيعــــــــــــــــة  أهميـــــــــــــــة تقـــــــــــــــدير األهداف
النشـــــــــــاطات الريفيــــــــــــة غيــــــــــــر 

 الزراعية

التنميــــــة الملانيـــــــة للريــــــا فـــــــي 
 منطقة الدلتا

ة تـــــــــخثير التنميـــــــــة الملانيــــــــــة راســـــــــد
 األراضــــــيعلــــــى بيئيــــــا  و  اقتيــــــاديا  
 الزراعية

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السياســ
 البحثية

حيـــــــــــــــــاو  اســـــــــــــــــتبيانات  ءاتا 
يـــــــــة تطبيـــــــــق مشـــــــــاريع ملانإل

ريفية غير زراعية علـى تنميـة 

وســـن قــــوانين  تنظـــيم مســــاحات
تــنظم االمـــداد العمرانـــي لحمايـــة 

 الزراعي األراضي

ومقارنــــــــــــــة للواليــــــــــــــات  استقيــــــــــــــاء
ة أثر التنميـة الغيـر راسالمدروسة، د

علـــــــى البيئـــــــة زراعيــــــة فـــــــي الريــــــا 
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 الريفية الزراعية. الريا

األثــــــر اإليجــــــابي للنشـــــــاطات  النتائج
الغيــــــر زراعيـــــــة علـــــــى تنميـــــــة 
 الدخل في المنطقة المدروسة

حمايــــة المنــــاطق الزراعيــــة مــــن 
زحـــا العمـــران، والحفـــاع علــــى 

 البيئة الطبيعية

تـــــــدهور طبيعيــــــة و تــــــدهور البيئــــــة ال
األنشــــــطة الزراعيـــــــة فــــــي المنـــــــاطق 

لثقيلــة فـــي التــي اعتمــدت اليـــناعة ا
 الزراعية األراضي

قروض حلومية، واسـتثمارات  التوييات
خايـــــــــة يـــــــــغيرة لمشــــــــــاريع 

 تنموية رديفة للزراعية

مخططـــــــــــــــــــــــــــات تنظيميـــــــــــــــــــــــــــة، 
واســـــــــتراتيجية تنمويـــــــــة تراعـــــــــي 
المنــــــاطق الزراعيـــــــة، وتحميهـــــــا 
مــن زحــا العمــران، واليــحراء 

 معا

تويــيات بســن القــوانين التــي تمنـــع 
غيـــــــــــــر أو  األنشــــــــــــطة اليـــــــــــــناعية

اعيــــــــــة المضــــــــــرة بالبيئــــــــــة فــــــــــي الزر 
 المناطق المدروسة

 جب التباين، وااللتقاء في التجارب:او 

 التجربة العالمية التجربة العربية التجربة المحلية 

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السياســ
 البحثية

حيـــــــــــــــااســــــــــــــتبيانات، و   ءاتا 
يـــــــــة تطبيـــــــــق مشـــــــــاريع ملانإل

ريفية غير زراعية علـى تنميـة 
 الريا

تنظــيم مســاحات، وســن قـــوانين 
العمرانـــي لحمايـــة  تــنظم االمـــداد

 الزراعي األراضي

ومقارنــــــــــــــة للواليــــــــــــــات  استقيــــــــــــــاء
ة أثر التنميـة الغيـر راسالمدروسة، د

زراعيــــــة فـــــــي الريــــــا علـــــــى البيئـــــــة 
 الريفية الزراعية.

ــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نق
 االلتقاء 

التخكيـــد علــــى الهويــــة الزراعيــــة للمنــــاطق المدروســــة، مـــن خــــالل أخــــذ حمايــــة المــــوارد الطبيعيــــة بعــــين 
 التنموية المقترحة االعتبار في الخطط

ــب او  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جــ
 التباين

ة مشـــــــــاريع، وأنشــــــــــطة راســـــــــد
 اهمتنمويـــــــــــــة يـــــــــــــغيرة تســـــــــــــ

بتحســـــين الوضـــــع المعيشــــــي، 
 وال سيما النشاطات الحرفية

توجيب النشاطات غير الزراعيـة 
الـــواردة بـــالخطط التنمويـــة نحـــو 
المنـــــــــــــــــاطق غيــــــــــــــــــر القابلــــــــــــــــــة 

 لالستثمار الزراعي

القــــــــــوانين التــــــــــي تمنــــــــــع األنشــــــــــطة 
ر الزراعية المضرة غيأو  اليناعية

 بالبيئة في المناطق المدروسة

 مقارنة التجارب المعتمدة 1 جدول
 على التجارب السابقةاعتمادا  من عمل الباحث 
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 خاصة الفصل الثاني: .2-3

ا تحملب من ة الحالة الراهنة، لمراسية بين المفاهيم النظرية ودساساألتشلل النظريات والتجارب حلقة الربط 
ثالث  األولخاليات وأفلار تشللت عبر الزمن من خالل مفلرين ودارسين، وقد بين هذا الفيل في قسمب 

نظريات في التنمية الريفية من وجهة نظر لالسيلية، تمحورت أفلار هذه المدرسة على تنييب الغرب والثورة 
النظريات على فلرة االنتقال من المستوى المتدني ين، ورلزت هذه راساليناعية فيب بيفتب قدوة تنموية وقبلة للد

عبر دفعات أو  التنمية عبر مراحل متدرجة سواء أكانت طويلة األمدإلى    التخلا مسمى والذي اطلقت عليب
ل البحث نظرية لويس الراديلالية والتي جاءت لتفسير لحالة التخلا التنموي التي تعيشب او تنموية قوية، لما تن

أفلار راديلالية من قبيل االستغالل االستعماري والتطرف الغربي الذي إلى  هذه الحالة تمية حيث ردالبلدان النا
 السيطرة على ثروات الشعوب في البلدان النامية.إلى  يهدف

لت ريا محافظة او ما التجارب التي قدمها البحث فقد جاءت على عدة مستويات ملانية، فالتجربة المحلية تنأ
وضحت من خالل االستبيانات التي قامت بها الجهة  ا، وهي تجربة على المستوى المحليريحمص في وسط سو 

ن األعمال غير الزراعية أزراعية وغير زراعية، وبينت  أيولإلى  العيل في الريا وينفتها أساليبالدارسة 
 ي.أساسالتي يقوم بها الريفيون لها دور لبير في تحسين مستوى المعيشة بشلل 

ية تمثلت بمحافظة إقليمالدلتا في مير وخييت منطقة  قليمي إلاإلقليملت المستوى او بة العربية فقد تنأما التجر 
ية للتنمية الملانية في ريا محافظة الدقهلية، اإلقليمالدقهلية، حيث ناقشت التجربة االستراتيجية الوطنية و 

 والديموغرافية في الريا.ية في التغييرات الملانية اإلقليمت دور السياسات التنموية أظهر و 

وفي التجربة العالمية قدم البحث تجربة شرق الواليات المتحدة االمريلية لنحدى التجارب العالمية المتميزة، والتي 
ة الكثافات السلانية والقيم السوقية لألراضي لممشرات لقياس أثر التنمية الملانية وخاية راساعتمدت على د

ت هذه التجربة ارتفاع في المداخيل بشلل واضح أظهر اعية في تلك الواليات، حيث اليناعية على الملانية الزر 
ت ارتفاع القيمة السوقية لألراضي في تلك المناطق أظهر في المناطق التي احتوت على منشرت يناعية، لما 

 المخيية للزراعة. األراضيمع انحسار واضح في مساحات مترافقا  

حيث  على لل من النظريات والتجارب السابقة، من جزئيا   منطبقة   درعا  ملانية   ية   محافظةراستشلل الحالة الد
ة واقع التنمية الريفية في المناطق الزراعية، وعلى ذلك يملننا راسد هو ي منهاساساألها تشترك في لون الهدف أن

لية التنمية في ن عمأ أن نسقط نتائج هذه التجارب على محافظة درعا لنسقا  مبدئي، بحيث نعلم مسبقا  
ن نعلم أحتى تبل  القمة التنموية، لما يملننا  مراحل وتداخالت على عدة مستويات تمر عبريجب أن المحافظة 

على الواقع المعيشي للسلان فهي بنفس الوقت ن لها جوانب إيجابية أن التداخالت التنموية المفترضة لما أ مسبقا  
  قع الزراعي في المحافظة.تحمل أضرار بيئية ونتائج سلبية على الوا

المتضمنة في التجارب السابقة بنشلالية الحالة الدراسية ضمن التوييات اإلشلاليات وي ذلر أن الباحث قام بربط 
 المذلورة في نهاية البحث لالستفادة من نتائج هذه التجارب واقتراي حلول تخص إشلالية الحالة الدراسية.
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 الفصل الثالث: .3

 

 ة تحليلية للوضع الراه  لمحافظة درعااسر د      
o ة البنية الملانيةراسد 

o ة األنشطة االقتياديةراسد 
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 مقدمة:

لونهـا  أهميـة تهاراسـالمحافظـات الزراعيـة الهامـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية، وتحتـل دإحدى  تعتبر محافظة درعا
ــادية هامــة ــى مــوارد اقتيـ ــدا   تحتــوي علـ ــا االبســبب ، و جـ ــن ذلـــك  الجيوسياســـي ســتراتيجيموقعهـ ــى الــرغم مـ الهــام، وعلـ

واليـورية  اتيـة تحتـوي علـى البيانـات الرقميـةمعلوم قاعـدةإلـى  ات التنمويـةراسـتفتقر الممسسات الحلومية المعنيـة بالد
 المتعلقة بالمحافظة.

 ردنيـة، ومـنالمملكـة األ الجنـوب مـن يحـدها الـبالد، جنـوب أقيـى تقـع السـورية المحافظـاتإحـدى  درعـا محافظـة
ريـا دمشـق، ويظهـر أن المحافظـة  محافظـة الشـمال السـويداء، ومـن محافظـة الشـرق  القنيطـرة، ومـن محافظـة الغـرب

ــم ــتراتيجي مهــ ــا جيوســ ــل موقعــ ــدا   تحتـ ــة، و جــ ــة األردنيــ ــع المملكــ ــدود مـ ــة الحــ ــد حيــــث خايــ ــا البلــ ــري درعــ ــيب  معبــ ونيــ
ــة ال ــ ــ ــ ــة الجمهوريـ ــ ــ ــ ــلالن بوابـ ــ ــ ــ ــذان يشــ ــ ــ ــ ــدوديين، اللـ ــ ــ ــ ــوريةالحـ ــ ــ ــ ــة السـ ــ ــ ــ ــ ــي عربي ــ ــ ــ ــيج العربـ ــ ــ ــ ــ ــى الخل ــ ــ ــ ــة. علـ ــ ــ ــ ــ ــمال افريقي ــ ــ ــ  وشـ

 سـهل عـن عبـاره مـن مسـاحة الجمهوريـة العربيـة السـورية، وهـي %2.2أي مـا نسـبتب  ،2لـم 3730المحافظـة مسـاحة
 (11الشلل رقم ) حوران. بسهل يعرف

 
 موقع محافظة درعا بالنسبة لسوريا 11الشلل رقم  
 تماد على مخططات الممسسة العامة للمساحةمن عمل الباحث باالع
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 :)المقومات والموارد( محافظة درعا .2-4

ة راســالبشـرية، لمــا يتطـرق لدطبيعيــة و ة الوضــع الـراهن لمحافظــة درعـا مـن لافــة الجوانـب الراسـدإلــى  يتطـرق الفيـل
 عمل تنموي. ألي أساس، ليشلل حجر الراهنة االقتيادية واالجتماعيةاألنشطة 

 درعا:ي )مناطق( لمحافظة ر داالتقسيم اإل .2-4-1
 (11)الشلل رقم  ية:إدار ثاث مناطق إلى  تقسم درعا

ــداتمنطقـــة درعـــا، و ــدن، والبلـ ــن المـ ــدد مـ ــم عــ ــا تضـ ــةأهمهـ ــا: : مدينـ ــزة،  درعــ ــام، الجيــ ــة، بيـــرى الشـ ــز المحافظـ مرلـ
 المسيفرة، خربة غزالة، داعل، المزيريب، الشجرة.

 مدينة ازرع، نوى، الشي  مسلين، تسيل، جاسم، الحراك. :هاأهم تضم عدد من المدن، والبلداتمنطقة ازرع، و
 الينمين، غباغب، المسمية. : مدينةأهمها تضم عدد من المدن، والبلداتمنطقة الصنمي ، و

ــاحة المحافظــة يلمــا  ــر علــى مسـ ــرنتشـ ــدة وقريــة /111/مــن أكثـ ــين مدينــة وبلـ ــع ســلني بـ ــة  تجمـ ــة... تــزداد لثافـ ومزرعـ
ــالقرب مــ ــلنية بـ ــاطقالتجمعــات السـ ــراأل ن المنـ ــاه  كثـ ــوبة باتجــاه الجنـــوب الغربـــي، وتخــا باتجـ ــاةخيـ ــمال  اللجـ ) الشـ

 وتشــلل مراكـز منــاطق ونــواحي، وتحــيط بهـا عــدد مــن القــرى مــدن الرئيســية علـى مســاحة المحافظــةتتــوزع ال الشـرقي(
 .إداريا   والمزارع التي تلحق بها

 
 ية الرئيسية في محافظة درعادار اطق اإليوضح المن 11  رقم الشلل

 من عمل الباحث باالعتماد على مخططات مديرية الخدمات بدرعا.
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  النقل في محافظة درعا: .2-4-2

ــة  ــ ــز المدينـ ــ ــة، وبمرلـ ــ ــن جهـ ــها مــ ــ ــية ببعضـ ــ ــدات الرئيسـ ــ ــدن والبلـ ــز المــ ــ ــل مراكـ ــ ــة تيـ ــ ــية حديثـ ــرق رئيســ ــ ــبلة طـ ــ ــم شـ تضــ
ــن جهــة ــزداد لثأخـــرى وبالعايــمة مـ ــتراد ، وشــبلة طـــرق زراعيــة تـ ــة، لمــا يختـــرق درعــا اتسـ ــي المنــاطق الزراعيـ افتهــا فـ

ــمها ــي يقسـ ــي.إلـــى  دولـ ــرقي وغربـ ــفين شـ ــة تحيـــث  نيـ ــي المحافظـ ــة فـ ــوال الطـــرق البريـ ــ  أطـ ــام  2165بلـ ــم حتـــى عــ لـ
 (1)، تنوعت بين طرق اسفلتية وطرق معبدة وطرق ممهدة. 2111

ــافة ــاهين إلـــى  إضـ ــير باتجـ ــي تسـ ــاز التــ ــد الحجـ ــلة حديـ ــن  األولسـ ــادم مـ ــوازاة القـ ــا بمــ ــر دمشـــق ويختـــرق درعـ ــا عبـ ترليــ
 (12)الشلل رقم  بوادي اليرموك. خر من درعا باتجاه فلسطين المحتلة مارا  آاالتستراد الدولي، و 

 
 يوضح الطرق الرئيسية، والفرعية في محافظة درعا 12الشلل رقم 

 لخدمات بدرعامن عمل الباحث باالعتماد على مخططات مديرية ا

                                                 

 2111. نشرة لإلحياءالمكتب المركزي  1
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 الخصائص الطبيعية: .2-5

البرلانية  ندفاعاتاالها سهلية، غطتها بخن  حوران  والمسماةفي جنوب غرب الهضبة الشامية،  األراضيتمتاز 
 .ماطر شتاء  وبارد ، تمتاز بمناخ متوسطي معتدل حار ييفيا  يعود أغلبها للزمن الجيولوجي الرابع البازلتية

 ا : حور  إقليم (1)جيومرفولوجيا .2-5-1
ــيط  ــارق ارتفــاع بسـ ــمال للجنـــوب، بفـ ــوران مــن الشـ ــبة حـ ــماال/م 351/تميــل هضـ ــا تيــل شـ ــنن  /م 151/إلـــى  ، فبينمـ فـ

 والواقــع بــين القنيطــرة يتوضــع علــى هــذه الهضــبة بعــض الــتالل المتفرقــة مثــل تــل الحــارة، و /م 411/ ارتفاعهـا جنوبــا  
 وهو يعود للزمن الجيولوجي الرابع. والينمين

، شـمال غــرب /2لــم 1111يطلـق عليهــا اسـم اللجــاة، مسـاحتها / شــرقي مـن حــوران توجـد منطقــة وعـرةوفـي الشـمال ال
االحـتالل العثمـاني، ولــذلك  أثنـاءوهـي غيـر سـالكة بـل مشوشـة، سـميت باللجــاة ألنهـا لانـت ملجـخ للثـوار  جبـل العـرب

عب علــى الســلطات فــي تلــك خــالل بــاألمن، وييــليهــا بعــد القيــام بخعمــال الخطــا واإلإبســبب التجــاء قطــاع الطــرق 
 (2) دمشق.الشمال منها وعرة زاكية جنوب إلى  الوعرة وتقعاألرض الفترة السابقة مالحقتهم في هذه 

ــ   ــروتبلـ ــوران  أكثـ ــا فـــي حـ ــاطق ارتفاعــ ــوب  /م1111/المنـ ــي الجنــ ــل العـــرب، وفـ ــن جبــ ــي القريـــب مـ ــمال الغربـ ــي الشــ فـ
 (13)الشلل رقم  ./م511/لية بارتفاع متوسط سه األراضيالشرقي القريب من جبل العرب، بينما معظم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االرتفاعات عن سطح البحر في محافظة درعا 13الشلل رقم  
 من عمل الباحث باالعتماد على اليور الجوية

                                                 

 الجغرافيا الطبيعيةأو  التغيّرات التي تطرأ عليه. فهو فرع من الجيولوجيااألرض، والجيومورفولوجيا علمٌ يَدُرس سطح  1
 ، المركز الثقافي العربي بدرعاالسكان، و. درعا الطبيعةمي، قاساوالربد 2
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 الجيولوجيا والتربة: .2-5-2
ــة مناخيــة نتجــت ــبات  تشــللت تربــة حــوران بتــخثير عوامــل عديــدة جيولوجيــة وجويـ عــن تفلــك وتفســ  البازلــت، ألن اليـ

يمثـل اليــخر البـازلتي القاسـي طبقــة متوضـعة علــى ، البازلتيـة غطـت هــذه المنطقـة والتـي لــان ميـدرها جبــل العـرب
ــية، وا ــدة العامــةيــخور للسـ ــلل القاعـ ــي تشـ ــاطق األ لتـ ــي منـ ــحة فـ ــدو واضـ ــلوديــة وتبـ ــوك مثـ ــي الجنـــوب وادي اليرمـ  فـ

 ./م51/ييل  أحيانا  و  /م 15-9/وتبل  سماكة البازلت عموما  حوران، إقليموالجنوب الغربي من 

 (14)الشلل رقم  مملفة من لربونات الكالسيوم. البازلت تربة غضارية لونها أحمر قاسية القوام وتغطي

 

 وضح توزع الترب في محافظة درعاي 14الشلل رقم  
 طات دائرة الجيولوجيا بمديرية الطبوغرافيا بدرعامن عمل الباحث باالعتماد على مخط

 المناخ: .2-5-3
 اليـياو  مطيـرو  بـارد فالشـتاء، قـاري تـخثير مـع) المتوسـط األبـيض البحـرإلـى  نسـبة (متوسـطي حـوران إقلـيم منـاخ
 الحـرارة درجـات فـي مرتفـع تقلـبإلـى  اإلقلـيم تتعـرض أجـزاء، و نسـبيا   قيـيران فهمـا الخريـاو  الربيـعأمـا  جـافو  دافـ 
 الهطـول معـدل ياو مئويـة، ويتـر  درجـة 32إلـى  اليوميـة الحـرارة درجـات فـي األقيـى الفـارق  ييـل يملـن أن، و يوميةال

 .(1) /مم 515/و /مم 100/ بين السنوي
                                                 

1 (FAO.Reoprtes). Report 22602.Syrian Arab Republic: Irrigation Sector Report. 2001. World Bank 
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ــاي معتدلــة يــيفا   اإلقلــيمتهــب علــى هــذا  ــتاء   وشــديدة ريـ ــاي غربيــة معتدلــة الســرعة، ففــي اليــشـ ــة  يا تهــب ريـ وجنوبيـ
ــدرها البحــر المتو  غربيــة ــة،ميـ ــغط العــالي وهـــي ريــاي دافئـ ــز الضـ ــط فــي مراكـ ــا  سـ ــة أمـ ــاي غربيـ ــتاء فتهــب ريـ فــي الشـ

بتـخثير الضـغو  المنخفضــة  قادمـة مـن البحـر المتوسـط أيضـا   اإلقلــيمالغزيـرة علـى هـذا  مطـارشـديدة، تسـبب سـقو  األ
ــة ــا منخفضـ ــاطق حرارتهـ ــن منــ ــة مـ ــاردة قادمـ ــرقية بــ ــمالية شـ ــاي شــ ــر، وهنالـــك ريـ ــوق البحــ ــللة فـ ــدا   المتشـ ــيبيريا  جــ فـــي ســ

فــي الخريــا فتهــب ريــاي شــرقية جافــة يطلــق أمــا  .وهــي ريــاي جافــة، وتهــب ريــاي جنوبيــة شــرقية جافــة أيضـا   والبلقـان
 عليها اسم الشراقي قادمة من البادية السورية.

 :والمياه مطاراأل

ــر  ــدالت األاو تتـ ــاري معـ ــر  مطـ ــي تتـ ــة، وهـ ــرة، والمتوســـطة، والقليلـ ــين الغزيـ ــة بـ ــنوية الهاطلـ ــين ي او السـ ــم،  551-111بـ ملــ
بينمـا يلـون  اإلقلـيمغزيـرة فـي القسـم الغربـي مـن  مطـاروتهطل الثلوج في بعض المواسم ولكن بشلل نـادر، وتكـون األ

 .القسم الشرقي جافا  

ــن ــة مـ ــاطق القريبـ ــيما المنـ ــاه العذبــة، وال سـ ــة بالميـ ــاطق الغنيـ ــن المنـ ــوران مـ ــهل حـ ــوك فـــي  وادي يعتبــر سـ ــى أاليرمـ قيـ
وادي  نهــا تيــب فــي مجملهــا فــيأظــة، ويظهــر والدائمــة التــي تختــرق المحاف ســيول الموســميةالجنــوب ســوريا، حيــث 

 ية الجنوبية الغربية من سوريا.او اليرموك في الز 

ــور فــي تشــققات البازلــت، بســبب ســقو  األالعذبــة علــى لميــات لبيــرة مــن الميــاه  اإلقلــيميحتــوي  ــي  الغزيــرة مطــارتغـ فـ
ــرب ــل العــ ــوران وجبــ ــون، ل حـ ــال الحرمــ ــا  وجبــ ــزة خيويــ ــددة مترلــ ــابيع متعــ ــلل ينــ ــى شــ ــر علــ ــة حــــوض  تظهــ ــي منطقــ فــ

فــي القسـم الشـرقي والشــمالي  لمـا واسـتخراج الميـاه بواســطة المضـخات االرتوازيــة بـارعـن طريــق حفـر اآلأو  اليرمـوك
 وبســبب قربهـا مـن المرتفعـات التــي تغـذي الميـاه الجوفيـة، فتكــون  سـبب قلـة الينــابيع فـي هـذه المنـاطقب المحافظـةمـن 

الشـلل ) (1)لزيـادة المسـاحات المرويـة فـي حـوران. بـارأدت هـذه اآلقـد الجوفيـة عاليـة فـي هـذه المنـاطق، و  بارغزارة اآل
 (15 رقم
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 في محافظة درعا مطارواأل المياهو ودية األيوضح   15  رقم الشلل

 والبحوث العلمية الزراعيةئية، حيامن عمل الباحث باالعتماد على المعلومات اإل

 المامح الديموغرافية، واالجتماعية: .2-6

 بــدوره علـى حرلــة الهجـرة الداخليــة سـابقة، وأثــر هـذاالزمنيـة الفتــرات العــدد السـلان فــي محافظـة درعــا خـالل  نمـالقـد 
 ممقت.أو  والتنقل بشلل دائم للما ازداد عدد السلان للما ازدادت حرلة الهجرة بحيث أن جية،والخار 
ــو  علــى ءحيــاقــام بهــا الملتـــب المرلــزي لإل والتــي الســلانية ءاتحيــابعــض اإل وتــدل تراجــع الزيــادة فــي نســبة النمـ

ــرم  ــرن المنيـ ــات القــ ــي ثمانينيـ ــى  ،%4.2حيـــث لانـــت فــ لــ ــام  %3.3وا  ــة عـ ــع نهايــ ــى  ، 2111مـ ــل أنإلــ ــذه ويـ ت هــ
،  101110111عــدد  فـقو  % 2.9إلــى  2111ء إحيـا وفــق لتيـل %3مـا دون إلــى  النسـبة فـي الســنوات األخيـرة

، مـن عـدد السـلان فـي سـوريا لاملـة %4.1نسمة عدد سـلان المحافظـة لاملـة، وهومـا يشـلل نسـبة ألا  ومائة ليون م
 والباقي في المدن. من سلان المحافظة بالريا %61بتب حيث يعيل ما نس

ب لهجــرة عـدد لبيـر مــن مــن عـدد السـلان المتواجــدين بالمحافظـة، ويعـود ذلـك فــي جـزء منـ %53نـاث نسـبة تشـلل اإل
ــباب ــى  الشـ ــت إلــ ــد لعبــ ــة، وقــ ــن المحافظــ ــرقية مــ ــاطق الشــ ــيما المنـ ــل، وال ســ ــد العمــ ــوريا بقيــ ــارج ســ ــيخــ ــر  األراضــ غيــ
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في هذا التباين لـون الشـباب فـي المنـاطق الشـرقية بـدأ يبحـث عـن بـديل للزراعـة لميـدر رزق، دورا  المناسبة للزراعة 
 (16)الشلل رقم  منهم. كبري التي استقطبت العدد األولانت الوجهة الرئيسية لدول الخليج العرب

 
 السلاني في محافظة درعا : االنتشار16الشلل رقم 

 ءحيامن عمل الباحث باالعتماد على بيانات الملتب المرلزي لإل

 النشاط االقتصادي: .2-7

وتشـلل قاعـدة يــلبة مـن خـالل مـا سـبق يتبـين لنـا أن محافظـة درعـا تحتــوي علـى مـوارد طبيعيـة وبشـرية لثيـرة وغنيـة، 
 لعـدة نشـاطات اقتيـادية ال تقتيـر علـى الزراعـة والخـدمات، وعلــى الـرغم مـن تـدني المسـتوى التنمـوي فـي المحافظــة

ــي الزراعــة وهـــي إال أنهــ ــل معظــم الســلان فـ ــة الزراعيــة، حيــث يعمـ ــز متقــدم فــي بعـــض األنشــطة وخايـ ا تحــتف  بمرلـ
 ومتطورة مع الزمن. األرضمهنة متوارثة مع 

 :ةالزراع .2-7-1
ــاع الزراعـــي  ــر القطـ ــريعتبـ ــ أكبـ ــد سـ ــة، وقـ ــي المحافظـ ــادية فــ ــات االقتيـ ــذلورة اهمالقطاعـ ــة المــ ــائص الطبيعيـ ت الخيـ

ن حـدث بعــض التبــاين  إقلـيمت بشـلل مباشــر بتشـليل المراكــز الحضـارية، وذلــك علـى لامــل اهمسـابقا، ســ حــوران، وا 
ــة  اإلقلــيمء الغربــي مــن ، حيــث حــاف  الجــز اإلقلــيمالقطــاعي بــين المنطقــة الشــرقية والغربيــة مــن  علــى مقوماتــب الزراعيـ

ر نتيجــة تغيــرات مناخيــة ولجــوء عــدد لبيــ أخــرى أنشــطة اقتيـاديةإلــى  البشــرية، بينمــا اتجــب الجــزء الشــرقيطبيعيـة و ال
والتـي تعبــر عـن المنــاطق  فـي تــوزع منـاطق االسـتقرار الزراعــيويظهـر ذلـك جليــا ، الهجـرة الخارجيــةإلــى  مـن الشـباب

 (11)الشلل رقم  الزراعي.نتاج مات طبيعية تمهلها لإلالتي تملك مقو 
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 : مناطق االستقرار الزراعي في محافظة درعا16الشلل رقم 

 وزارة الزراعة-ءحيامن عمل الباحث باالعتماد على بيانات مديرية التخطيط، واإل
وهــي موايــفات تجعــل مــن ن منطقــة االسـتقرار الثانيــة، تقــع ضــموهــي  غيــر مرويـة اإلقلــيميالحـ  أن معظــم أراضــي 

 .زراعيا  فاعلية  كثروالزيتون األ زراعة القمح
ذاو حــوران الزراعــات المختلفــة البعليــة والمرويــة،  إقلــيمتمــارس فــي  ــة الغيــر قابلــة للزراعــة األراضــياســتثنينا  ا   مــن أبنيـ

ــاحات ا ــات، نجــد أن نســبة المسـ ــة فــي ومرافــق وأراضــي يـــخرية ومراعــي وغابـ ــبتب  اإلقلــيمليــالحة للزراعـ ــ  مــا نسـ تبلـ
ــة. يبــين  60% ــاحة الكليـ ــدولمــن المسـ ــن الملتـــب المرلــزي لإل الجـ ــالي واليــادر عـ ــاالتـ ــام حيـ ــيل 2111ء عـ ، تفيـ

 (2رقم  جدول) في محافظة درعا: األراضياستعماالت 

 
 في محافظة درعا األراضي: استعماالت 2 جدول

 ء )بتيرف(حيالزي لإلالملتب المر 
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  الصناعة: .2-7-2
ــات  ــود مقومــ ــن وجــ ــرغم مــ ــى الــ ــادية علــ ــطة االقتيــ ــن أضـــعا األنشــ ــا مــ ــة درعــ ــي محافظــ ــناعي فــ ــا  اليــ ــر النشــ يعتبـ

وضـرورة لتـدعيم النشـا  الزراعـي، فالنشـا  الزراعـي الكبيـر سـببا   يـناعية لبيـرة ومسـتدامة، ويشـلل النشـا  اليـناعي
الخارجي قـد ال يـمدي لامـل الغـرض فـي هـذا  والتيدير ،التيدير الداخليو المحلية في المحافظة يتخطى الحاجات 

ــدة  ــياق لعــ ــبابالســ ــ ــن أهم، أسـ ــامــ ــ ــول  هـ ــ ــدم قبـ ــيل، وعــ ــ ــودة المحايـ ــوع جــ ــــالي، وتنــ ــدى الفـ ــويقية لــ ــ ــدرة التسـ ــعا القــ ضــ
ــلل اليــناعات التحويليــة الزراعيــة بشــقيها النبــاتي والحيــواني تفــنن  النوعيــات مرتفعــة الجــودة، لــذلكإال  الميــدرين شـ

 .اإلقليمفي  االقتيادية واالجتماعية والبيئيةحال للعديد من المشاكل 
محـور المنطقـة  األولوالمعامـل علـى محـورين رئيسـيين،  حـوران تترلـز الميـانع إقلـيموعلـى يـعيد الواقـع الـراهن فـي 

ــدرتها، و  ــى نـ ــة الزراعيــة علـ ــناعات التحويليـ ــذي يحتــوي اليـ ــانع، هــمأ الغربيــة والـ ــك الميـ ــون  تلـ ــل  معايــر الزيتـ ومعامـ
ــان ــز  األلبـ ــق ومرلـ ــمة دمشــ ــين العايـ ــدولي بـ ــتراد الــ ــور االتسـ ــاني محــ ــور الثـ ــان، والمحــ ــةواألجبـ ــا المحافظــ ــة درعــ  مدينـ
 بعـض اليـناعات التحويليــة الزراعيـة وغيـر الزراعيــةبوابـة نيــيب، حيـث بـدأت تظهــر علـى هـذا المحــور إلـى  ويـوال  

القسـم الشــرقي أمـا  ،يـناعات االلكترونيـة ومعمــل األحذيـة فـي مدينـة درعـاعمـل تريفيـو للوم يـةلمعمـل األقـراص الليزر 
، شـرقي االتسـتراد الــدولي، فتقـل الميـانع فـي هــذا الجـزء وتقتيـر علـى معمــل للسـجاد فـي بلـدة يــيدا المحافظـةمـن 

 وبعض اليناعات الحرفية في بيرى الشام.

  
 يناعية، والمعامل في محافظة درعا: المناطق ال11الشلل رقم 

 من عمل الباحث باالعتماد على بيانات غرفة اليناعة بدرعا
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 السياحة: .2-7-3
ــا   ــة طبيعيـ ــات ســياحية هائلـ ــن مقومـ ــا مـ ــة درعـ ــب محافظـ ــا تمتلكـ ــا  و  علــى الـــرغم ممـ ــن تاريخيـ ــياحة مـ ــنا السـ ــزال تيـ ، التـ

ــر علــى الســياحة الداخليــة  ــافةالقطاعــات شــبب المهملــة وتقتيـ ــة  بعــضإلــى  إضـ ــياحية األثريــة فــي منطقـ األنشــطة السـ
 .ثارسياحة اآلو  سياحة بيئية طبيعيةإلى  حوران إقليمبيرى الشام، تنقسم السياحة في 

 
 المناطق السياحية في محافظة درعا : 11الشلل رقم 

 درعا آثارمن عمل الباحث باالعتماد مديرية السياحة، و 

 ية:السياحة البيئ.2-7-3-1

ــا   ــة بمــ ــة الطبيعيــ ــياحة البيئـ ــة عيـــب الســ ــة الغربيــ ــة الجنوبيـ ــر المنطقــ ــث تعتبـ ــة، حيــ ــة خالبـ ــة طبيعيــ ــوران ببيئـ ــاز حــ تمتـ
ــن  ــوع الجيولــوجي مـ ــن قبيــل التنـ ــة تحتــوي علـــى مقومــات مـ ــن أمــاكن طبيعيـ ــهول ديــةو أتحتويــب مـ ــابيع  وهضــاب وسـ وينـ

ــة ــر منطقـ ــات، حيـــث تعتبـ ــة وبعـــض الغابـ ــداء ببح وادي عذبـ ــوك ابتـ ــاء بشـــالالت زيـــزون اليرمـ ــيس انتهـ ــرة المزيريـــب ولـ يـ
 إلقامــةاألمــاكن المــذلورة تمتلـك عنايــر مهمــة تجعلهـا ممهلــة  حيـث أن ،ســتثماراالعنايــة و المنـاطق طبيعيــة تسـتحق 

 فــرص عمـل لثيــرة ألبنــاء المنطقــة تــخمينللحـاف  علــى البيئــة مــن جهـة، و  مشـاريع ســياحية يملــن لهـا أن تكــون طريقــا  
 .من جهة أخرى االقتيادية وغيرها من المنافع
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 اليرموك في محافظة درعا وادي : يور من19الشلل رقم 
 تيور مديرية السياحة في محافظة درعا

 :ثارسياحة اآل.2-7-3-2

ي مــن الفنيــة والمبـاني التاريخيــة، فهـ ثـارواآل وأغنــى المنـاطق فــي سـوريا بالممتلكـات الثقافيــة منطقـة حـوران مــن أجمـل
ــارة  ــوطن الحضــ ــديم، ومــ ــذ القــ ــري منــ ــتيطان بشــ ــة اســ ــي منطقــ ــاري  وهــ ــر التــ ــة عبــ ــدم المخهولــ ــا  األولأقـ ــبب مقوماتهــ بســ

ــة ــا للزراعــ ــة ومالءمتهــ ــوران، الطبيعيـ ــة حــ ــي منطقــ ــي عاشــــت وازدهـــرت فــ ــارات التــ ــن الحضــ ــارات  ومــ ــن حضــ ــداء مــ ابتــ
ــاني ــوريين والكنعــ ــاديين والعمـ ــة واألكـ ــد الفراعنـ ــاري  فعهــ ــل التـ ــا قبـ ــور مـ ــين،عيـ ــرورا   ين واالراميـ ــالمي، مـ ــر اإلســ بالعيـ

ــيي ــويين، العباســ ــوبييناالمـ ــة االيــ ــلجوقيين، األبلــ ــديث ن، الســ ــر الحــ ــى العيــ ــانيين، وحتــ ــك والعثمـ ــ، الممالــ ــب  نلىفــ جانــ
انيــة فـي المنطقــة الوســطى ابــد األثريـة الرومو بيـرى الشــام التـي لانــت عايـمة للدولــة الرومانيـة تنشــر العديــد مـن األ

ات التــي أجرتهــا مديريــة الســياحة فــي المحافظــة عــن العديــد راســة الجنــوب الغربــي، فقــد لشــفت الدومنطقــ مـن حــوران
ــن اآل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة  ث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرومانيـ

ــاء  ــات الفسيفسـ لالكنــائس ولوحـ
ــددة  ــ ــاكن متعـ ــي أمــ ــ ــرة فـ المنتشــ

 حوران.أرض  من

 

: مدرج بيرى في 20الشلل رقم 
 محافظة درعا
 رنتالميدر: شبلة االنت
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 خاصة الفصل الثالث: .2-8

عبـر العيـور،  رائـدة ومـدن حواضـر بنـاء شـهدتبحـوران قـد محليـا  أن محافظـة درعـا والمعروفـة الثالـث بـين الفيـل 
إلـى  سـالفة تاريخيـة عيـور عـدةإلـى  تعـود والتـي درعـا محافظـة مـن الغربيـة المنطقـة فـي األثريـة الملتشـفات وتـدل

 .الروماني والعثماني العهد خالللبيرا   حضارياعمرانيا و نموا   شهدت قد المنطقة نأ

 واعتـدال الخيـبة ديـة والسـهولو الينـابيع واال لثـرة ر مـا سـبق ذلـره فـي هـذا الفيـل مـنمـاأل هـذا علـى سـاعد وممـا
 قديمـة ومسـاجد لنـائس مـن العبـادة دور المتبقيـة والسـيما العمرانيـة ثاراآل ةراسود األثرية المخطوطات المناخ، وتدل

 .واإلسالمي الروماني العير في المنطقة أدرلتب الذي االقتياديجتماعي و اال التقدم من وىمستإلى 

لمـا بــين الفيـل علــى أن البيئـة الطبيعيــة والمنـاخ المعتــدل للمنطقــة جعلهـا مــن أجمـل المنــاطق علـى مســتوى ســوريا 
 ا التربــة البرلانيــة التــي تشــللجمــال الطبيعيــة غنــى المنطقــة بــالموارد الطبيعيــة والســيمإلــى  والـوطن العربــي ويضــاف

 ية في االقتياد الزراعي الذي يعتمد عليب السلان في المحافظة.أساسجانب غزارة الينابيع عوامل إلى 

وارتفــاع نســبة التعلـيم مــمخرا حيـث يشــلل السـلان فــي المحافظــة نسـبيا  ة الكثافــة السـلانية العاليــة راسـت الدأظهــر لمـا 
 ية من خالل الكفاءات العلمية والعمالة الزراعية واليناعية.اإلقليممهما لألنشطة المحلية و  رافدا  

جانـب الزراعــة توجـد فــي  فـنلىة علـى تعـدد األنشــطة االقتيـادية بتعــدد المـوارد الطبيعيـة والبشــرية، راســوقـد أكـدت الد
ــة ــياحية والخدميـ ــناعية والسـ ــادية اليــ ــن األنشـــطة االقتيـ ــد مـ ــا العديـ ــة درعـ ــدد ،محافظـ ــن تعـ ــى الـــرغم مـ ــطة  وعلـ األنشــ

معظــم اليــناعات فــي المحافظــة  حيــث أن ي الزراعــي،ساسـاألتــرتبط بالنشــا   خخرىبــأو  ا بشــللإال أنهــ االقتيـادية
ــواد  ــدر للمــ ــة لميـ ــى الزراعـ ــلل رئيســـي علـ ــد بشـ ــةاألولتعتمـ ــل يـ ــون ومعامـ ــر الزيتـ ــيما معايـ ــان ، وال سـ ــان األلبـ واالجبــ

عـض اليـناعات الحديثـة االلكترونيـة وبعـض اليــناعات جانـب بإلـى  ومعامـل تعليـب الخضـار  الكونسـروة السـورية ،
ــا  النســيجية، ــة أمـ ــة مهمـ ــة خامـ ــي المحافظـ ــلل فـ ــتثمار وهــي تشـ ــة االسـ ــن قلـ ــاني مـ ــة فهـــي ال تــزال تعـ ــياحة الطبيعيـ السـ

 لمجال اقتيادي مهم.

ســلانية حــداث تغييــرات إقــد أثــرت فــي  2111فــي الــبالد بدايــة  مـن عــام  وأخيـرا ال بــد أن نــذلر أن األحــداث الجاريــة
ــاطقهم، وديموغرافيــة ــق للســلان بــاألرض يتــرك مجــاال  لعــودتهم إلــى منـ  نتيجــة النــزوي واللجــوء، غيــر أن االرتبــا  الوثيـ

وهــي  العوامــل والمقومــات االقتيــادية التــي تحتويهــا المحافظــة هــي مقومــات طبيعيــة موجــودة أيــال   إلــى أن إضــافة
ــم ال ــة بحلـ ــة و باقيـ ــلطبيعيـ ــن األمــ ــحة مـ ــا فسـ ــا يمنحنـ ــو مـ ــق  هـ ــة وفــ ــة مبنيـ ــة الملانيـ ــط للتنميـ ــع خطـ ــاء ووضـ ــادة البنـ بنعـ

 المنطقة. إلى  دقيقة وبناء على المقدرات والقدرات بعد عودة االستقرار ءاتإحيا
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 الرابعالفصل  .3

 التنمية المكانية في محافظة درعا
o الديناميلية الريفية 

o استراتيجية التنمية الملانية 

o ةاستراتيجية التنمية الزراعي 
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 مقدمة: 
ــا يجعلــب مــمهال   إقلــيميــدل محتــوى الفيــل الســابق علــى غنـــى  ــة  حــوران بــالموارد الطبيعيــة، ممـ لخــوض تجــارب تنمويـ

ــدة ــة، و  عديـ ــيموناجحـ قلـ ــال  ا  ــب لحـ ــوران حالـ ــاليمحـ ــوارده ال األقـ ــوة مـ ــن قـ ــادية مـ ــب االقتيـ ــتمد قدراتـ ــة يسـ ــةالزراعيـ  ،طبيعيــ
ــاللقيــام و  ــة يحتــاج أيضـ ــاز العمليــة التنمويـ ــوفر المــوارد فننجـ ــة ال يلفــي تـ ــخي عمليــة تنمويـ ــذي دار اإلإلــى  بـ ة، الشـــيء الـ

 استراتيجية العمل التنموي.أو  الواقع بالخطة االستراتيجيةأرض  يعبر عنب على

ــة بــنفس الوقـــت يعتبــر  ــبة الفاعلــة والمرنـ ــل التنمــوي يا  أساســإن اختيــار االســتراتيجية المناسـ ــن  للعمـ ــدي، والــذي مـ المجـ
ــاملة ب ــ ــة الشـ ــ ــداف التنميـ ــ ــق أهــ ــ ــخنب أن يحقـ ــ ــا خبعادشـ ــ ــةهــ ــ ــة والبيئيــ ــ ــادية واالجتماعيـ ــ ــدد االقتيـ ــ ــتراتيجية تتعــ ــ ــذه االسـ ــ ، وهـ

يــة اإلقليمالتوجهــات إلــى  ضــافةوالقــدرات الماليــة للــدول باإل وتختلــا بــاختالف السياســات العامــة مســتوياتها الملانيــة
 وتحدد مقدار الدعم من خالل االلتزام بالعديد من االعتبارات الوطنية. قاليماألالتي تخخذ بعين االعتبار باقي 

ــرز الد ــ ــوأبـ ــ ــة راسـ ــ ــي للتنميـ ــ ــرك رئيسـ ــ ــي لمحـ ــ ــاع الزراعـ ــ ــى بالقطـ ــ ــت تعنـ ــ ــــا لانـ ــة الريـ ــ ــعت لتنميـ ــ ــي وضـ ــ ــة ات التـ ــ المحليــ
ت الحلوميـة التــي يـة، ولانـت وزارة الزراعـة واإليـالي الزراعــي متمثلـة بمديريـة الزراعـة بـدرعا فــي ريـادة الجهـااإلقليمو 

 وخطط تنموية استثمارية للريا في المحافظة. اتراسقدمت د

ــوقــد بــرز خـــالل تلــك الد ــن التوجهــات، راسـ ــا   األولات نوعــان مـ ــاع الزراعــي لنشـ ــدر اقتيــادي و يســتهدف القطـ ميـ
قرار ضـامن لالســتاقتيـادي و دخـل لمعظـم سـلان المحافظــة، والثـاني يسـتهدف األنشــطة الريفيـة غيـر الزراعيـة لــداعم 

 واالجتماعي للسلان. المالي

وتوضــيح السياســات التنمويــة التــي تعتمــدها الهيئــات والــوزارات المعنيــة بهــذا الخيــوص،  ةراســدإلــى  يهــدف الفيــل
ــة وخططهــا، ــتراتيجية الدولـ لـــى  ضــمن اسـ ــدوا  ــة، والســابقة إلراسـ ــة الحاليـ ــيمة االســتراتيجيات التنمويـ ــل  قلـ ــوران، المتمثـ حـ

 ن عدة زوايا قطاعية.يا بمحافظة درعا، ومإدار 

ــدار  ــتراتيجيات، ومقــ ــذه االسـ ــدوى هـ ــان جـ ــة، ولبيـ ــن جهـ ــة، مـ ــات المحافظــ ــع مقومـ ــتراتيجيات مـ ــذه االسـ ــة هـ ــان مطابقـ لبيـ
 الواقع.أرض  تطبيقها على

والساســة  زراعـي ال يحــتم علــى المخططــين اإلقلــيمقطــاعي، فلــون  انحيـازب فاالسـتراتيجية التنمويــة الناجحــة ال تيــا 
همــالو  الزراعـــيقطــاع تفعيــل ال ــا لانــت الد ا  ــاقي القطاعــات، فمهمـ ــبـ ــةراسـ ــم  ة مستفيضــة فـــي هــذه الخطـ ال يملــن التنبـ

ــة ــ ــروف المناخيـ ــ ــات والظـ ــاأو  بالتقلبــ ــ ــــرض توجهـ ــن أن تفـ ــ ــي يملـ ــ ــزمن، والتـ ــ ــرور الـ ــ ــع مـ ــ ــية مـ ــ ــى السياسـ ــ ــر حتـ ــ ــل  آخـ ــ يخـ
 يفاقم مشاكل المجتمع.جتماعي و االقتيادي واالباالستقرار 
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 حورا : إقليم الريفية في 1(الديناميكية) .3-1

 ة عــدة أنـواع مــن المحايـيل البعليــةحـوران، حيــث تـتم زراعـ إقلــيمالرئيسـي فـي اإلنتــاج يمثـل القطـاع الزراعــي ميـدر 
لالعنـب والرمــان  أخـذت باالنتشــار مـمخرا أخـرى ومحايــيل والزيتـون  هـا المحايـيل االســتراتيجية لـالقمحوالمرويـة ومن

ــاتو  ــن الزراعــ ــا مـ ــد البحـــث بد، غيرهـ ــاعتمـ ــى دة راســ ــة علــ ــة الريفيـ ــالديناميليـ ــة راسـ ــادة ثالثـ ــوالت  أبعــ ــي: التحــ ــية هـ رئيسـ
 (2) .اإلنتاجية، التحوالت االجتماعية، نوعية اإلنتاج

 ية:اإلنتاجالتحوالت  .3-1-1

محافظـة درعــا فــي األعـوام الســابقة )والحـديث هنــا عــن فتـرة مــا قبـل األزمــة الحاليــة( تغيـرات عديــدة علــى  تلقـد شــهد
ــر  ــتوى عنايـ ــاجمسـ ــلانيـــث أنح ،اإلنتــ ــدد السـ ــرة فـــي عــ ــادة الكبيـ ــبب الزيــ ــازة بسـ ــط الحيـ ، (3)جـــدول رقــــم  خفـــض متوســ
ــة، واســتخدام األرض وازدادت إنتاجيــة  ، (4جــدول رقـــم ) الحــديثالــري  أنظمــةبســبب زراعــة أيــناف ذات إنتاجيــة عاليـ
إلــى  أدىممـا  الحديثــة فـي الزراعــة تطلـب زيــادة فـي اليـد العاملــة وخايـة فــي فيـل اليــيا، سـاليبإن اسـتخدام األ

 ية.اإلقليمالمحلية و األسواق إلى  زيادة النشا  التجاري وبالتالي تنشيط خدمات النقل إلييال هذه المنتجات

 متوسط حجم الحيازة

 عدد الحائزي  الزراعيي 

ظة
حاف

الم
 

أراٍض غير قابـلـة  إجمالي المساحة
 للزراعـة
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 : الحيازة الزراعية في محافظة درعا3جدول 

والملتب يانات عن عدد الحائزين فقط ( .ب 2114) تعداد  2114-1994ـ  1981ـ  1971الميدر : نتائج التعداد الزراعي لألعوام 
 2111ء حياالمرلزي لإل

مــا إلـى  فانــب نالحـ  انحســار حجـم الحيــازة 2114ئية المبينـة بالشــلل السـابق حتــى عـام حيــاعلـى الــرغم مـن أن اإل
ــن الحيــول علــى 1911يقــارب النيــا عــن عــام  ــ، ولــو تملنــا مـ ــة إحيــاـ  2111ئية رســمية لحجــم الحيــازة فــي بدايـ

، ويرجـع ذلــك للزيـادة الكبيــرة فـي عــدد الســلان 2114دونــم أي أقـل مــن ثلـث الحــال ســنة  21ز او هــا ال تتجـلوجـدنا أن
 .2111سنويا سنة  %3ت نسبة الزيادة في المحافظة ويل حيث

                                                 

المذهب الذي يفسر أو  بها تفسَّر الظواهر الطبيعية المختلفة؛، وكةقوى كامنة في األشياء، فمنها تصدر الحر إلىمذهٌب يردُّ التغير  1
ها   قوى بيولوجية، وقوى بيئيةأو  قوى داخلية،، وقوى خارجية إلىجميع الظواهر النفسية، بردِّّ

تغيرة ومتطورة من صفات التنمية المستدامة كون التنمية بعناصرها االقتصادية واالجتماعية تشكل عناصر م أساسيةوالديناميكية صفة 
 مع الزمن.

 2116هاغلبالد، ديناميكية القطاع الريفي غير الزراعي، منظمة الفاو، روما  2



- 66 - 

 

 المروية حسب مصدر الري  األراضي المروية بالري الحديث األراضي

المجموع المحافظة
 

 اذري بالرذ ري بالتنقيط

المجموع
 

 
 األنهار باراآل دسدو 

 والينابيع

 درعـــــــا 0.0 13.1 21.0 34.1 5.1 16.9 22.0

 المروية في محافظة درعا األراضيتوزيع  4جدول 
بيانات عن عدد الحائزين فقط ( .والملتب  2114) تعداد  2114-1994ـ  1981ـ  1971الميدر : نتائج التعداد الزراعي لألعوام 

 2111ء حياالمرلزي لإل

ــروة الحيوانيــة الــىو  ــي تربيــة الثـ ــد أدى التوســع فـ ــل إلـــى  جانـــب ذلــك فقـ ــة بالزراعــة، مثـ ــاطات الريفيــة المتعلقـ زيــادة النشـ
ــخمينتجــارة األعـــالف ويــناعتب و  ــة ومعامــل  تـ ــان الخــدمات البيطريـ ــازن األلبـ ــر الزيتــون وبعـــض مخـ واألجبــان ومعايـ

والســيما  ظهـرت العديـد مـن المهـن الحرفيـة فـي األريـاف الريفيـة غيـر الزراعيــةيد األنشـطة وعلـى يـع التبريـد الخايـة،
 واليناعية الخفيفة ومحالت الييانة والخدمات العامة. المهن التجارية

ــات ــى التقنيـ ــد علـ ــي تعتمـ ــل التـ ــن المعامــ ــد مـ ــا ظهـــرت العديـ ــة لمـ ــل األقـــراص الليزريـ ــة لمعمـ ــزة  الحديثــ ــل األجهــ ومعمـ
ــة)تريفيو( ــا االلكترونيــ ــتفادت  وغيرهــ ــي اســ ــناعات التــ ــن اليــ ــةمــ ــتراتيجي للمحافظــ ــع االســ ــن الموقــ ــ ــو  مـ ــن خــ ــل مــ ــ ط النقـ

 دول الخليج العربي.إلى  ومنها التجاري الوايل بين دمشق ودرعا

ب بــالقرب مــن نقطــة المعبــر ذلــك للــب لعبــت المنطقـة الحــرة الســورية األردنيــة المتواجــدة فــي بلـدة نيــيإلــى  ضـافةباإل
ت فــي ظهـور عــدد مـن المعامــل وتنشــيط اهمتنشــيط التجـارة واليــناعة علـى حــد ســواء، وسـفـي  رياديــا  دورا   الحـدودي
ــة و األســواق  ــات اإلقليمالمحليـ ــن خـــالل عـــرض المنتجـ ــى الخــارج مـ ــاي علـ ــو االنفتـ ــي نحـ ــة، ودفعـــت باالقتيــاد المحلـ يـ
 استيراد األجنبية. المحلية و 

 التحوالت االجتماعية: .3-1-2

ــات المت ــ ــن المحافظـ ــا مــ ــة درعــ ــ ــد باتــــت محافظـ ــةلقــ ــكوطن قدمــ ــع ذلــ ــ ــي، ويرجـ ــتوى التعليمــ ــي المســ ــ ــا فـ ــى  يــ ــروف إلــ ــ الظـ
ازديــاد الــوعي إلـى  إضــافة(، 2111االقتيـادية التــي تحســنت بشـلل ملمــوس فــي العشـر ســنوات األخيــرة )قبـل ازمــة 

(، 233116ي )ساسـاألي، حيـث بلـ  عـدد التالميـذ فـي مرحلـة التعلـيم ساساألالتعليم والقوانين الملزمة للتعليم  خهميةب
 (5جدول رقم ) .(1) ( طالب21111بل  عدد طالب التعليم الثانوي )و 

 

                                                 

 2111، نشرة لإلحياءالمكتب المركزي  1
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ــوع ــة المجمــ ــ ــة خاصـ  رســميـ
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 تعليم الثانوي في محافظة درعامدارس ال 5 جدول
 2111ء حياعن الملتب المرلزي لإل

جامعـة درعـا، والتـي ال تـزال تتبـع تنظيميـا لجامعـة دمشـق،  ننشـاءب يـدر قـانون  ألساسـي والثـانوياالتعلـيم إلـى  إضـافة
ــات  ــن الكليـ ــدد مـ ــالحقوق واحتـــوت علـــى عـ ــاد لـ ــة واآلداب واالقتيـ ــوم والتربيـ ــا والعلـ ــول  ،وغيرهـ ــا انتشـــرت علـــى طــ لمـ

ــام اال ــذ عـ ــدريس منـ ــدأت التــ ــة بـ ــات خايـ ــان جامعـ ــدولي ثمـ ــتراد الـ ــي لعبـــت 2115تسـ ــا  دورا  ، والتـ ــي حتـــى اآل هامـ ن فــ
لـدورها فـي تــوطين األمـوال التـي لانــت تـذهب للخـارج بهــدف التعلـيم لمـن لــم  إضــافةمـن الطـالب، لبيــرا  تخـريج عـدد 

 يحيل على مقعد ضمن الجامعات الحلومية. 
 مصادر الدخل: .3-1-3

الفقيــرة تشــلل األ ســر  بــخن ومديريــة الشــمون االجتماعيـة فــي محافظــة درعــا ءحيــاتــب المرلــزي لإلالملتظهـر بيانــات 
اة فــي توزيــع او بــالرغم مــن تــوفر العوائــد الزراعيــة الجيــدة، وقــد يفســر ذلــك بعــدم وجــود مســاأل ســر  مـن مجمــوع % 11
ــازة اضــياألر  ــي الموســمي ولتفتــت الحيـ ــد فــي أغلـــب األ، وللعمــل الزراعـ ــة  يــانححيــث يوجـ ــي العمالــة الزراعيـ فــائض فـ

دعـم العمالـة الالزمـة للقطاعــات إلــى  مـاإ وغيـر الزراعيـة، وبالتـالي يـذهب ذلــك الفـائض فـي العمالـة فــي هـذه المنطقـة
البنـى التحتيــة  ت، وبشـلل خــاص دول الخلـيج العربـي، لقــد شـهدخـرىســوق العمـل فـي المنــاطق األإلـى  مـاا  و  خـرىاأل

لطــرق التــي تــربط القــرى فيمــا الماضــية وخايــة زيــادة الطــرق الزراعيـة، وتوســيع شــبلة اخــالل العقــود  ملحوظــا  تطـورا  
 خـرىتطـور عنايـر البنـى التحتيـة األفـنن  لمـا سـبق إضـافةوالسـويداء،  ل القرى بالمدن الكبيـرة مثـل دمشـقوتي بينها

ــل ــ ــاه والنقــ ــ ــبلة الميـ ــ ــاتا وشــ ــ ــاء والهـ ــ ــ لالكهربـ ــ ــد سـ ــ ــة قــ ــ ــاهمواآلالت الزراعيـ ــ ــي تطــ ــ ــر فـ ــ ــلل لبيــ ــ ــبة ت بشـ ــ ــة مناســ ــ ور بيئـ
 (6)جدول رقم  لالستثمارات.

 في محافظة درعا توزع المتعطلين عن العمل: 6جدول 
 2111ء حياعن الملتب المرلزي لإل

 6101( في درعا حسب الجنس لعام أكثرسنة ف01توزع المتعطلي  )

 المحافظة
 المجموع متعطل لم يسبق له العمل  متعطل عمل سابقاا 

 مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر

 19863 7046 12817 9148 4049 5099 10715 2997 7718 درعـــــــا 
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 األهداف التنموية المكانية: .3-2

 بشـلل التنميـة الزراعيـة وسياسـات عـام بشـلل السـورية التنميـة سياسـات حلمـت التـي يةساسـاأل التطـورات بـين مـن
  .االستيراد استبدالإلى  يهدف الدولة، والذي تتبناه الذي التينيع جيعتش 1970 عام منذ خاص

 ( 1) :يلي فيما للتنمية المكانية في محافظة درعا الرئيسية األهداف وتتمثل

ــن التف - ــ ــد مـ ــات او الحــ ــ ــمان اإلقليمتـ ــ ــافم والضـ ــ ــارات التكـ ــ ــاة اعتبـ ــدخل ومراعــ ــ ــات الـ ــ ــي توزيعـ ــة فــ ــ ــرية/ الريفيـ ــ ــة والحضـ يــ
 االجتماعي.

 سنوي ا، معبر ا عنب بالناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي. %1عدل نمو اقتيادي مرتفع ال يقل عن تحقيق م -
ــين  - تحســين المســتويات المعيشــية للطبقــات منخفضــة الــدخل بمــا يضــمن التضــييق مــن الفــوارق فــي توزيــع الــدخل بـ

 فئات المجتمع.

 عيل دورها التنموي.تعظيم مشارلة المرأة في المجاالت االقتيادية واالجتماعية لتف -
ــراض  - ــا ألغــ ــدخرات وتوجيههــ ــيم المــ ــل تعظــ ــا يلفـ ــتهالكي بمــ ــب االســ ــو الطلــ ــالي نمــ ــلاني وبالتـ ــو الســ ــن النمــ ــد مــ الحـ

 االستثمار.

يتوافـق  الـذيزيادة القدرة التوظيفية لالقتياد المحلي بمـا يلفـل معالجـة مشـللة البطالـة وتـوفير فـرص عمـل بالقـدر  -
 عمل.والزيادات السنوية في عرض ال

 زيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة. -

 النهوض بمعدل االستثمار. -
 السلعي والخدمي.اإلنتاج زيادة القدرة التيديرية لقطاعات  -

 2وم  األهداف الواردة بالخطة الخمسية العاشرة بما يخص القطاع الزراعي ما يلي:

 ــوارد الوطن وضــع خطــة ــاملة لالســتخدام المتكامــل للمـ ــن يــة شـ ــتدامتها، إدار مائيــة المتاحــة وحسـ تهــا وتحقيــق اسـ
الحفـاع علــى خزانــات  أهميــة الترليــز علـىاالجتماعيـة و وتـوفير الميــاه لكافـة احتياجــات التنميـة االقتيــادية و 

 المياه الجوفية لاحتياطي هام لألمن الغذائي.

  ة قطـاع الميـاه فـي اهمتحسـين مسـالزراعيـة ل األراضـيرفع لفاءة االسـتخدامات المختلفـة للميـاه، وزيـادة عائديـب
 الناتج المحلي اإلجمالي.
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 ويــرف وغيرهـا، والبـدء بنعــادة  وسـدود ومشـاريع ري تقيـيم لامـل للمنشـرت المائيــة المختلفـة مـن منشــرت حجـز
ــاريع ا ــل المشــ ــةتخهيــ ــ ــة العاليـ ــادية والبيئيــ ــة االقتيــ ــ ــة ذات المردوديـ ــراي  لحيويــ ــ ــدة، واقتـ ــرات األداء الجيــ وممشــ
 خدم متطلبات التنمية المستدامة.المشاريع التي ت

 ــة للممسســات ــة مالئمـ ــي بــ وضــع هيلليـ ــي تعنـ ــات التـ ــاهندار والهيئـ ــيس  ة الميـ ــا، وتخسـ ــاملين فيهـ ــاء قــدرات العـ وبنـ
 شبلة معلوماتية لاملة للموارد المائية مرتبطة مع مراكز المعلومات الفرعية في األحواض.

  لجــة محطــات للمعا إنشــاءميــاه اليــرف، والعمــل علــى تخســيس نظــام لمراقبــة نوعيــة المــوارد المائيــة، وخايــة
ــمن  تغطــي منــاطق التجمعــات الســلنية وتعــالج ميــاه اليــرف مختلفــة المنشــخ للحــاف  علــى نوعيــة الميــاه ضـ

 الموايفات القياسية، والحد من مشللة تلوث الموارد المائية.

  ( 1) مالئمة لزيادة استغالل موارد المياه السطحية.آليات وضع 

 ، واالستراتيجيات التنموية:السياسات .3-3

ــت   ــدولع السيوض  ــنها الـ ــي تسـ ــة التـ ــات اإلنمائيـ ــرات والحل اسـ ــداث تغيـ ــل إحـ ــن أجـ ــات مـ ــومـ ــة  يةأساسـ ــي البنيـ ــة فـ وجوهريـ
ــتوى المعيشــي، وتحقيــق الرفــاه االقتيــادي واالاالجتماعيــة و االقتيــادية و  ــاء جتمــاعي و لتكــون طريــق لرفــع المسـ االرتقـ

 ويــوال  والوطنيــة، مــن الوضــع المعيشــي  فــي بيئتــب المحليــة اإلنســانتــي تهــم لنفســية البلافــة جوانــب الحيــاة الماديــة وا
ــي اإلـــى  ــب فـ ــع األمنـــي، وتحقيـــق طموحــ ــتقرارالوضـ ــات السـ ــدد السياســ ــب المجتمعـــي، وتتحـ ــي محيطـ ــي فــ ــا النفسـ  والرضـ

ملانو  اإلنسانعلى حاجة بناء   التنموية  والبيئة بنفس الوقت. يات البلدا 

 السياسة االستثمارية: .3-3-1

توظيفهــا فـي ظـل اقتيــاد السـوق االجتمـاعي الــذي أشـلال وتحديـد  ســورية تنفيـذ البـرامج االســتثماريةأقـرت الحلومـة ال
ــية العاشــرة، عــن طريـــق  ــاقجــب اإلو أتعتمــده الخطــة الخمسـ ــن جانــب نفـ ــدفق االســتثماري العــام مـ ــق تحفيــز تـ  وعــن طريـ

يــا المــوارد ترليــز الخطـة علــى توظإلــى  ضـافة. باإلآخــر واألجنبــي مـن جانــب المـوارد مــن القطــاع الخـاص المحلــي
عـادة هيللـة القطـاع العـام العامـة بالشـلل األمثـل ننهـا تشــتمل ويـات تنمويـة مدروسـة، فأول وفـق واختيــار المشـروعات وا 

ــات ــن السياسـ ــة مــ ــراءواإل علـــى حزمـ ــيتم جــ ــولاذاتخات التـــي ســ ــمان الويــ ــا لضـ ــى  هـ ــهام إلـ ــومة إلســ ــدالت المرسـ المعــ
 (2)وتشجيعب على الدخول في عملية االستثمار.  الخطة الخاص في تمويلالقطاع 

 اقتيـادي إيـالي عمليـة الثمانينـات أواخـر منـذ بـدأت حيـث االقتيادي، اإليالي اتإجراء من العديد سورية تبنت
 التجـاري التحريـر خطـوات بعـض العمليـة األجنبـي، وتضـمنت القطـع فـي الحايـل الـنقص بعـد انطلقـت تـدريجي
 باتجـاه االقتيـادية الفلسـفة فـي تغييـر بدايـة 1991 لعـام 10 رقـم القـانون  يـدور شـلل ثـم ص،الخـا القطـاع وتشـجيع
 قطاعات شمل المذلور القانون  أن لما الخارجية. واالستثمارات المحلي الخاص القطاع على أكبر اقتيادي انفتاي
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 عليهـا يـنص التـي الحـوافز بعـض ديمبتق سمح إال أنب القوانين تلك محل يحل لم أنب السابقة، ورغم القوانين من سعو أ
 لعـام 10 رقـم القـانون  وفـق تخسـس وهـو مجلـس) لالسـتثمار األعلـى المجلـس موافقـة وذلـك )بعـد المرخيـة للمشـاريع

 أي ناأل حتـى سـورية فـي يوجـد ال إال أنـب السـابقة، القـوانين لـل مـن شـموال   أكثـر جـاء 10 القـانون  أن رغـم، و1991
 2000 لعـام 7 رقـم التشـريعي المرسـوم جاء االقتيادية، وقد القطاعات جميع تغطي ةاستثماري حوافز يتضمن قانون 
لالسـتثمار،  األعلـى للمجلـس اليـالحيات مـن المزيـد ومعطيـا   الحـوافز مـن المزيـد متضـمنا 10 القـانون  ليعـدل

 (1) وتعديالتب.  10رقم القانون  أحلام وفق ترخص التي المشاريع تجاه وبخاية

 اخ االستثمار في محافظة درعا:نقاط القوة في من.3-3-1-1

ــيميمتلـــك  ــدد إقلـ ــا( عـ ــة درعـ ــوران )محافظــ ــادية  ا  حـ ــات االقتيــ ــي القطاعـ ــتثمار فـ ــي تشـــجع علـــى االســ ــزات التـ ــن الميــ مـ
 المتعددة، ومن هذه الميزات:

 :فــي اإلنتــاج لتيــريا  كبــرحيــث تقــع بــالقرب مــن العايـمة دمشــق، والتــي هــي الســوق األ الموقــع الجغرافــي
 سوريا.

  والمنطقــة الحــرة السـورية األردنيــة التــي تقــع بقــرب المعبــر،  منفـذ نيــيب الحــدودي أهمهــاو  الحدوديــة:المنافــذ
ــذي  بوابــة ســوريا علــى الخلــيج العربــي المعــابر الحدوديــة لســوريا بشــلل عــام، لونــب مــن أهــمحيــث يعتبــر  والـ
 األسواق في المنطقة العربية. أكبريشلل بدوره 

  يــواني الكبيـر الــذي تحظـى بــب المنطقـة، والــذي يعتبـر المــادة الخـام للعديــد والح : الزراعـياالقتصــادياإلنتــاج
 وغيرها. االستثمارات اليناعية والزراعية من

 ـــرة ـــد العاملـــة الخبي ـــوفر الي ــع ذلــكت ــة،إلـــى  : ويرجـ ــبة التعلــيم المرتفعـ لـــى  نسـ ــاتوا  ــن الثانويـ ــد  عــدد مـ والمعاهـ
لى  المهنية،  ي المحافظة.في عدد السلان فنسبيا  الزيادة الكبيرة وا 

 والقـوانين السـابقة الــذلر،  يمراسـالحلومـة السـورية، ومــن خـالل الم حيـث أن يــة:دار واإل السياسـات االقتصـادية
ة، وبالشــلل الــذي ماليــأو  يــةإدار فتحـت أبوابهــا لكــل المســتثمرين، وســهلت عمليــة االسـتثمار بــدون تعقيــدات 

 وأموالهم. يضمن لهم حقوقهم

 ــل  محافظــة مترابطــة مــن خــالل شــبلة طــرق ال حيـــث أن :بنيــة تحتيــة ذات مســتوى مقبــول وموايــالت تيـ
بعــد أإلـى  واالتيـاالت التـي ويــلت شــبلات الكهربـاء والمــاءإلـى  إضـافةلافـة المنـاطق حتــى النائيـة منهــا، 

 (2) القرى في المحافظة.
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 نقاط الضعف في مناخ االستثمار في المحافظة:.3-3-1-2

دفعــة إلـى  ا ال تــزال بحاجـةإال أنهـ الخدميـة المختلفــة فـي المحافظـة، علـى الـرغم مـن تــوفر الشـبلات البنيـة التحتيــة:
ــة  ــر البنيـ ــة التحتيــة هـــي عيـــب االســتثمار، وتعتبـ ــا ســوريا، فالبنيـ ــرة التــي مـــرت بهـ ــداث األخيـ ــة بعــد األحـ قويــة، وخايـ

اعـدة اسـتثمار البنيـة التحتيـة عـدم وجـود قإلـى  ية بعـد الوضـع األمنـي المتـردي، ويضـافساسـاألالتحتية الحالية العقبة 
إال  منطقــة يــناعية فــي مدينــة داعــل ضــمن أجنــداتها إنشـاءيـناعي ثابتــة، حيــث وضــعت الخطــة الخمســية العاشــرة 

ــتم، والمنطأن  ــر لــم يـ ــي المحافظــةذلــك األمـ ــناعية الحاليــة فـ ــى  قــة اليـ ــر قــادرة علـ ــة درعــا غيـ ــدة فــي محافظـ والمتواجـ
 استيعاب استثمارات يناعية ذات مستوى عالي.

وعالميــة،  ف خايــة فــي المحافظــة لفــروع لميــارف وطنيــة: ظهــرت عــدة ميــار مصــرفي واســعار الفائــدةلنظــام الا
ــاني نقـــص ــزال تعــ ــا ال تـ ــح ولكنهـ ــرفي واضـ ــدمات الميــ ــديم الخـ ــي تقـ ــرفيفــ ــل الميـ ــوير العمـ ــدم تطــ ــبب عـ ــدم  ة، بسـ وعــ

 جانب نقص في الكفاءات الميرفية.إلى  مواكبتب للتغيرات الجارية في هذا المجال،

ات الحيــول علـى التـراخيص الطلوبــة إجـراءوتعقيـد  دد الجهــات المشـرفة علـى االســتثمار: إن تعـيــةدار ت اإلاجـراءاإل
ــال ــن الوقـــت والجهــد والمـ ــم الكثيــر مـ ــتثمرين ويللفهـ ــرة أمــام المسـ ــة لبيـ ــافة يشــلل عقبـ ــةإلــى  إضـ ــروتين والبيروقراطيـ  الـ

نمــا علــى مســتوى ســوريا للــل، ا  درعــا، و  ، وهــي لــيس مشــللة خايـة بمحافظــةخــرىيــة األدار والعديـد مــن المشــاكل اإل
 1والقرارات التي تحلم الحيول على التراخيص المطلوبة. والقوانين نظمةاألإلى  وترجع

 :أبرزها أخرى  معوقات المستثمر يواجه كما

 .االستثمار فرص عن المستثمر لدى لافيب معلومات توافر عدم -

 .االستثمار تشريعات في قيود -
 .والموافقات التراخيص تيدر التيأو  االستثمار على تشرف تيال الرسمية الجهات تعدد -
 .أخرى بدول مقارنب التمويل بشرو  لافيب مميزات توافر بعدم المستثمر شعور -

 .اتجراءاإل وتعقيد الضريبية والجمرلية السياسات -
 فرض الموقع االستثماري من قبل الجهات المعنية. -

 قيمة المشروع نفسب.لى إ التي قد تيل اتتخمينوال الشرو  المالية -
 (2). أخرى المستثمر وجهات بين تنشا قد التي القضائية النزاعات حل بطء -
ــ  ــذةوتتعـ ــتثمارية المنفـ ــاريع االسـ ــة، دد المشـ ــي المحافظـ ــة فـ ــا إال أن  والمقترحـ ــتم حجزهـ ــة ال يـ ــاريع المقترحـ ــم المشـ معظـ
 .فظةالمحاوالمعوقات السابق ذلرها، ومن المشاريع االستثمارية في  سبابلأل
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 المشاريع السياحية المنفذة:.3-3-1-3

يا  وأربــع أرضــوطابقـا   وهــو عبــارة عـن فنــدق ثــالث نجـوم يتضــمن قبــوا   مشــروع فنــدق درعــا الســياحي )وايــت روز(: 
 وياالت بمستوى ثالثة نجوم. وناديا   طبقات تشتمل على ثمان وثالثين غرفة وجناحين ومطعما  

 .وياالت لالستشفاء فندق ومطعم يتضمن ة جباببقري مشروع منتجع استشفائي بالمياه المعدنية 

ــوك،  وادي جلــين، وهــو جــزء مــن وادي بــالقرب مــن يقــع فــي منطقــة مســاكن جلــينفنــدق اليرمــوس الســياحي:   اليرمـ
 .غرفة مع يالة 21ويحتوي على  مينا ثالث نجوم

لقــائم وتجهيـزه وتنفيــذ ضـمن المشــروع تخهيـل المطعـم اوزارة السـياحة، يتإلــى  العائـدة ملكيتـب مشـروع مقصــف زيــزو   
 وملحقاتب بمستوى نجمتين. شاليهات وألعاب ومسبح

ــاري الطـــرق الســــياحية:  ــياحةوهـــي مشـ ــالح وزارة السـ ــتثمارية ليـ ــة،  ع اســ ــز المحافظــ ــياحية بمرلـ ــاطق السـ ــربط المنــ تـ
 (1) طريق المزيريب درعا، طريق بيرى الشام درعا. أهمهاو 

 مشاريع القطاع السياحي المقترحة:.3-3-1-4

ــب يريـــب الســــياحيمشـــروع المز  -1 ــدة ملكيتـ ــى  العائـ ــإلـ ــاعم وزارة الســ ــغيرا  ومطــ ــدفا  يـ ــمن فنـ ــذي يتضـ ياحة، والـ
 ومواقا سيارات بمستوى ثالثة نجوم. ومنتزهات ومالعب ومسابح وأماكن ترفيهية ورياض أطفال

ممسســة الخـط الحديــدي الحجــازي، والـذي يتضــمن فنــدقا  إلـى  العائــدة ملكيتــب مشــروع فنــدق محطــة بصــرى  -2
 .ثالثة نجوم بمستوى

م قريـة ســياحية مجلــس القريـة الـذي يضــإلـى  العائــدة ملكيتـب مشـروع القريــة الســياحية فـي قريــة تــل شـهاب -3
ــوم ــة نجـ ــتوى ثالثــ ــل ال ،بمسـ ــموتخهيــ ــبح ومطعــ ــغير ومسـ ــدق يــ ــن فنـ ــائم المملـــا مــ ــاء القــ ــةوم بنـ  حـــالت تجاريــ

ــة ــاكن ترفيهيـ ــاب وأمـ ــيارات وألعـ ــواء الطلـــق ومواقـــا سـ ــي الهـ ــية،  ومــدرج فـ ــل وهـــي مبورياضـ ــى الهيلـ ــة علـ نيـ
 وتسعين بالمائة. بنسبة تنفيذ خمسة

بيـرى، والـذي يتضــمن  آثـاردائـرة إلـى  العائــدة ملكيتـب مشـروع المنـازل القديمـة فــي مدينـة بصـرى األثريـة -4
 واستثمارها سياحيا  لنزل تراثية تقليدية بمستوى نجمتين. ترميم المواقع وييانتها

دونمــا ، ويبعــد  579فــي موقــع جلــين لولـب القبليــة بمســاحة  ضــيةوريا مدينــة ســياحية ترفيهيــة وتجاريــة -5
 (2) .والطبيعة األثرية في منطقة غنية بالمناظر الخالبة لم 25موقع هذا المشروع عن مدينة درعا نحو

                                                 

 السياحة. وزارة ـ 2112.مؤتمر االستثمار السياحي الرابع 1

 مؤتمر االستثمار السياحي الرابع. مرجع سابق 2
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 مشاريع القطاع الصناعي االستثمارية:.3-3-1-5

ــة ج ــا بيئـ ــة درعــ ــد محافظــ ــناعية الاذتعـ ــروعات اليــ ــة المشــ ــناعي، وخايـ ــتثمار اليــ ــة لالســ ــي بــ ــد فــ ــث يوجــ ــة حيــ زراعيـ
ــروعا ــن المشــ ــدد مــ ــة عــ ــةالمحافظــ ــناعة والزراعــ ــاالت اليــ ــي مجــ ــتثمارية فــ ــذه  ت االســ ــم عــــرض هــ ــد تــ ــدمات، وقــ والخــ

تـم حجـز عـدة مشــروعات و ، 2111المشـروعات فـي مـمتمر االســتثمار فـي المنطقـة الجنوبيـة فــي شـهر أيـار مـن عــام 
المسـتثمرين، لمـا قــام عـدد مــن المسـتثمرين بتخســيس مـن قبـل المســتثمرين لكـن الحجــوزات تـم إلغـاء بعضــها مـن قبــل 

ــيب الخضــارشــرلات اســتثمارية مباشــرة مــن خـــالل وزارة اليــن ــا   اعة، وخايــة مشــروعات توضـ والفواكــب، وهنــاك حاليـ
 (1) :أهمهاالمقترحة  من المشروعات عددئ  إلى إضافةلة لتنفيذ مطحنة عن طريق وزارة اليناعة، او مح

 ــناعات والحــرفلمدينــة اليــنمشــروع إحــداث ا ــي  أمــالك الدولــةأرض  والمهــن علــى اعية تضــم لــل اليـ فـ
  .دونما   1965الحدود األردنية بمساحة  – درعا –توستراد دمشق او بلدة شعارة القريبة من طريق 

 أمـالك الدولــة أرض  علـى الزراعيـة واليـناعات الزراعيـة مــع لامـل احتياجاتهـا مشـروع مدينـة لالسـتثمارات
  .ليلومترا   23دونما ، ويبعد عن مدينة درعا نحو 14641إلى  ر بمساحة تيلفي بلدة بير الحري

 طاقة لهربائيةإلى  وتحويلها مسيةمشروع استثمار الطاقة الش.  

 سوق الهال في مدينة درعاأرض  مشروع استثمار 

 مشروع استثمار منتزه سد درعا الواقع جنوب شرق مدينة درعا. 

 وتبريـد فـي بلـدة أم  خـزن  وحـدة والفواكـب المعـدة للتيـدير مـع ارمشروع معمل غسل وفرز وتوضـيب الخضـ
ــرة إلــى  ي بــين ســتةاو األردنيــة فــي نيــيب بمســاحة تتــر -ن القريبــة مــن مرلــز الحــدود الســورية اذالميــ عشـ

 .دونمات

  ــل حفـــ ــر  مشــروع معمـ ــاحة تتـ ــة بمسـ ــدة معربـ ــي بلـ ــدجاج( فـ ــديال الـ ــوم )مرتـ ــةاو وتعليـــب اللحـ ــين ثالثـ إلـــى  ي بـ
 .ثمانية دونمات

 ــلآليــة  مشــروع مطحنــة دقيــق ــع  ازرعطنــا  فــي مدينــة  251إلــى  بطاقــة تيــنيع يوميــة تيـ بــالقرب مــن موقـ
 .نحو عشرة دونماتإلى  يوامع الحبوب في المدينة، وتيل المساحة المخيية لهذا المشروع

 (2) .والطبية في مدينة ازرع لسجين لألغراض اليناعيةو وتعبئة اال مشروع معمل إنتاج 

 

 

                                                 

 عوض عبد الوحيد، مدير الصناعة بدرعا 1
 2111ر سنوي للمنشآت الصناعية في المحافظة ، تقريعوض عبد الوحيد، مدير الصناعة بدرعا 2
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 سكانية:السياسة ال .3-3-2
ية التـي يجــب أخـذها بعـين االعتبــار فـي الخطـط التنمويــة، ساسـاألتعتبـر القـوة البشـرية فــي محافظـة درعـا مــن المـوارد 

 ( 1) فئة الشباب. من وارتفاع نسبة القادرين على العمل يزات إيجابية لبيرة، مثل التعليملونها تتمتع بم

 تويــل فـي الســلان، والتـينســبيا  الزيــادة الكبيـرة رأسـها  وعلــى يـةاني ال يخلــو مـن المشــاكل التنمو الواقـع السـلإال أن 
ــا %3إلــى  ــىألـــا  ومائــة ، بواقــع مليـــون 2111م عـ ــمة يتوضــعون علـ ــأرض  نسـ ــة ال تتجـ  3111ز او مســاحتها الكاملـ
ــوالي ألــــا  ــة حــ ــالحة للزراعــ ــ ــي يـ ــا أراضــ ــار، منهــ ــي ألــــا  3111هلتــ ــ ــلان فـ ــة للســ ــة الظاهريــ ــار، أي أن الكثافــ ــ هلتـ

 (2). 2111عام  2ف/لم 355إلى  تويل ، والكثافة المعمورة2ف/لم 219المحافظة هي 

ــلنية  (، علـــى2رقــم الرســم التوضــيحي )ويــدل  ــة وأراضــي زراعيــةالمنــاطق المعمــورة مــن تجمعــات سـ  ومســطحات مائيـ
 البادية(. أطراف)الشرقي يخرية( والجنوب  )تكشفاتغير المعمورة التي تترلز بالشمال الشرقي والمناطق 

 
 في محافظة درعا األراضياستعماالت  1ضيحي رسم تو 

 2111ء حياعن الملتب المرلزي لإل

                                                 

السكان في محافظة درعا بحسب المكتب المركزي مجموع من  %61سنة  61-11بين  السكان التي تتراوح أعمارهمتبلغ نسبة  1
م ال، ثاومعدالت منخفضة للوفيات  إلىالخصوبة ، والتحول من المعدالت المرتفعة للوفيات إلىيرجع ذلك ، و2111ء حصالإل

 نسبة اجمالي السكان. إلىارتفاع نسبة القوة البشرية العاملة  إلىللخصوبة ثانيا، يؤدي 
يتضمن التغيير الذي يدخله النشاط األرض، وإعمار  –ستخدم كلمة "المعمورة" هنا ال بمعنى المباني بل بالمعنى الواسع للعمران ت 2

المكتب المركزي خرى. المنشآت األ، والطرق، والسكن، وعةالصنا، وباستثمارها في الزراعةاألرض البشري على طبيعة 

 ، مرجع سابق2111ء،حصالإل
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 لامـل لتطبيـق سياسـات سـلانية فاعلـةاالمر الذي قلص حجم الحيازات، وزاد مـن حجـم البطالـة، فـي ظـل غيـاب شـبب 
سات الموضـوعة مـ  قبـل هيئـة تخطـيط الدولـة السياتجنب السلان العواقب المترتبة على هذه المشاكل، ومن هذه 

 :والوطنية يةاإلقليمضم  الخطط 

 ال: سياسات خاصة بخفض معدل النمو السكاني:او 

ــادات  واليــحة اإلنجابيــة، مشــروع تنظــيم األســرة - والــذي يقــدم خدماتــب مجانــا للســلان مــن إرشــادات وأدويــة وعيـ
 ومتنقلة. ثابتة

 األسرة وبيان أخطار الزيادة السلانية على المجتمع للل.الخاية بتنظيم  جلسات التوعية األسرية -

ــن خــالل اال المســتوى التعليمــيرفــع  - ــافي لــدى الســلان، مـ ــانون التعلــيم االلزامــيوالثقـ ــة و  ســتمرار بقـ قامـ دورات ا 
 طرد.ضوالتنبب الذاتي لمشاكل التزايد السلاني الم محو األمية لنشر الوعي

ــ - ــة لنقـ ــرامج التنميـ ــي بـ ــعبية فـ ــارلة الشـ ــللالمشـ ــورة بشـ ــلان ل اليـ ــح للسـ ــة و  أوضـ ــامج تنميــ ــاء، لبرنـ ــة النسـ خايـ
 ة الريفية.أ المر 

 ثانيا: سياسات خاصة برفع مستوى خصائص البيئة المكانية:

 وتخفيا الضغط على المناطق ذات الكثافات العالية. أقطاب نمو جديدة لجذب السلان اليها إنشاء -

 امج التي تقوم بها األمانة السورية للتنمية.لالبر  م برامج تنمية المجتمعات الريفيةودع إنشاء -

ــن خــالل استيــالي  - ــة للزراعــة، وبمعنــى األراضــيلزيــادة نســبة  األراضـــيزيــادة المســاحات المعمــورة مـ ــر القابلـ  آخـ
 .أكبرنشر الكثافات السلانية على مساحات 

ــــة الســـــكنية  األبنية التجارية األبنية الصناعية األبني
 الـتجارية
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 درعا 7277 1361 160 93.4 888 42.7 57 95.2

 األبنية المرخية في محافظة درعا 1جدول 
 2111ء حياعن الملتب المرلزي لإل

 1114إلــى  ت تلـك المســاحةويــل الطابقيـة المبنيــة فـي المحافظــة حيـث ( المســاحة1رقـم  الجــدول) ويظهـر
 متر مربع في الريا.ألا  911منها  ،2مألا 



- 76 - 

 

 السياسة النقدية، والمالية: .3-3-3

عـدد لبيــر مـن المهـاجرين خــارج إلـى  فظـات غنــى بـرموس األمـوال، ويرجـع ذلــكالمحا أكثـرتعتبـر محافظـة درعـا مــن 
تقلبـات المنــاخ خايـة فـي المنطقـة الشـرقية مـن المحافظـة دفعــت  حيـث أن دول الخلـيج العربـي،إلـى  القطـر، والسـيما

ــورة  مــن ىاألولــالســفر، حيــث عايــر هــذا الشــباب المراحــل إلــى  تــرك الزراعــة، واللجــوءإلــى  بالعديــد مــن الشــباب الثـ
واســهمت األمــوال التــي أحضــرت فــي النهــوض فــي البنيــة العمرانيــة فــي المحافظــة مــن النفطيـة فــي الخلــيج العربــي، 

قليممحليـة و اسـتثمارات  فـي حيـانوظفـت هـذه األمـوال فـي بعـض األ جهـة لمـا يـة، أسـهمت بتسـريع عمليـة التنميـة فـي ا 
ــة ــى  المحافظــ ــ ــت الحإلـ ــ ــد قامـ ــتثمار، وقــ ــ ــود االسـ ــ ــمن قيـ ــ ــا، ضـ ــد مــ ــ ــة حـ ــ ــط التنمويـ ــ ــمن الخطـ ــ ــدوها ضـ ــورية بــ ــ ــة السـ ــ لومـ

ــع مبــادمارأســها  الموضــوعة، وعلــى ــة الخمســية العاشــرة بوضـ ــلل وتوجهــات للسيا لخطـ ــة فــي المحافظــة بشـ ســة النقديـ
ــاوالج خــاص ــورية بشــلل عـ ــة السـ ــة العربيـ ــا  مهوريـ ــة تباعـ ــا فــي المحافظـ ــتح فـــروع لهـ ــوك الخايــة بفـ ــدأت البنـ ــى إم، وبـ لـ

ــ ــارف الحلوميــ ــروع الميــ ــام جانـــب فــ ــي عــ ــا فــ ــة درعــ ــي مدينـ ــددها فــ ــل عــ ــام  1الـــى  2111ة حتـــى ويــ ــين عــ ــوك بــ بنــ
 (1وخاص. ) الجدول 
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 رعا:استراتيجية التنمية الزراعية في محافظة د .3-4

لــت التنميــة الزراعيـة، حيــث قامــت وزارة الزراعــة او تن اتيجيةات وأبحـاث اســتر راســعــدة د فــي السـنوات األخيــرة تمــتلقـد 
ــز بحثيــة و او وبالتعــ ــة وعالميــة ومراكـ ــدة جهــات محليـ ــتراك مــع عـ ــاحثين موفــدينن واالشـ ــبد بـ ــة فـــي راسـ ة التنميــة الزراعيـ

ــاليمالريــا الســـوري علـــى مســتوى  ــات وال األقـ ــن قــام بدوالمحافظـ ــرز مـ ــن أبـ ــاطق، ولــان مـ ــمنـ ــة راسـ ــتراتيجية للتنميـ ة اسـ
والزراعــة  الباحـث والخبيــر فــي منظمــة األغذيــة ام بهــا أليلســندر ســاريسة التـي قــراســاألخيــرة، الد نــةو اآلالزراعيـة فــي 

(FAO.) 

اعــي، ومـن خــالل واإليـالي الزر  الريفيـة التابعــة لـوزارة الزارعــة وعلـى مســتوى محافظـة درعــا، فقـد قامــت دائـرة التنميــة
ــة بد ــة الجنوبيــ ــي المنطقــ ــ ــة فـ ــة الريفيــ ــرة التنميــ ــدائــ ــ ــات راسـ ــاملة لمحافظــ ــتراتيجية شــ ــيمة اســ ــ ــن  إقلـ ــ ــون مـ ــوب، والملــ الجنــ

ــويداء ــا والسـ ــمنت الد محافظــات درعـ ــرة، حيــث تضـ ــوالقنيطـ ــواحي الهيلليــ ةراسـ ــة النـ ــات الجنوبيـ ــي المحافظـ ــة فـ ة للزراعـ
ــول دون تنفيــذ والمعوقــات  الفــرص تووضــح وأداء القطــاع الزراعــي ــن إجــراءالتــي تحـ ات عمليــة التنميــة الزراعيــة، ومـ

ــذه الد ــددراســخــالل هـ ــيةاألهــداف الت ة حـ ــتثمارية المتضــمنة فـــي  رئيسـ ــا المشــاريع االسـ ــن المفتــرض أن تحققهـ التــي مـ
 خطط التنمية الزراعية.

 :اإلقليماألهداف االستراتيجية للتنمية الزراعية في  .3-4-1

حــد إلـى  ة هـذه المـوارد ال تــزال فـي مراحـل متــخخرةإدار إال أن  لطبيعيــة فـي المحافظــةوع المـوارد اوتنـ بـالرغم مـن تعــدد
ــةدار مــا، ويشــير حجــم العوائــق اإل ــي إلــى  تهــدفيجـــب أن :  إن التنميــة الزراعيــة الــىوالتخطيطيــة  يـ خلــق قطــاع زراعـ

ــت لــاء ومنــتج ــية والتوجــب ومسـ ــة القــدرة التنافسـ ــتخدام المــوارد ومــن ناحيـ ــن حيــث اسـ ــو الخــارجدام أيضــا مـ ــوفير  نحـ وتـ
 (1) والمزايا بشلل عادل . وتوزيع الدخل لكبير من الحائزينالدخول الكافية للعدد ا

 يلي: فيما الزراعي الحالية القطاع الستراتيجية الرئيسية األهداف وتتمثل

 .الرئيسية الغذائية المواد من الذاتي، وخاية االكتفاء من عالية درجة تخمين .1
 .إنتاجيتها الزراعية، وتحسين الطبيعية مواردلل األمثل االستخدام .2
 .المحلية التينيع لمعامل الالزمة الخام المواد تخمين .3
 .الزراعية اليادرات زيادة .4
 .التنمية هدف لتحقيق رئيسية لخداة االستثمارات تشجيع .5
 .المدينةإلى  الريا من الهجرة المعيشة، واحتواء مستويات تحسين .6
 .الزراعية لةالعام لليد العمل فرص توفير .1
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 :في محافظة درعا يالزراع القطاع هيكلية .3-4-2

ــدات  ــ ــطة الوحـ ــغيرة و المتوســ ــزارع اليــ ــلل المــ ــك اإلنتاجتشــ ــة، وذلــ ــي المحافظــ ــة فــ ــ ــي الزراعـ ــية فــ ــة الرئيســ ــرا  يــ ــ ألن  نظـ
ــة  ــ ــدادات الزراعيـ ــلل التعــ ــار، وتشــ ــديين الكبــ ــ ــاعيين التقليـ ــي لإلقطــ ــاء العملــ ــي االختفــ ــ ــبب فـ ــد تســ ــي قــ ــالي الزراعــ اإليــ

ــيرالميــدر  ــي تشـ ــول الزراعــة وهـ ــة حـ ــي للمعلومــات البنيويـ ــذين إلــى  الرئيسـ ــائزين  الـ ــتخدام تعبيــر  الحـ ــزارعين باسـ المـ
ــي  ــداد الزراعــ ــرفهم التعــ ــاألفراديعــ ــي واإل بــ ــتثمار الفنــ ــن االســ ــمولين عــ ــون دار المســ ــ ــذين يتحملـ ــة والــ ــازات الزراعيــ ي للحيــ

ــة ــادية الكاملـ ــهمبخن المســمولية االقتيـ ــرلائهم، أو  فسـ اا ال تقـــل أرضـــكـــل مـــ  يســـتثمر  زراعيـــاا حـــائزاا ويعتبـــر مــع شـ
أو  اا واحــداا مـ   الغــنمراسـيربــي أو  يســتثمر بيتـاا باســتيكياا فـي الزراعــات المحميـةأو  مسـاحتها عـ  دونــم واحـد

خليـة واحــدة مـ  خايـا النحــل، كمـا يعتبـر حــائزاا أو  خمســة طيـور مـ  الــدجاج علـى األقـلأو  ي  مـ  المـاعزراسـ
 .ةراسحصادة دأو  جزءاا م  جرارأو  ،زراعياا س جراراا كل م  يمل زراعياا 

وحيــوان، أرض  وحيــازات للحيــوان وحيـازات مختلفــة فــي بينهمـا حــائزرض لـألحيــازات إلــى  تيـنا الحيــازات الزراعيـة
أن مســاحة إلــى  اتراسـ، تشــير الداألراضـي، مــن حيـث اســتخدام (1) وحيـوان وآالتأرض  وآالت، وحــائزأرض  وحـائز

ــوالي / الق األراضـــي ــا حـ ــة درعـ ــة فـــي محافظـ ــة للزراعـ ــالي /ألـــا  / 232ابلـ ــن اجمـ ــار مـ ــو ألـــا  / 313هلتـ ــار هــ هلتـ
هلتـار، وأقــل ألـا  / 29المـروج والمراعــي /أمـا  هلتـار،ألــا  / 112مسـاحة المحافظـة لاملـة ، وغيــر قابلـة للزراعـة /

 هلتار غابات.ألا  11من 

 شـللت حيـث ي الحيـازةوسـط فـي الحـائزين، وانخفـاض ددعـ فـي ملحوظـة زيـادة هنـاك لـان الماضـيين العقدين خالل 
الزراعـة،  جانـبإلـى  آخـر عمـل الحـائزين بوجـود مـن 29% الحيـازات، ويتمتـع ثلثـي مـن أكثـر الهلتـارين مسـاحة
 لزراعتهـا، ولـذلك الوقـت لـديهم لـيس لبيـرة، ولكـن يملكـون مسـاحات الـذي الحـائزين الغـائبين المـالكين فئـة وتضـمن
 للحـائزين التعليمـي الوضـع أن لمـا أراضـيهم. مـن الكـافي الـدخل لسـب وال يملـنهم يـغيرة احاتمسـ يمتلكـون  الـذين
لبيـرا  قسـم ا  أن لمـا الثـانوي المسـتوى عـن الحـائزين مـن %13 مـن كثـرأل التعليمـي المسـتوى يقـل حيـث جـدا   متـدنئ 
 (2) األميين. من  )33  (%منهم

 الزراعي في محافظة درعا: القطاع أداء .3-4-3

 لـل فـي الزيـادة تحقيـق تـمو  2010-1999 الفتـرة خـالل ثابـت بشـلل الزراعـياإلنتـاج  ازداد ،الجفـاف سـنوات باسـتثناء
 المحايـيل لانـت حيـث .ي ااو متسـ يلـن نمـوذج النمـو لـمفـنن  ذلـك سواء، ومـع حد على والنباتي الحيوانياإلنتاج  من
 لـان األخيـرة العشـر السـنوات وخـاللوالخضـار،  المثمـرة محايـيل األشـجار النمـو هـي مـن قـدر أكبـر حققـت التـي
 القمـح مراديـد فـي لبيـرة تغيـرات هنـاك يلـن لـم بينما والحمص الزيتون والعنب والرمان مراديد في ملحوظة زيادة هناك

 بـين المرويـة المسـاحات توزيـع علـى لبيـر تغيـر طـرأ األخيـرة العشـر السـنوات أنـب خـاللإلـى  إضـافة، والشـعير
 للمحايـيل بالنسـبة اليـيفية، ولـذلك األمـر الخضـار بمـا فيهـا اليـيفية المحايـيل ةمساح ازدادت المحاييل حيث

 البعليـة. للمحايـيل المسـاحة المخييـة بينمـا تراجعـت المرويـة المحايـيل فـي لبيـرة زيـادة هناك لان حيث الشتوية
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 فـي ملحوظـة ادةزيـ هنـاك لـان فقـد عـام ملحـوع، وبشـلل بشـلل توسـعت مسـاحتها فقـد المثمـرة لألشـجار بالنسـبةأمـا 
 (1) المروية. األراضي

 المحايـيل بجميـع المساحات المزروعـة أن الفعلية، ويظهر والمساحات المخططة المساحات بين لبيرة فروق  هناك
 أن يملـن الزراعـة فـي الزيـادة إن المخططـة. مـن المسـاحات أكبـر المرويـة األراضـي فـي التبـ  ماعـدا االسـتراتيجية

 المرويـة ألراضـيهم المـزارعين "لتوسـيع" نتيجـة تكون  أن يملن لما المساحات المزروعة اسقي في للتحيز نتيجة تكون 
 2الحلومية. الري شبلات توفرها التي المياه من لالستفادة القيوى

 في محافظة درعا: الزراعية التنمية استراتيجية توجهات .3-4-4

قبـل  مـن مـمخر ا إعـدادها تـم التـي الجنوبيـة،البيانـات المتضـمنة فـي خطـة التنميـة الزراعيـة فـي المنطقـة  تحليـل يشـير
 المطلوبـة التعـديالت ولـذلك العامـة األهـداف تحديـد أنإلـى  2004 عـام أواخـر الزراعي فـي واإليالي الزراعة وزارة

 البديلة. السياسات أمام المجال يفسح مما جدا   وواسع عام بشلل تم التنمية قد لعملية

المخططـة،  المسـاحات بمراقبـة تقـوم سـوف الزراعـة أن وزارة ،المتقرحـة خطـةال تتضـمنها التـي تراضـاتاالف مـن أهـمو 
 إضــافةمباشـر، مـن خـالل الوحـدات االرشـادية، ومراكـز األبحـاث الزراعيـة المنتشـرة فـي المحافظـة،  بشـلل والمراديـد

بــالقروض  بسـاليالزراعــي، وتسـهيل ذلـك مـن خــالل دعـم تلـك األاإلنتـاج الحديثـة فـي  ســاليبتشـجيع اسـتخدام األإلـى 
ــة وتقــديم المشــورةوتســهي الزراعيــة ــة اســتيراد المعــدات الحديثـ ــل  ل عمليـ ــزارعين، وتحفيــز العمـ ــادل الخبــرات بــين المـ وتبـ

 (3) واالستراتيجية منها بشلل خاص. المحاييل بشلل عامإنتاج على تحقيق مستويات عالية في 

ــن  ــ ــة مـ ــاحات المرويــ ــ ــادة المسـ ــة زيــ ــ ــمنت الخطـ ــا تضــ ــيلمــ ــة األراضــ ــ ــالل الزراعيـ ــ ــن خـ ــاء، مــ ــدود  إنشــ ــ ــن السـ ــد مــ ــ المزيـ
ــديم منهــا، واستيــالي  ــة للزراعــة األراضــيالســطحية، ومــد شــبلات الـــري الحــديث، وتحــديث القـ ــة  القابلـ وخايــة القريبـ

 من ميادر الري.

 :والفرص المعوقات .3-4-5

يـة قليماإلفـي محافظـة درعـا، وتتضـمن المعوقـات  الزراعيـة التنميـة عمليـة تواجـب التـي المعوقـات مـن العديـد يوجـد
 (4) البيئية: المعوقات وتحلم التجار بالمزارع، وتتضمن بسبب ضعا التيريا المحلي وتكلفة النقل والشحن

الجوفيـة،  الميـاه نضـوب يليهـا للحـل وحاجـة أهميـة القضـايا أكثـر مـن يبـدو أنهـا والتـي للتربـة الماديـة التكـاليا -
 الطبيعية. المراعي التربة، وتراجع وتملح

                                                 

 2111-1221تاج، مديرية الزراعة بدرعا، نشرات دورية دائرة اإلن 1
 2114الزراعي،  اإلياليالخطة االستثمارية وزارة الزراعة، و 2

 2111الزراعي،  اإلياليالخطة االستثمارية وزارة الزراعة، و 3

 2111-1221دائرة اإلنتاج، مديرية الزراعة بدرعا، نشرات دورية  4
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 المـدى الطويـل علـى لبيـر مجـال هنـاك فبينمـا االسـتراتيجية للمحايـيل األراضـي تخيـيصب يتعلـق وفيمـا -
 للمحايـيل األراضـي مـن لبيـر قسـم تخيـيص يـتم القيـير المـدى ، وعلـىاألراضـي اسـتخدام لتغييـر

 تحتـاج قـد المحايـيل هـذه أن ربحيـة يعنـي بـدوره والشـعير، وهـذا القمـح بزراعـة ستسـتمر السـنوية، والتـي
 هـي ىاألولـ مشـللتين متمـايزتين وجـودإلـى  القمـح حالي ـا دعـمإلـى  الحاجـة ينعي، وتمدي بشلل لالستمرار

 الدعم. ذلك مثل لتقديمآلية  تتطلب أنها الدولة، والثاني على المالية التكاليا ارتفاع

 المحليـة فـي األمـوال تتمثـل لبيـرة عقبـات يخلـق ممـا الريـا فـي طويـل إهمـالإلـى  المـدخرات تجميـع تعـرض -
 التسـويقية للبنيـة للتنظـيم الحـالي نظـرا   التسـويقية المعوقـات مـن لثيـر هنـاك أن لمـا لالسـتثمار. لمتـوفرةا

 عام. بشلل واألسواق التحتية

 لـذا غيـر المسـتثمرة، المجـاالت مـن العديـد هنـاك يبـدو أن أعـاله ذلرناهـا التـي المتعـددة المعوقـاتإلـى  ضـافةباإل
 :تتضمن التي المجاالت ذهه من االستراتيجية تستفيديجب أن ف

 مثـل البحـوث والـري والتسـويق الزراعيـة ةدار اإل نـواحي مختلـا فـي العـام القطـاع فـي الكبيـرة الفنيـة الخبـرات 
  العمل. سوق  دخلت التي الكثيرة الشابة العاملة اليد، و والتخطيط

 بعلية.ال األراضي في التكميلي الري خالل مناألرض  استخدام لتكثيا الكبيرة يةملاناإل 
 تعتمـد التـي الحاليـة، ولـذلك المسـاحات المروية المساحات في المياه استخدام لفاءة لتحسين الواسع المجال 

 التكميلي. الري على

 الخضار أنواع من العديد مثل المروية المرتفعة القيمة ذات المحاييلنتاج إل المناسبة المناخية الظروف. 

 العربيـة، وأسـواق الـدول أسـواق مثـل النسـبية بـالميزة المحافظـة يهـاف تتمتـع التـي المنتجـات أسـواق مـن القـرب 
 سط.و اال الشرق  دول

 (1)الظروف  تغير مع التكيا على المزارعين قدرة. 
 

 

 

 

 

 

                                                 

 2111، نشرة ءحصالإلفي المنطقة الجنوبية، والمكتب المركزي نشرات دائرة التنمية الريفية  1
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 مخرجات البحث
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 مقدمة:
، توجـب الخطـط التنمويــة نحـو القطـاع الزراعـي، وهــو محافظــة درعـاة اســتراتيجية التنميـة الملانيـة فـي راسـيالحـ  مـن د
ــرا  أمــر طبيعــي  ــانأن إلــى  نظـ ــذالريفــي و  اإلنسـ ــن آالف  منـ ــي احتياجاتــب مـ ــدر رئيســي يلبـ ــد الزراعــة لميـ الســنين اعتمـ

ــى المجــاالت  ــة األاإلنتاجغــذاء ودواء ولبــاس، وحتـ ــمخرا لا خــرىيـ ــق التـــي ظهــرت مـ ــارة والخــدمات تتعلـ ليــناعة والتجـ
وداعــم لبيــر  أســاسالزراعــي، فلمــا أن الطبيعــة والمنــاخ والبيئــة االجتماعيــة تشــلل حجــر اإلنتــاج ب خخرىبــأو  بطريقــة

 .خرىاليناعي والدافع نحو الخدمات االجتماعية األاإلنتاج الزراعي يشلل ميدر اإلنتاج فنن  للقطاع الزراعي،

، وتحسـين قدرتـب علــى نسـانلإليـة مهمـا لـان شـللها تيـب فــي يـالح رفـع المسـتوى المعيشـي وبمـا أن أيـة تنميـة ملان
البقـاء فـي فلـك االقتيـاد الزراعـي، إلـى  ذلك يقودنـا، وعلـى المـدى المتوسـط،فنن  التخقلم مع البيئة بمختلا ملوناتها،

ارد البشـرية العاملـة والمتخييـة فـي االجتماعيـة والمـو طبيعيـة و من ميزات البيئـة ال ستفادةاالمن منطلق العمل بمبدأ 
ة تخثيرهــا علــى التنميــة الزراعيــة راســمترافقــة مــع د ة التنميــة الملانيــة الشـاملةراســهـذا المجــال ، ولتحقيــق ذلــك يجــب د

 سلبيا، لوضع توييات وبرامج لتعزيز اإليجابيات والحد من السلبيات.أو  إيجابيا  سواء لان هذا األثر 

 منهجية العمل:
ية، ومقارنتهــا مـع تجــارب مماثلــة راسـبــات التنميـة الملانيــة مـن متابعــة تنفيـذ الخطــط االسـتراتيجية للحالــة الدتنبـع متطل
ــلل توظيــا المــوارد ال أخــرى فــي منــاطق ــن العــالم، حيــث يشـ ــة و مـ ــط التنميــة بالشــلل األنســـب طبيعيـ البشــرية فــي خطـ

ة هـذه المـوارد، وآليــة إدار ل عـام عــن سـوء فـي العمـل التنمـوي، فيعتبـر أي خلـل فــي العمليـة التنمويـة نـاتج بشـل أسـاس
توظيفهـا ومتابعتهـا، حيـث تترافـق عمليـة التنميـة الملانيـة مــع جهـد مسـتمر ينـدرج فـي خانـة المراقبـة والمتابعـة، لتحديــد 

الخـط السـليم الـذي إلـى  أماكن الضعا والخلل، وا عطاء التويـيات والتعـديالت التـي مـن شـخنها إعـادة مسـار التنميـة
 قيق األهداف التنموية بخسرع وقت وأقل جهد. يضمن تح

، ية اسـتنتاج أمــاكن الضـعا والخلــلراسـويملـن مـن خــالل متابعـة االسـتراتيجيات التنمويــة الملانيـة السـابقة للحالــة الد
بـات منهجيــة تنمويــة تقويمهـا، وهــو مــا يعبـر عــن متطلبــات التنميـة الملانيــة، حيـث تشــلل هــذه المتطلأو  ليـة تجنبهــاوآ

ــدوى،  أكثــرفــي وضــع خطــط مســتقبلية  اهمتســاعد فــي تنفيــذ الخطــط التنمويــة الحاليــة لمــا تســ لــة خايــةضــمن حا جـ
ية لونها مبنية علـى االسـتفادة المثلـى مـن المـوارد، وتراعـي ظـروف وعوامـل إعاقـة التقـدم فـي تنفيـذ الخطـط واقع أكثرو 

ظهار الواقع و إلى  الموضوعة، مما يملنها من الخروج  هذه الخطط. األثر المرجو منا 

 أســاسسـاء خارطــة التنميـة الملانيـة المبنيـة علـى ر ومـن أجـل اسـتنتاج متطلبـات التنميـة الملانيــة، يجـب العمـل علـى ا
ة، ومـن خـالل هـذه الخارطـة يملننـا تحديـد منـاطق الخلـل فـي التنميـة راسـوالبيئية لمنطقـة الد الموارد الطبيعية والبشرية

ــل ــاملة، المإلــى  الملانيــة، وارجــاع هــذا الخلـ ــن ثــم اقتــراي متطلــب تنمـــوي لتحقيــق تنميــة ملانيــة شـ ســتوى القطــاعي، مـ
 ونواحي محافظة درعا. ومتوازنة بين مختلا مناطق
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 مؤشرات ومتطلبات التنمية المكانية الشاملة: .4-1

ون ، حيـث يتكــاالقتيـادية واالجتماعيـة والبيئيـة التنمويـة الرئيسـية بعــادة المتطلبـات علـى ضـوء ممشـرات األراسـسـتتم د
ــرة  والمســتمدة مــن المجموعــة اإلحيــائيةالتنمويــة الســابقة مــن عــدد مــن الممشــرات الفرعيــة،  بعــادلــل بعــد مــن األ نشـ

 وفق الظروف االجتماعية واالقتيادية المحلية. 2111، والتقرير الوطني الثالث ألهداف األلفية 2111

ــمن المحافظــة ــنيا النــواحي ضـ ــن خــالل تيـ ــتج المتطلبــات مـ ــة خمــإلـــى  بحيــث تنـ ــتويات تتــدرج بحســـب التنميـ س مسـ
ملانالملانيـة الحاليــة، و   تنمويــا  واقعــا   يــة تنفيـذ المشــاريع التنمويــة مسـتقبال، فعلــى ســبيل المثـال يشــلل المســتوى الجيـدا 

عـداد  يـة تعزيـز الواقــعإملانإلــى  يمشـرجيـدا   مويــة ضـعا فــي البنيـة التنإلـى  خطـط متقدمــة، ويشـر المسـتوى األخيــروا 
 الملان. واقع خطة تنمية تناسبإلى  واالستثمار، وهذا المستوى بحاجة من حيث الموارد

فــي الــوزارات المعنيــة والمــديريات التابعــة لهــا فـــي  لخبــرات المحليــةاستشــارة ا مــ  خـــالعمليــة التثقيــل  تتمــقــد و 
ــا ــة درعــ ــة وغيمحافظـ ــاه ووزارة اإلدارة المحليــ ــالي الزراعـــي ووزارة الميــ ــة واإليــ ــما وزارة الزراعــ ــا، والسـ ــالل رهـ ــن خــ ، ومــ

 خبرات محلية من ذوي الشخن من السلان من خالل عينات مجتمعية عشوائية، مع مراعاة المواضيع التالية:
ــر بــالواقع المحلـــي مــن حيـــث جــدوى  - ــاج عالقــة الممشـ ــة )االقتيــادي اإلنتـ ــر العمالــة الزراعيـ مثـــل عالقــة ممشـ

 ية على ممشر لثافة السلان(.لأفضالزراعي، تعطي هذا الممشر اإلنتاج ضمن الموارد البشرية ب
ية ممشـر الميـاه ضـمن المــوارد الطبيعيـة علـى ممشــر أفضــلمثـل ) للسـلانية ساســاألالحاجـات عالقـة الممشـر ب -

 واالنحدارات(ودية األ
ية ممشــر الطــرق الرئيســية ضــمن البنيــة التحتيــة علــى أفضــل)مثــل  يــةاإلقليممتطلبــات التنميــة ب عالقـة الممشــر -

 ممشر شبلات الكهرباء(
ية ممشـر التنميـة الزراعيـة علـى ممشــرات أفضـل)مثـل بالنسـيج الثقـافي المحلـي والبيئـة الطبيعيــة  عالقـة الممشـر -

 الخدمات ضمن التنمية الشاملة(.أو  التنمية اليناعية
 :االقتصادية واالجتماعيةمؤشر التنمية  .4-1-1

وضــع التنمــوي فـي منطقــة مــا، حيــث الممشــرات التـي تقــيس ال مــن أهــم االقتيــادية واالجتماعيـةيعتبـر ممشــر التنميــة 
ــدار التنميــة  ــادية واالجتماعيــةيحــدد مقـ ــة  االقتيـ ــةأبعادبلافـ ــلل حيــاواإل هــا القطاعيـ ــا   معيــارا  ئية، ويشـ ــيا   وموجهـ  رئيسـ

 والبرامج التنموية. وضع الخطط االستراتيجية في عملية
 ممشرين مرلبين:إلى  ويتكون بشلل رئيسي

 ممشر التنمية االجتماعية. -                      ممشر التنمية االقتيادية. -

ــدة مم  ــن عـ ــا مــ ــر منهمـ ــل ممشــ ــون لـ ــةيتكـ ــة مرلبــ ــرات فرعيـ ــابقا  شــ ــر ســ ــا ذلـ ــرات لمــ ــار الممشـ ــتم اختيــ ــث يـ ــة، حيــ وفرديـ
دوليـة، وتعـدد الممشـرات يزيـد مـن دقـة تويـيا الممشـر النهـائي للحالـة المـراد محليـة و باالعتمـاد علـى عـدة ممسسـات 

ــقياســها، وعلـــى هــذ ــيةا ســـوف يـ ــرات الرئيسـ ــرات  تم ذلــر الممشـ ــات الممشـ والفرعيــة فقـــط دون التطـــرق بالتفيــيل لملونـ
 الفرعية المرلبة.



- 84 - 

 

 مؤشر التنمية االقتصادية:.4-1-1-1
ــب  ــات الملتــ ــى بيانـ ــاد علــ ــا باالعتمـ ــة درعــ ــة لمحافظـ ــادية الراهنــ ــة االقتيـ ــن الحالــ ــادية عـ ــة االقتيــ ــر التنميـ ــر ممشــ يعبـ

ــاالمرلــزي لإل ــرائط الجيولوجيــةحيـ ــ ء والخـ ــاواليـ ــات الحلوميــةور الفضـ ــن الجهـ ــة والممس ئية المــخخوذة مـ ــات الدوليـ سـ
ــخن ــذا الشــ ــة بهــ ــالمتخييــ ــد تــ ــوارد ، وقــ ــ ــر المـ ــيين، ممشــ ــقين رئيســ ــمن شــ ــادية ضــ ــة االقتيــ ــرات التنميــ ــنيا ممشــ م تيــ
ــ التــي تشــلل  ــل  أســاسالطبيعيةـ ــادية اإلنتــاجالعمـ ــادية المختلفــة، وممشــر القطاعــات االقتيـ ي فــي القطاعــات االقتيـ

 في المحافظة.الراهنة 
 مؤشر الموارد الطبيعية: -أ

ــة لإل       ــين الميــادر الطبيعيـ ــة، تتنــوع بـ ــبعة ممشــرات مرلبـ ــة مــن سـ ــر المــوارد الطبيعيـ ــناعي نتــاج يتكــون ممشـ اليـ
اسـتراتيجية لونــب  أهميـة يـة، ويحتـل هـذا الممشـراإلنتاجوالزراعـي والسـياحي، والعوامـل البيئيـة المسـاعدة علـى العمليــة 

ــة ــام  يمشــر علــى أهليـ ــى العامــل االقتيــادي لشـــر  ومنطلــق للقيـ ــة تنميــة ترلــز علـ ومقــدرة الملــان علـــى خــوض تجربـ
ــ ــة وتسـ ــة المحليـ ــة التنميـ ــة تـــرجح قابليـ ــة المحليـ ــوارد الطبيعيــ ــق أن المـ ــن منطلـ ــاملة، مـ ــة شـ ــة ملانيـ ــلل بتنميـ ارعها، وتشــ

 غيره.أو  في هذا الملان نسانوعامل استقرار لإل عامل جذب لالستثمار
 ،المحافظــةأرض  يــة علــىاإلنتاجالمــوارد الطبيعيــة بعـين االعتبــار لافــة المــوارد المسـتخدمة بالقطاعــات يخخـذ ممشــر 

يـة والمحليـة لهـذه القطاعــات اإلقليمبتثقيـل يتناسـب مـع الجـدوى االقتيـادية لهـذه القطاعـات مــن جهـة، ومـدى الكفـاءة 
 اإلنتــاجكانـت االسـتفادة فـي تسـهيل عمليـة أاء ، أي مقـدار االسـتفادة االقتيـادية مـن هـذه المـوارد، سـو أخـرى مـن جهـة

والزراعـي بلفـاءة مـع اخـذ  بيعيـة علـى جـذب االسـتثمار اليـناعيفـي مقـدرة المـوارد الطأو  فـي تـوفير فـرص العمـلأو 
 عدم االضرار بالبيئة الطبيعية بعين االعتبار.

 مؤشر الموارد الطبيعية في محافظة درعا
 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات الموارد الطبيعية م
 %31 1   -  5 خارطة جيولوجية موارد جيولوجية 0
 %21 1   -  5 سدود، وأنهار المياه السطحية 6
 %11 1   -  5 خارطة مياه جوفية المياه الجوفية 3
 %11 1   -  5 معدل الهطول السنوي مطاراأل 4
 %11 1   -  5 المناخية نظمةاأل المناخ 1
 %11 1   -  5 خارطة جوية معالجة ة، واالنحدارديو اال 2
 %11 1   -  5   يوريا منمذجببيانات  (1)المواقع األثرية  7
 %111 المجموع 

 درعا محافظة في الطبيعية الموارد :9 جدول
 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل

                                                 

 تم دمج المواقع األثرية ضمن الموارد الطبيعية كونها موارد ثابتة تشكل عامل جذب لالستثمار السياحي. 1
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 درعا محافظة في الطبيعية الموارد : 2حي رسم توضي

 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل

 من خالل الرسم التوضيحي السابق يالح  أربع مناطق رئيسية:

ـــ ــرة :ىاألول ــدا   منطقــة فقيـ ــز فــ جـ ــرية تترلـ ــمبــالموارد البشـ ــى المنطقــة الشـ ــرقيةي أقيـ ــي  الية الشـ ــة، وهـ والشــرقية الجنوبيـ
قليلــة، ومنـاخ جــاف تتخللهـا فــي المنطقـة الشــمالية  أمطـاررمليـة قريبــة مـن الباديــة ذات أو  منـاطق ذات تربـة يــخرية

 االن.إلى  الشرقية بعض الميزات االقتيادية غير مستثمرة

ل الغربـي، وهـي تحتـوي علـى بعـض المـوارد ر المنطقـة السـابقة، وبعـض المنـاطق فـي الشـمااو : منطقة فقيرة تجالثانية
ــال  ــتثمار فــي مجـ ــيما الفلــزات، واليـــخور القابلــة لالسـ ــر مســتثمرة، والسـ ــادية، وهــي غيـ الجيولوجيــة ذات الميــزة االقتيـ

 ات، والبناء.نشاءاإل
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 ســيطرة التربـة الطينيــةإلـى  ة مــن حيـث المــوارد، تحتـل معظـم منــاطق المحافظـة، ويرجــع ذاتمتوسـط: منطقــة الثالثـة
ــة ــة للزراعـ ــاخ وضـــعا األإال أن  القابلـ ــوع المنــ ــارتنـ ــا أدى مطـ ــي بعـــض مناطقهـ ــى  فــ ــاطق إلـ ــذه المنـ ــع هـ ــا  تراجــ ، تنمويــ

ــافة ــد األإلـــى  إضـ ــمن الحـ ــة، وهـــي ضـ ــذه المنطقـ ــاحة هـ ــة علـــى مسـ ــع األثريـ ــار بعـــض المواقـ ــى انتشـ ــتثمار دنـ ــن االســ مـ
 السياحي.

ــة  والجنــوب الغربــي، الجنــوب وســط : منطقــة جيــدة مــن حيــث المــوارد، تترلــز فــيالرابعــة وهــي منــاطق ذات تربــة طينـ
ــا لم خيــبة ــدة مــن الميــاه الســـطحيةتتــوافر فيهـ ــاجز  مطــارواأل يــة جيـ ــا تزيــد عــن حـ ــام، 3مــم 251فيهـ إلـــى  إضــافة/عـ

الجيولوجيـة لـالمواد وبعـض المـوارد  ية الطبيعية لالمواقع االثريـةاإلنتاجاحتواء هذه المناطق على العديد من الموارد 
 ات.نشاءواإل ءالخام للبنا

 ضمن: للمتطلبات التنمويةوبناء على هذا التينيا يملن ان توضع توييات 

 .والثانية ىاألولة استثمارات في الموارد الجيولوجية في المناطق غير المخهولة في المنطقة راسد -1

 انية.والث ىاألولومناطق يناعية في سياق بنية تحتية متكاملة في المناطق  ة استثمارات يناعيةراسد -2

ــن خـــالل راســد -3 ــة مـ ــة الثالثـ ــي المنطقـ ــة فـ ــة زراعيـ ــر  تــخمينة تنميـ ــاه للـــري لحفـ ــوارد ميـ ــارمـ ــاء، و آبـ نشـ ــدود  ا  السـ
 والضعيفة من حيث الموارد المائية. مياه ري للمناطق ذات التربة الخيبة تخمينل لتخزين المياه الموسمية

 الزراعي.اإلنتاج مقومات على لافة  ة تنمية زراعية متقدمة للمنطقة الرابعة، لون المنطقة تحتويراسد -4

 ية الراهنة:اإلنتاجمؤشر القطاعات  -ب

والخــدمات، وهـي القطاعــات  الملانيـة بحســب القطاعـات اليــناعية والزراعيـة والسـياحيةويتـخلا مـن ممشــرات التنميـة 
 ي.إقليمأو  والتي تشلل عيب أي اقتياد محلي قتيادية الرئيسية المعتمدة دوليا  اال
 

 ية الراهنة في محافظة درعااإلنتاجات مؤشر القطاع
 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات ية الراهنةاإلنتاجالقطاعات  م
 %45 1   -  5 ويورية ئيةإحيا التنمية الزراعية 0
 %21 1   -  5 ئيةإحيا التنمية اليناعية 6
 %15 1   -  5 رقمية التنمية السياحية 3
 %21 1   -  5 رقمية الخدمات 4
 %111 المجموع 

 درعا محافظة في يةاإلنتاج القطاعات :11 جدول
 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل



- 87 - 

 

 
 درعا محافظة في يةاإلنتاج القطاعات : 3 توضيحي رسم

 المذلورة بالممشرات المعنية الحلومية الممسسات لىع باالعتماد الباحث عمل

 من خالل الرسم التوضيحي السابق يالح  أربع مناطق رئيسية:

انعـدام البنيــة أو  والرمليـة وضـعا بيعـة اليـخريةالطإلـى  يـة، ويرجـع ذاتاإلنتاجبالمنشـرت  جـدا   منطقـة فقيـرة :ىاألولـ
 التحتية فيها.

خــص تربيــة الحيوانــات أوبشــلل خــاص الزراعيــة، وبشــلل  لــى بعــض المنشــرت، وهــي تحتــوي عفقيــرة: منطقــة الثانيــة
 وغير فاعلة. لزراعي، وذات بنية تحتية مستهلكةااإلنتاج لون المنطقة المعنية فقيرة بمقومات 

ــذه المالثالثــة ــع مــن درجــة هـ ــادية، ومــا رفـ ــن حيــث المنشــرت االقتيـ ــة متوســطة مـ ــات : منطقـ ــو انتشــار الزراعـ نطقــة هـ
 بعض المنشرت السياحية.إلى إضافة اليناعات الزراعية والحرفية  البعلية وبعض
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: منطقــة جيـدة، وهــي مترلـزة فـي المــدن الرئيسـية فــي المحافظـة )درعـا، طفــس، نـوى، اليــنمين(، وهـي تحتــوي الرابعـة
ــة مقبولــة ــة إلــى  علــى بنيــة تحتيـ ــدة، وعلــى يــناعات الكترونيـ ــناعات إلــى  إضــافةجيـ ــناعات الزراعيــة بعــض اليـ اليـ

 والرياضية. ياحيةوالمنشرت الس ، وتترلز فيها معظم الفنادقخرىاأل

 ضمن: للمتطلبات التنمويةوبناء على هذا التينيا يملن ان توضع توييات 

 رفع البنية التحتية لكافة المناطق في المحافظة لون المحافظة تعتبر ضعيفة بشلل عام. -1

ــالحة -2 ــة الســلانية، وغيــر اليـ ــاطق يــناعية، تحتــوي علـــى  تجهيــز المنــاطق ضــعيفة الكثافـ للزراعــة لتكــون منـ
 والجنوبية الشرقية. خاص في المنطقة الشمالية الشرقيةوشبلات تخديم، وهي بشلل  ة تحتية من طرق بني

 بمدينة درعا.مرورا   تنمية المحور التعليمي الممتد على طول الطريق الدولي الرابط بين دمشق، وعمان -3

 .زراعيا  ية اإلنتاجالمناطق ذات القدرة  زيادة مراكز األبحاث الزراعية في -4

 وغيرها. احة، والسيما اليناعات االنشائيةالعمل على ادخال يناعات جديدة لالستفادة من الموارد المت -5

ــد -6 ــاملةراسـ ــياحية شـ ــة ســ ــة  ة تنميـ ــى عـــرض الجغرافيــ ــرة علــ ــياحية المنتشـ ــع السـ ــة المواقــ ــمن لافـ ــة تتضــ ومتكاملـ
 وازرع. ة في بيرى الشام ودرعا ونوىالمواقع الرئيسي ية، والسيمااإلقليم

 

 ومن خالل دمج الممشرين المرلبين السابقين تنتج خارطة واقع التنمية االقتيادية:
 

 مؤشر التنمية االقتصادية في محافظة درعا
 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات ية الراهنةاإلنتاجالقطاعات  م
 %61 1   -  5 ئيةإحيا ممشر الموارد الطبيعية 0
 %41 1   -  5 ئيةإحيا ممشر القطاعات االقتيادية الراهنة 6
 %111 المجموع 

 درعا محافظة في االقتيادية التنمية :11 جدول
 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل
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 درعا محافظة في االقتيادي الواقع 4رسم توضيحي 

 المذلورة بالممشرات المعنية الحلومية الممسسات على باالعتماد الباحث عمل
 من خالل الرسم التوضيحي السابق يالح  أربع مناطق رئيسية:

ــة ىاألولـــ ــعيفة: منطقــ ــدا   ضـ ــك جـ ــع ذلــ ــادية، ويرجـ ــة االقتيـ ــى  بالتنميــ ــات إلـ ــر القطاعــ ــوارد وممشـ ــر المـ انخفـــاض ممشــ
 السلانية.أو  المنطقة شبب خالية من السلان بسبب عدم المالئمة الطبيعية حيث أن ية،نتاجاإل

ــعيفة، الثانيـــة ــة ضــ ــة،: منطقـ ــوارد الجيولوجيــ ــى بعـــض المـ ــوي علـ ــاطق تحتــ ــي منـ ــة إال أن  وهـ ــة اليـــخرية للتربــ الطبيعـ
 .لتحتيةانعدام في البنية اأو  ضعاإلى  إضافة، تنمويا  والمناخ الجاف جعل المنطقة فقيرة 

ــة : منطقــة متوســطة مــن حيــث الثالثــة ــادية، وتظهــر مشــللة هــذه المنطقــة مــن خــالل مقارنتهــا بالمنطقـ التنميــة االقتيـ
 ضعا الموارد المائية يشلل السبب الرئيسي في تراجع هذه المنطقة. حيث أن الرابعة،

ث تـوفر المـوارد الطبيعيـة والمنشـرت وهـي منـاطق الزراعـة الرئيسـية ومنـاطق المـدن الرئيسـية حيـ: منطقة جيـدة، الرابعة
 .االقتيادية الرئيسية
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 مؤشر البعد االجتماعي:.4-1-1-2

، ويقــيس (1)التقريــر الــوطني الثالـث ألهــداف األلفيــة  وفـق وهـو ممشــر مرلــب يتـخلا مــن عشــرة ممشـرات مرلبــة مبنيــة
هـا، ويشـلل قاعـدة سـلانية ر وغي لحالة االجتماعية من حيث التعلـيم واليـحة والهجـرة وقـوة العمـلوا قوة العمل البشرية

 ئية.حياه اإلأبعادتوضح الواقع االجتماعي بلافة  للمحافظة

يــة، اإلنتاجودوره فـي العمليـة  أهميتـب لكـل ممشــر فرعـي حيـث أن وتـتم عمليـة التثقيـل بموازنـة لافــة الممشـرات الفرعيـة،
 ي المجتمع المحلي. الحالة االجتماعية الريفية فو  البشريةالموارد  واقع حيث يراعي هذا التثقيل

 

 مؤشرات الواقع االجتماعي في محافظة درعا
 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات مؤشرات البعد االجتماعي م
 %11 1   -  5 ئية إحيا عدد السلان المسجلين  0
 %11 1   -  5 ئية إحيا ريا( -الترليب النسبي)حضر 6
 %11 1   -  5 ةئيإحيا الترليب السلاني)ذلور_اناث( 3
 %11 1   -  5 ئيةإحيا نسبة الهجرة بحسب الناحية 4
 %11 1   -  5 ئيةإحيا الكثافة بحسب الناحية 1
 %11 1   -  5 ئيةإحيا القادرين على العمل 2
 %11 1   -  5 ئيةإحيا نسبة الجامعيين 7
 %11 1   -  5 ئيةإحيا الحايلين على الثانوية 8
 %11 1   -  5 يةئإحيا ممشر الفقر 9

 %11 1   -  5 ئيةإحيا الحالة اليحية 01
 %111 المجموع 

 
 درعا محافظة في االجتماعية التنمية :12 جدول

 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل

                                                 

  يةالتقرير الوطني الثالث لألهداف التنموية لأللفية، الجمهورية العربية السورية، برنامج األمم المتحدة للتنم 1
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 درعا محافظة في جتماعياال الواقع 5رسم توضيحي 

 المذلورة بالممشرات المعنية الحلومية الممسسات على باالعتماد الباحث عمل

 من خالل الرسم التوضيحي السابق يالح  أربع مناطق رئيسية:

ــ وعــدم  ن الســلان بســبب طبيعتهـا الجغرافيــةبالتنميـة البشــرية، وهــي منـاطق تكــاد تخلــو مـ جــدا   منطقـة ضــعيفة: ىاألول
 والمناخ الجاف. مطارلقلة األ أخرى سبابشرت اقتيادية، وألوجود من

 هــاجر معظـم ســلانهاأو  وتجمعــات سـلانية تراجعـت ، وهـي منــاطق تحتـوي علــى قـرى يـغيرة: منطقــة ضـعيفةالثانيـة
 عن عمل. خارج البلد بحثا  إلى  بسبب هجرتهمأو  بسبب طبيعة حياتهم المتنقلة تبعا لتقلبات المناخما إ

ت يعتمــد وبلــدا ظــم تجمعــات الســلان فــي محافظــة درعــا وتتكــون مــن قــرىقــة متوســطة، وهــي تشــمل مع: منطالثالثــة
ــة ــى الزراعــ ــلانها علـ ــم سـ ــية  معظـ ــدن الرئيسـ ــرتبط بالمـ ــات تـ ــذه التجمعــ ــدمات، وهـ ــا  والخـ ــا  وثيقـ ــخمينلارتباطــ ــدمات  تـ الخــ

 والعمل. والتعليم
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ية ساســاألونـوى، حيــث تترلـز الخــدمات  اعــلحيـر ضــمن مدينـة درعــا وطفـس ود: منطقـة جيــدة بشـلل عــام تنالرابعــة
 وغيرها. ية واألسواقدار واإل التعليمية واليحية

 ضمن: للمتطلبات التنمويةوبناء على هذا التينيا يملن ان توضع توييات 

 االقتيادية.االجتماعية و توزيع الكثافات السلانية لانعلاس للعدالة  -1

 بحيث تغطي مساحة المحافظة. لأفضاقطاب نمو اجتماعي قوية متوزعة بشلل  إنشاء -2

ــة -3 ــز التوعيــ ــر مراكــ ــى  نشـ ــرت إلــ ــب المنشــ ــة لاإلنتاججانــ ــخمينيــ ــا تـ ــاعي جنبــ ــتقرار االجتمــ ــى  االســ ــع إلــ ــب مــ جنــ
 االستقرار االقتيادي.

 االنتقال الداخلي.أو  توطين السلان في مناطقهم لالستفادة من الموارد البشرية، وعدم دفعهم للهجرة -4

 مؤشر البعد البيئي: .4-1-2
 ة درعا من حيث المساحات البيئية والمحيط الحيويذا الممشر عن واقع التنمية البيئية في محافظويعبر ه
 ....وغيرها والغابات

 
 مؤشرات البعد البيئي في محافظة درعا

 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات البعد البيئي م
 %21 1   -  5 مخططات الغابات، والمحميات 0
 %11 1   -  5 اتمخطط المراعي 6
 %11 1   -  5 رقمية القرب من ميادر المياه 3
 %11 1   -  5 رقمية معالجة اليرف اليحي 4
 %21 1   -  5 رقمية تلوث الهواء 1
 %31 1   -  5 مخططات المناخ البيئي 2
 %111 المجموع 

 ادرع محافظة في البيئية التنمية ممشرات :13 جدول
 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل
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البيئــي يملــن حيــره بقضــية النفايــات تعتبــر محافظــة درعــا  غيــر ملــوث  مـن حيــث الهــواء، والخلــل بيئيــا  بشـلل عــام 
ــحية ــات اليـ ــة اليـــرف اليـــحي والملبـ ــافة ،ومعالجـ ــةإلـــى  إضـ ــات البيئيـ ــدرة المحميـ ــن خـــالل نـ ــات، ومـ ــم  والغابـ الرسـ

 التوضيحي السابق يالح  أربع مناطق رئيسية:

ــعيفةىاألولـــ ــة ضـ ــدا   : منطقـ ــات  جـ ــد غابــ ــرقية، حيـــث ال يوجـ ــة الشـ ــي المنطقـ ــز فــ ــي تترلـ ــة، وهـ ــة البيئيـ ــن حيـــث الحالـ مــ
 وال يوجد محميات. يوجد محطات لمعالجة اليرف اليحي مطلقا، وال

ــلنية، ويرجــالثانيــة ــي التجمعــات السـ ــة ضــعيفة تتوضــع فـ ــذه المنطقــة ع: منطقـ ــرت ل تراجــع هـ ــاتج عــن المنشـ لتلــوث النـ
 السيارات، وبسبب عدم وجود حدائق عامة.إلى  إضافةاليناعية المترافقة مع التجمعات السلنية 

الزراعيــة التـي تــدعمها خيــوبة التربــة  األراضــيوتشــلل  وسـطة، وتشــمل معظــم أراضــي المحافظـة: منطقــة متالثالثــة
 وتربية الحيوان في حال ندرة المياه. المراعيأو  في حال توفر المياه
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ــة حيــــثالرابعــــة ــن المحافظــ ــة مــ ــة الغربيــ ــة الجنوبيــ ــي المنطقــ ــز فــ ــدة، وتترلــ ــة جيــ ــطحات ” : منطقــ ــاثر  بعــــض المســ تتنــ
ــات ميــغرة ــات حيوانيــةأو  الخضــراء لغابـ ــجار الكينــا  محميـ ــة تحتـــوي علــى أشـ ــنوبر والســرو ونباتيـ ــام، واليـ ــلل عـ بشـ

 ســماكوالحيوانـات البريـة واأل والميـاه السـطحية، وبالتـالي الغطـاء النبـاتي، نـابيعهـا اليالتـي تكثـر فيوديـة األإلـى  إضـافة
 من ملونات المحيط البيئي. وغيرها

 ضمن: للمتطلبات التنمويةوبناء على هذا التينيا يملن ان توضع توييات 

ت الكثافـات القليلــة، ي حيـث تتــوفر البيئـة المناســبة، وخيويـي فـي المنــاطق ذاأساسـالمحميـات الطبيعيـة متطلــب  -
 ارتوازية لتغذية هذه المحميات. آبارية لحفر إملانوالقريبة من البادية في الجنوب الشرقي حيث هنالك 

ــوارد المائيــة، و  - ــة حيــث تتــوفر المـ ــي المنطقــة الغربيـ ــافةتنميــة الغابــات فـ ضـ ــدر اإل ا  ــمن  ملــانالعنايــر الحيويــة قـ ضـ
قليمخطة تشرف عليها ممسسات محلية و   تتعدد الممسسات الدولية المعنية بهذا الخيوص.ية، حيث ا 

ــة اليــرف اليـــحي - ــية، حيـــث  منشــرت معالجـ ــي المــدن الرئيسـ ــل عليــب فـ ــدأ العمـ ــات اليــلبة، وهـــي متطلــب بـ والنفايـ
 يملن االستفادة من معالجة المياه في الري، وسقاية األشجار البرية.

 الشرقية بعد تهيئة البنية التحتية المناسبة.بيئة مناسبة في المنطقة الشمالية إلى  نقل المنشرت اليناعية -
 

بناءا على ما سبق م  المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية أمكننا استنتاج خارطة الوضع الراه  للتنمية 
 المكانية الشاملة في محافظة درعا وفق ما يلي:

 
 مؤشرات التنمية المكانية الشاملة في محافظة درعا

 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات ية الشاملةالتنمية المكان م
 %35 1   -  5 خارطة مستنتجة الموارد الطبيعية 0
 %31 1   -  5 خارطة مستنتجة البعد االجتماعي 6
 %21 1   -  5 خارطة مستنتجة التنمية القطاعية الراهنة 3
 %15 1   -  5 خارطة مستنتجة البعد البيئي 4
 %111 المجموع 

 
 درعا محافظة في الشاملة الملانية التنمية :14 جدول

 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل
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 درعا محافظة في الشاملة الملانية التنمية 7رسم توضيحي 

 المذلورة بالممشرات المعنية الحلومية الممسسات على باالعتماد الباحث عمل
ــا مـــن خـــالل الد ــتنتاج راســـيملننـ ــابقة اسـ المحافظـــة معدومــــة أرض  نـــب ال يوجـــد منطقـــة علـــى مســـاحةأة السـ

الميـزات التنمويـة، فعلــى الـرغم مــن الضـعا الكبيــر والمحدوديـة فــي تنميـة منــاطق لثيـرة  معظمهــا تقـع فــي 
المناطق تمتلك مزايا تنموية نسبية، في حال لان التوجب  هذهإال أن  ، شمال شرق وجنوب شرق المحافظة
اليــخرية، والمنـــاخ الجــاف وضــعا الكثافــة الســلانية ال تشـــلل األرض نحــو التنميــة اليــناعية، فطبيعــة 

-درعـا، ودمشـق-رئيسـي، دمشـق توسـتراداو  منطقـة اللجـاة ، تقـع بـين  هانأمام هذه التنمية، وخاية أعائقا 
ي بــين او ه المنطقـة ثــالث محافظــات وتبعــد عــن مراكـز المحافظــات مســافة تتــر السـويداء، حيــث تتوســط هــذ

 غير مستثمرة.احتواء هذه المناطق على موارد جيولوجية يخرية متميزة إلى  إضافةلم،  11-91
ت فيمـا او سـهلية ذات تربـة طينيـة خيـبة ويرجـع التفـ ا  أرضـالمحافظـة أرض  باستثناء تلك المناطق تعتبـر

وبقوة  األقل  مملن، والتوجب نحو االستثمار الزراعي  على بسبب نقص المياهأو  مناخية أسبابإلى  بينها
 وفرة. أكثراستجرار المياه من مناطق أو  بارفي حالك تمت معالجة مشللة المياه عن طريق حفر اآل
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 قياس أثر التنمية المكانية على التنمية الزراعية: .4-2

ــب  ــوم بــ ــا  يقـ ــانإن أي نشـ ــة ا اإلنسـ ــي البيئـ ــرةلملفــ ــائج مباشـ ــات ونتــ ــب تبعـ ــة لـ ــطة،  انيــ ــاقي األنشــ ــى بـ ــرة علــ ــر مباشـ وغيــ
ــات  ــب مــن ملونـ ــة بمــا تحتويـ ــة، فهـــي طبيعيــة و وتعتبــر البيئـ ــة األنشــطة الملانيـ ــم المشــترك لكافـ ــا أنهــا القاسـ ــرية، وبمـ بشـ

القطاعـات  أكثـر علـى ملونـات البيئـة فهـي مـن مباشـرا   اعتمـادا  المتـخثر المباشـر بهـذه األنشـطة، والزراعـة لونهـا تعتمـد 
 .خرىباألنشطة األخثرا  ية تاإلنتاج

ــل ــذا الفيـ ــدف هـ ــى  يهـ ــدإلـ ــى راسـ ــر علــ ــذا األثـ ــات هـ ــة، وانعلاسـ ــر الزراعيـ ــة باألنشـــطة غيـ ــة الطبيعيـ ــخثر البيئــ ــدى تـ ة مـ
ــاج  ــابياإلنتـ ــلل إيجـ ــواء بشـ ــتنتاج  مأو  الزراعـــي، سـ ــلبي، واسـ ــلبيسـ ــر السـ ــن األثـ ــد مـ ــر  تطلـــب  تنمـــوي يحـ ــي األثـ وينمـ

 علــى خبــراتبنــاء   أو وتجــارب سـابقة، اتراســعلــى دبنـاء   العتمــاد علــى ممشـرات محــددة ســيتم اعتمادهــااإليجـابي، با
قليميـا ، بحيـث يملـن الـدارسو  محليـا  وتويـيات الجهـات المختيـة  وضــع  أثنـاءالقـرار المناسـب  اذاتخـوالمخطـط مـن  ا 
 االستراتيجية التنموية الملانية.

 مؤشرات قياس األثر: .4-2-1

التنميــة الملانيــة  واقــع التنميــة الملانيــة الشــاملة وجـود أربعــة زونــات متباينــة مـن حيــث واقـع ةاســر يالحـ  مــن خــالل د
 البشرية.طبيعية و على الموارد البناء   والتنمية المتوقعة من هذه المعطيات التنمية القائمةالشاملة، وتتض

ــســتتم د ــتخالصراسـ ــن خــالل اسـ ــر مـ ــع ة األثـ ــي ال واقـ ــة فـ ــة الزراعيــة الحاليـ ــةالتنميـ ــراهن محافظـ ــع الـ ــمن مــن الواقـ ، ضـ
جـراءخريطـة التنميـة الزراعيــة الراهنـة، و  بعــض المتطلبـات افتراضـيا علــى خارطـة التنميـة الملانيــة، ثـم إعـادة العمليــة  ا 

 والسلبية على المناطق المطبق عليها هذه المتطلبات. ثار اإليجابيةاآلظهار السابقة إل
 التنمية الزراعية في محافظة درعا:.4-2-1-1

فـي تشـليل خريطــة التنميـة الزراعيـة فـي محافظـة درعــا دورا   االجتماعيـة والبيئيـةطبيعيــة و لعديـد مـن الظـروف التلعـب ا
ــار ــذلك ســـوف ييـ ــى  لـ ــرات األإلــ ــار الممشـ ــراختيـ ــخثيرا   كثـ ــين  تــ ــن بـ ــة مــ ــة الزراعيـ ــي التنميـ ــة فـ ــة الملانيــ ــرات التنميـ ممشـ

 والمدروسة في هذا الفيل. الشاملة
وبيئيــة، وذلـك مــن خـالل استشــارة الخبـراء فــي مديريــة  اقتيــاديةاجتماعيـة و علـى اعتبــارات  بنــاء   وسـتتم عمليــة التثقيـل

 إضـافةخـذ رأي عينـة مـن المجتمـع المحلـي، أالزراعة في المحافظة، ووزارة الزراعة، واإليـالي الزراعـي، ومـن خـالل 
 عالمية تتوازى مع تجربة محافظة درعا.محلية و االستفادة من تجارب إلى 

 الزراعي الطبيعية:نتاج اإل موارد  -أ

ــوارد  ــةاإلنتــاج تعتبــر مـ ــي الطبيعيـ ــة لإل الزراعـ ــن المــوارد الطبيعيـ ــاج جــزء مـ ــذا نتـ ــي هـ ــة قطاعــات، وفـ االقتيــادي بلافـ
ــة ب ــة المتعلقــ ــوارد الطبيعيـ ــرات المـ ــار ممشـ ــيتم اختيـ ــدد سـ ــاج اليـ ــابقا، اإلنتـ ــذلورة ســ ــرات المـ ــة الممشـ ــن جملـ ــي مـ الزراعـ

 .مباشر أو غير مباشر باإلنتاج الزراعي بشللوالمعنية 

ــمثرة  ــر مـ ــرات الغيــ ــذف بعـــض الممشـ ــتم حــ ــالمواقع األبحيـــث يـ ــة لـ ــة الزراعيــ ــار بعـــض ابالتنميـ ــة، واختيــ ــرات ثريـ لممشــ
 الترب الزراعية.إلى  ، والموارد الجيولوجيةزراعيا  المياه الجوفية المستثمرة إلى  المرلبة لالمياه الجوفية
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 راعية في محافظة درعاالموارد الطبيعية المتعلقة بالتنمية الز 
 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات )مناطق االستقرار الزراعي( الموارد الطبيعية م
 %31 1   -  5 خارطة جيولوجية الترب الزراعية 0
 %21 1   -  5 سدود، وأنهار المياه السطحية 6
 %11 1   -  5 خارطة مياه جوفية زراعيا  المياه الجوفية المستثمرة  3
 %15 1   -  5 معدل الهطول السنوي مطاراأل 4
 %15 1   -  5 المناخية نظمةاأل المناخ 1
 %11 1   -  5 خارطة جوية معالجة واالنحدارودية األ 2
 %111 المجموع 

 درعا محافظة في الزراعية بالتنمية المتعلقة الطبيعية الموارد :15 جدول
 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد احثالب عمل
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 مناطق رئيسية: خمسةيالح   (1)رسم توضيحي رقم السابق  من خالل الرسم التوضيحي

ــ ، منطقــة اللجــاة() الشــرقيةتترلـز فــي أقيــى المنطقــة الشــمالية  الطبيعيــة الزراعيــةبــالموارد  جــدا   منطقــة فقيــرة :ىاألول
 قليلة، ومناخ جاف تتخللها. أمطاررملية قريبة من البادية ذات أو  ربة يخريةوهي مناطق ذات ت

ــالثانيـــة ــرة تجــ ــة فقيـ ــي او : منطقـ ــاطق فــ ــابقة، وبعـــض المنـ ــة السـ ــرقير المنطقـ ــة، الجنـــوب الشـ ــة طينيــ أو  وهـــي ذات تربـ
 .تعيق اإلنتاج الزراعي فيها مطارالمناخ الجاف وقلة األإال أن للسية قابلة للزراعة 

وتترلـز بشـلل رئيسـي فـي المنطقـة الشـرقية الوسـطى مـن المحافظـة، ذات ة مـن حيـث المـوارد، متوسـط: منطقة الثالثة
 .زراعيا  تراجع هذه المناطق إلى  في مناطقها أدى مطاروضعا األ شبب الجاف المناخإال أن تربة طينية حمراء، 

ــاخ الوســط والشــمال والغــ : منطقــة جيــدة مــن حيــث المــوارد، تترلــز فـــيالرابعــة رب، وهــي ذات تربــة طينــة خيــبة ومنـ
ــارو  ــوالي  أمطــ ــ ــدة حـ ــم 311جيــ ــاطق 3مــ ــذه المنــ ــ ــب هـ ــا  ، ويعيــ ــدود  زراعيــ ــ ــتثناء بعــــض السـ ــ ــطحية باسـ ــاه الســ ــدرة الميــ ــ نـ

 السطحية.

ــدة الخامســـة ــوارد، جــدا  : منطقــة جيـ ــن حيــث المـ ــة مـ ــة طينيـ ــي الجنــوب الغربـــي بشــلل خـــاص، وهــي ذات تربـ تترلــز فـ
ــا ــي تمتـ ــبة، وهــ ــوداء خيــ ــة ســ ــاخ متوســــطي و برلانيـ ــة، ومنــ ــي المحافظــ ــم أراضـ ــة لمعظــ ــطح التربــ ــتواء ســ ــارز اســ  أمطــ

ــاوز  ــم411تتجـ ــا  3مـ ــم لهــ ــمية، ويضـ ــيول الموســ ــاري السـ ــطحية ومجـ ــدود الســ ــن السـ ــد مــ ــدد جيـ ــى عـ ــنويا ، تحتـــوي علــ ســ
أو  المجـاورة لـوادي الرقــاد األراضـيالتـي تحـيط بـوادي اليرمـوك والمتعـارف عليهــا باسـم  حـوض اليرمـوك ، و  األراضـي

 بوادي جملة.محليا  ا يعرف م

 الزراعي البشرية:اإلنتاج موارد  -ب
ــدم  ــاعي، بحيـــث تقـ ــد االجتمـ ــة البعـ ــاعي فـــي خارطـ ــيح المــوارد االجتمـ ــة تنقـ ــتم عمليـ ــة تـ ــوارد الطبيعيـ ــى المـ وبالقيــاس علـ

 باقي الممشرات.إلى  الزراعي، دون التطرق اإلنتاج دق للعوامل البشرية الممثرة في أتوييا 
 البشرية الزراعية في محافظة درعامؤشرات الموارد 

 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات الزراعي البشريةاإلنتاج موارد  م
 %35 1   -  5 ئية إحيا ريا( -الترليب النسبي)حضر 0
 %15 1   -  5 ئيةإحيا الترليب السلاني)ذلور_اناث( 6
 %11 1   -  5 ئيةإحيا الكثافة بحسب الناحية 3
 %25 1   -  5 ئيةإحيا املين في القطاع الزراعيالع 4
 %15 1   -  5 ئيةإحيا الحالة اليحية 1
 %111 المجموع 

 درعا محافظة في الزراعية البشرية الموارد مؤشرات :16 جدول
 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل
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 مناطق رئيسية: أربعةيالح   (9)رسم توضيحي رقم السابق  لرسم التوضيحيمن خالل ا

ــ التجمعــات الحضـرية الرئيســية مثــل درعــا وازرع وبعــض تترلــز فــي  البشـرية الزراعيــةبــالموارد  ضــعيفة ةمنطقــ :ىاألول
 .المناطق الشرقية التي يقل فيها تواجد الشباب بسبب الهجرة الخارجية

ــنمتوســـطة : منطقــة الثانيـــة ــرية الزراعيــة مـ ــوارد البشـ ــر  حيــث المـ ــي المحافظــة، حيـــث تنتشـ ــم أراضـ وهـــي تشــمل معظـ
  دونم. 25أقل من  يغيرةالزراعات اليغيرة على مستوى العائلة، وضمن حيازات 

وتترلـز بشــلل رئيسـي فــي وسـط وشــمال وغربـي المحافظــة ، البشـرية الزراعيــة مــن حيـث المــوارد جيـدة: منطقــة الثالثـة
ــرية ــات حضـ ــمن تجمعـ ــرة  ضـ ــبيا  لبيـ ــوارد نسـ ــوافر المـ ــع تـ ــة مـ ــدخل، وهـــي مترافقـ ــي للـ ــورد رئيسـ ــة لمـ ــى الزراعـ ــد علـ تعتمـ

 الطبيعية الزراعية.

المحافظـة  حيـث أن حـد مـا،إلـى  وقـد أيـبحت محـدودة، البشـرية الزراعيـة من حيـث المـواردجدا  : منطقة جيدة الرابعة
 ى.باستقطاب العمالة الزراعية من محافظات أخر  قد بدأت ممخرا  
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 البنية التحتية: -ج
والتسـويق، وبالتـالي  اإلنتـاجالزراعـي، فالبنيـة التحتيـة تـتحلم بعمليـة اإلنتـاج لعمليـة  األولتعتبـر البنيـة التحتيـة الرديـا 

 .اإلنتاجوالتطور في  حلم بقدرة المزارع على االستمرارالت
ــة المرلبــةالبنيــة التحتيــة تتكــون مــن العديــد مــن الممشــرا ــاجة، وهــي مثقلــة بحســب تخثيرهــا علــى والفرعيــ ت الفرعيـ  اإلنتـ

 والتسويق لما يلي:
 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات البنية التحتية م
 %21 1   -  5 ئية إحيا الطرق )رئيسية، وفرعية(  0
 %11 1   -  5 ئيةإحيا ، ماء، اتياالت()لهرباءالشبلات  6
 %31 1   -  5 ئيةإحيا والمنشرت المائية السدود 3
 %21 1   -  5 ئيةإحيا يةاإلقليمالمحلية و األسواق  4
 %21 1   -  5 ئيةإحيا يةاإلقليموالمدن  المعابر الحدودية 1
 %111 المجموع 

 درعا محافظة في التحتية البنية مؤشر :11 جدول
 وفضائية ،جيولوجية ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل
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 مناطق رئيسية: أربعةيالح   (11)رسم توضيحي رقم السابق  من خالل الرسم التوضيحي

ــ :ىاألولـــ ــن  ةمنطقـ ــدة عــ ــة البعيـ ــاطق النائيـ ــي المنـ ــة فـ ــراف المحافظـ ــى أطـ ــوزع علـ ــي تتـ ــة، وهـ ــة التحتيـ ــدا بالبنيـ ــرة جـ فقيـ
 .التجمعات الحضرية الكبيرة

لتحتيــة، وهـي تشــمل معظــم التجمعـات الســلنية فـي المحافظــة والتــي ال فقيــرة مـن حيــث تنميــة البنيـة ا: منطقـة الثانيــة
  االف نسمة. 11يزيد عدد سلانها عن 

 تترلز في وسط المحافظة تحيط بالتجمعات الكبيرة.، حيث تنمية البنية التحتيةمن  متوسطة: منطقة الثالثة

ــدة مــن الرابعـــة ــة: منطقــة جيـ ــة البنيــة التحتيـ ــاطق ، حيـــث تنميـ ــي منـ ــة وتترلــز فـ ــمل مدينـ ــية ومعــدودة، تشـ حضــرية رئيسـ
 نسمة.ألا  51درعا ونوى وطفس وبعض التجمعات الكبيرة األخرى التي يتجاوز عدد سلانها 

 يمك  استنتاج خارطة التنمية الزراعية الراهنة في محافظة درعا م  خال:وعليه 
ــة ــابقة يملــن االســتدالل علـــى مقــدار التنميـ ــرات المرلبــة السـ ــا  دمــج، وتثقيــل الممشـ الزراعيــة الحاليــة فـــي محافظــة درعـ
البشــرية، ومقــدار تنميــة البنيــة طبيعيــة و ضــمن زونــات تعبــر عــن الوضــع الــراهن للتنميــة الزراعيــة مــن حيــث المــوارد ال

 التحتية.
الزراعــي، وتليهــا اإلنتــاج يتها فــي أساســإلــى  نظــرا  فــي تثقيــل الممشــرات  ىاألولــحيــث تحتــل المــوارد الطبيعيــة الدرجــة 

 ، والتسويق.اإلنتاجعملية  إلتمامالبشرية العاملة، وذات الخبرة، وأخيرا البنية التحتية الالزمة الموارد 
 

 مؤشرات التنمية الزراعية الرئيسية في محافظة درعا
 نسبة التثقيل درجة التقييم نوع البيانات التنمية الزراعية  م
 %45 1   -  5 خارطة مستنتجة الزراعي الطبيعيةاإلنتاج موارد  0
 %31 1   -  5 خارطة مستنتجة الزراعي البشريةاإلنتاج موارد  6
 %25 1   -  5 خارطة مستنتجة البنية التحتية 3
 %111 المجموع 

 
  درعا محافظة في الرئيسية الزراعية التنمية مؤشرات :11 جدول

 وفضائية جيولوجية، وصور ئية،إحصا معلومات على باالعتماد الباحث عمل
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 درعا محافظة في الزراعية للتنمية الراهن الوضع 11رسم توضيحي 
 وفضائية جيولوجية، ويور ئية،إحيا معلومات على باالعتماد الباحث عمل

 
 :مناطق التنمية الزراعية الراهنة على الشكل التالي يبي الرسم التوضيحي السابق  إ 
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ـــاطق ضـــعيفة  -1 ــي الز تنمويـــاا جـــدا من ــي تترلــز فـ ــالعودةاو : وهـ ــة، وبـ ــن المحافظـ ــرقية مـ ــمالية الشـ ــة الشـ ــى  يـ إلـ
ــن  ــاتج عــ ــ ــوي نـ ــل التنمــ ــ ــ  ان الخلـ ــة يالحــ ــ ــرات المرلبـ ــبابالممشــ ــ ــ أسـ ــ ــة، بسـ ــر جيولوجيــ ــ ــة غيـ ــ ــة التربـ بب نوعيــ

ــةا ــة المعنيـ ــة فالمنطقـ ــالحة للزراعـ ــة  ليـ ــخة، مقارنــ ــة المنشـ ــة يـــخرية حديثـ ــاة، وهـــي منطقـ ــة اللجـ ــمى بمنطقـ تسـ
 بالتربة الطينية، التي تسود معظم أراضي المحافظة.

ــة تنمويــاا  ضـــعيفةمنــاطق  -2 ــة اللجــاة، وترجــع لحداثـ ــيتان، المنطقــة المحيطــة بمنطقـ ــي فــي منطقتــين رئيسـ : وهـ
ــة  ــة األالتربـ ــة، ولقلـ ــن جهـ ــارمـ ــن مطـ ــة مــ ــة القريبـ ــة الغربيـ ــة الجنوبيـ ــودها، والمنطقـ ــذي يسـ ــاف الـ ــاخ الجـ ، والمنـ

ــة ذات  ــا منطقـ ــا أنهـ ــبة، لمـ ــية غيـــر خيـ ــة، وللسـ ــة رمليـ ــمالية فـــي األردن، وهـــي ذات تربـ ــة الشـ ــارالباديـ  أمطـ
 في العام. 3مم 111قليلة ال تتعدى 

بعـض المنـاطق فـي الشـمال، والغـرب، وهـي منـاطق المحافظـة، و  وسـط : تترلـز فـيتنموياا  متوسطةمنطقة  -3
مناخيــة  أسـبابإلـى  تراجـع التنميـة الزراعيـة النســبي فـي هـذه المنـاطق يرجـعإال أن  ذات تربـة طينيـة خيـبة،

ــارة، ــى  تـ لــ ــبابوا  ــارة أسـ ــرية تـ ــرى بشــ ــلانأخــ ــن السـ ــد مــ ــرة العديـ ــبب هجــ ــى  ، بسـ ــةإلــ ــدول الخليجيــ ــبب أو  الـ بســ
 اقتياديا .ا عن عمل أجدى ية بحثاإلقليمالمدن إلى  االنتقال

ـــاا منقطــة  -4 ــهلية، وســـط وهــي تترلــز فــي :تنموي ــذه المنــاطق ذات أراضــي سـ ، وجنــوب، وغــرب المحافظــة، وهـ
ة، ولثافـة عمالـة جيـدة، وهـي بشـلل عـام منـاطق تتـوفر فيهـا لافـة مقومــات وفيـر  وتربـة خيـبة، وميـاه سـطحية

 .الزراعيةالتنمية 

 نتائج وتوصيات: .4-3

التنميـة الراهنــة يملــن قــراءة الواقــع الحــالي فــي محافظــة درعــا  واقــع ة الســابقة، وبنــاء علــىراســمـن خــالل مراجعــة الد
 على الشلل التالي:

 النتائج: .4-3-1

 :ما يليالرئيسية للتنمية وفق  بعادة األراسستتم قراءة نتائج البحث في متطلبات التنمية الملانية من خالل د

 :الواقع االقتصادي.4-3-1-1

ــائجتتضــمن  ــادية،  النتـ ــماالقتيـ ــات  راو حـ ــات اإلنتاجالقطاعـ ــل الممسسـ ــن قبـ ــدة مـ ــية، والمعتمـ ــة الرئيسـ ــر الزراعيـ ــة غيـ يـ
 بحيث تعتمد قطاعات اليناعة، والتجارة، والسياحة. التنموية العالمية،
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 القطاع الصناعي: -أ
ــادي أل ــردود المـ ــاع اقتيــادي يبحـــث عــن المـ ــام أم خـــاص، يــحاب اليــناعة لقطـ ــان قطــاع عـ ــتثمارات ســواء لـ االسـ

وياتــب سـهولة الحيــول علــى المـواد الخــام، التــي أول ىأولـ منشـخة يــناعية، يضــع ننشــاءب ر عنـد التفليــرولـخي مســتثم
هـذا فـنن  المال الحقيقي لمنشختب، وعنـد التفليـر بالجـدوى االقتيـادية، والقـدرة علـى االسـتمرار، والمنافسـة،رأس تشلل 
ــا ــى  يقودنـ ــوفرة إلـ ــالموارد المتـ ــر بـ ــا ، التفليـ ــرا  و محليـ ــر  نظـ ــامحالفقـ ــة درعـ ــة، فظـ ــالثروات الباطنيـ ــنن  بـ ــة إلفـ ــاج أي خطـ نتــ

المـدى المنظـور ألي منشـخة  علـى ة، الـذي يـوفر قاعـدة لبيـرة ومسـتمر الزراعـياإلنتـاج من حتما  يناعي سوف تنطلق 
ــناعية ــن خـــالل الد، يـ ــين مـ ــد تبـ ــوقـ ــيين، هـــي راسـ ــدين الماضـ ــة خـــالل العقـ ــناعية المحدثـ ــرت اليـ ــابقة، أن المنشـ ة السـ

ــل منشــرت تحويليــة  ــر الزيتــون، ومعامـ ــاج القطــاع الزراعــي، لمعايـ ــام مــن نتـ ــتمد مواردهــا الخـ ــان،  األلبــان،تسـ واألجبـ
 ومطاحن الحبوب، ومعامل المعلرونة.

ــذا األمــر بشــلل ــح وقــد انعلــس هـ ــاج علــى إيجابيــا   واضـ ــةاإلنتـ ــي،اإلنتــاج إلــى  الزراعــي، حيــث ازدادت الحاجـ  الزراعـ
 أخــرى المحليـة، فمبـدأ الــربح لـدى الميـنعين يجعلهـم يبحثـون عـن أسـواق التيـنيع ال يلتفـي بتلبيـة األسـواق حيـث أن

 .اإلنتاجداخل البلد، وخارجب، تضمن لهم زيادة في األسعار، وتضمن لهم االستمرار في 
ــى المنــتج الزراعــي، ــر اإليجــابي علـ ــناعية، يــنعلس بازديــاد األثـ ــك المنشــرت اليـ ــد  حيـــث أن لمــا أن تعــدد تلـ ذلــك يولـ

 هذه المنشرت الستقطاب المنتج الزراعي، مما ينعلس إيجابا على التنمية الزراعية.اب أيحتنافسية لدى 

ات( فــي منطقــة ســحم الجــوالن فــي الريـــا او معمــل لونســروة )تيــنيع، وتعليــب الخضــر  إنشــاءفعلــى ســبيل المثــل، تــم 
ــة درعــا، لـــوح  بعــد اإل ــاءالغربــي لمحافظـ ــتثمار بفتــرة أن بعـــض المــزارعين  نشـ ــدواالسـ ــاحات بزرا  اأو بـ ــدورة بمسـ عــة البنـ

، 2لــم 3ز او ن بعضـهم قــام باسـتجرار ميــاه الــري مـن ســد سـحم الــذي يبعــد مسـافة تتجــألبيـرة فــي تلـك المنطقــة، حتــى 
فلديـب خيـار  لـم يـتم تسـويق البنـدورة بشـلل لامـلوفـي حـال  أنـبإلـى  ارع بـدأ يشـعر باالطمئنـانأن المـز إلـى  ويرجع ذلك

 .زراعيا  ونسروة، وبالتالي أسهمت اليناعة الزراعة بتنمية المنطقة شرلة الكإلى  أدنىببيعها، ولو بسعر 

 القطاع الخدمي، والتجاري: -ب
ــم اإلنتــاج إن تــراكم  ــي بدايــة، ثـ ــى اإلنتــاج الزراعـ ــناعي المعتمــد علـ ــة اإلنتــاج اليـ ــة لبيئــة تجاريـ ــي، يــرلم الحاجـ الزراعـ

سلســلة إلــى  واعهــا الداخليــة، والخارجيــة تحتــاجنبخ تسـتطيع قيــادة العمليــة التســويقية لهــذه المنتجــات، فعمليــة التســويق
 ية، والخارجية.اإلقليمتجارية، تبدأ بوسائط النقل، والشحن، وال تنتهي باألسواق الوسيطة، و 

ــي  ــة فــ ــ ــارة المحليـ ــة التجــ ــيمإن تنميــ ــ ــن اإلقلـ ــاء، مــ ــ ــاطق  إنشـ ــ ــين منـ ــيطة بــ ــ ــواق وسـ ــاج أســ ــاطق اإلنتــ ــ ــاف، ومنـ ــي األريــ ــ فـ
ــ ــدن، تسـ ــي المـ ــتهالك فـ ــال  بتقريـــب اهماالسـ ــن االنتقــ ــد مـ ــى الحـ ــا علـ ــنعلس إيجابـ ــا يــ ــر، ممـ ــين الريـــا، والحضـ ــوة بـ الهــ

 الزراعي.اإلنتاج السلبي للعمالة، ويزيد من الخدمات في مناطق 

ــويق  ــاري علــى تسـ ــاج الزراعـــي، فتســويق اإلنتــاج وال يقتيــر دور القطــاع التجـ ــةاإلنتـ ــواق إلــى  اليــناعي، وخايـ األسـ
القطـاع الزراعـي، فاألسـواق الخارجيـة، والتـي تقـع فـي منـاطق ذات دخـول الخارجيـة، يـنعلس بشـلل غيـر مباشـر علـى 

ــدول اال ــي، والـ ــيج العربــ ــدول الخلـ ــة، لـ ــة عاليـ ــوفر ألو ماديـ ــي تـ ــة، والتـ ــحاب روبيـ ــادي يــ ــردود مــ ــناعية مـ ــرت اليـ المنشـ
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خــالل الزراعــي، مــن اإلنتــاج الزراعـي ليلبــي حاجاتهــا، وبالتــالي يــنعلس علـى جــودة اإلنتــاج لبيـر، تعمــل علــى زيــادة 
 .اإلنتاجرفع القيمة المالية لهذا 

ــة التســويق، ــاري برمجـ ــمن الســياق التجـ ــبعض  حيـــث أن وينــدرج ضـ ــة لـ ــب أن يقــع فريسـ ــب يملــن لـ ــاطة عيشـ المــزارع ببسـ
ــة  التجــار، لــذلك يجـــب وضــع ــيآليـ ــنيا المنــتج الزراعـ ــذا أو  تســويقية، تضــمن تيـ ــاء  علــى هـ اليــناعي الزراعــي، وبنـ

ــل المنــتج ــ التيــنيا يملــن تحويـ ــةى إلـ ــبأو  يــةإقليمأو  أســواق محليـ ــى إلــى  تحويلـ ــانع التعليــب، حيـــث تشــرف علـ ميـ
 عملية التينيا جهات حلومية محايدة.

األسـواق قـد ال إال أن  والطلـب، لعـرضفي الوقت الحاضـر تشـرف األسـواق نفسـها علـى عمليـة التيـنيا مـن خـالل ا
ــي أغلـــب األ ــزارع فـ ــانتنيــا المـ ــوين حيـ ــة وال تمـ ــود لرقابـ ــذا  والعـــرض، حيــث ال وجـ ــد، وهـ ــانون الوحيـ ــو القـ والطلــب هـ

 القانون يتم التالعب فيب من خالل االتفاق بين التجار لتخفيض قيمة المعروض من المنتجات الزراعية.

 القطاع السياحي: -ج

ــر علـــى  ــر مباشـ ــر غيـ ــقيها الطبيعـــي، واألثـــري، ذات أثـ ــياحية بشـ ــر السـ ــاج تعتبـ ــلل اإلنتـ ــد بشــ ــياحة تعتمـ ــي، فالسـ الزراعـ
 حيــث أن ومنشـرت ســياحية، وهـو مـا تسـتفيد منـب عمليـة التنميـة الزراعيـة، لبنيـة التحتيـة مـن طـرق وشـبلاتلبيـر علـى ا

ــة، يجــذب تنميــة  األراضــيبــين بشــلل مــوزع  المواقــع األثريــةتواجــد  ــة، إلــى  البنيــة التحتيــةالزراعيـ المنــاطق الزراعيـ
 وبالتالي تنمية زراعية غير مباشرة.

حمايــة ويـات أول وتنميــة المسـطحات المائيـة فـي الريـا، يعتبـر مـن والحفـاع غابـاتطبيعيـة و محميـات  إنشـاءلمـا أن 
ــالبيئـــة ــة لمـ ــوع الحيـــوي، والبيئـ ــى التنـ ــاع علـ ــة، والحفـ ــة الزراعيـ ــو معـــروف عيـــب التنميـ ــي  ا هـ ــا تعنـ ــة عليهـ والمحافظـ

 الحفاع على استمرارية العمل الزراعي.

زيــادة  حيـث أن لبيـرة أهميـة هـذه المنطقــة، وهـو أمـر ذو إلـى القطــع األجنبـياألثـر المترتـب علـى ادخـال إلـى  إضـافة
هــذه األمــوال فـي مشــاريع زراعيــة، تعـود بــالنفع علــى  اســتثمارفـي المجتمــع الريفــي، يفـتح أبــواب  راداالفــدخـل بعــض 

 والمستوى المعيشي. زيادة في الدخلو رار العمالة في المناطق الزراعيةالمجتمع، وبالتالي استق أفرادباقي 

ــ ــل هـ ــياحيةإن لـ ــة السـ ــا التنميـ ــل التـــي هيئتهـ ــةذه العوامـ ــة التحتيـ ــع البنيـ ــين لواقـ ــن تحسـ ــي  ، مــ ــوال فــ ــليل رموس أمـ وتشـ
 والوطني. ياإلقليمو  وتعمل على تنشيط االقتياد المحلي فا مهما لعملية التنمية الزراعيةالريا، تشلل ردي

 االجتماعي: الواقع.4-3-1-2

 ة مرلبة من قبيل، المسخلة السلانية، التعليم.رئيسي راو محاالجتماعية،  نتائج واقع التنميةتتضمن 
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 المسألة السكانية: -أ

ة، ومعلنة، ومتبناة واضح التخخر في التيدي للمسخلة السلانية بحزم، ووضوي عبر سياسة سلانيةمن رغم على ال
التحول  واقع المجال مازال مفتوحا  أمام تطويق التحديات السلانية التي آل إليهافنن  من قبل المجتمع للل،

خالل العقود السابقة، وتحديدا  منذ منتيا القرن الماضي، وأن  محافظة درعاالديموغرافي الذي شهدتب، وتشهده 
رغم ما تشللب من إجهاد إضافي على عمليات التنمية،  المحافظةخيائص المرحلة الديموغرافية الحالية في 

ك الجماعي، والفردي، وبالتالي الحد من معدالت وعوائدها، ورغم استنزافها للناتج اإلجمالي عبر االستهال
اإلسراع في تنفيذ سياسة سلانية تنموية من شخنب أن فنن  ،اإلنتاجاالدخار، والتراكم ليالح التوسع في إعادة 

  .متوائمة مع عمليات التنميةأو  يستوعب التداعيات السلبية لهذه الخيائص، ويطور فيها ليجعلها مواتية
تدخل سريع، ومبرمج في المرحلة القادمة، إلى  ير المسخلة السلانية في سورية، التي تحتاجويملن إجمال عنا

 :، وهي 2111عن حالة سلان سورية  األولر لما عرضها التقرير او في ثالثة مح
 .النمو السلاني المرتفع    -
 .ضعا الخيائص النوعية للسلان    -
  .الملاني للسلان-خلل في التوزع الجغرافي    -

 التعليم: -ب

ت نشرات الملتب أظهر في مجال التعليم، وقد لبيرا  األخيرة تقدما  اآلونةت محافظة درعا في أظهر 
بتعليم السلان في المحافظة، من خالل األرقام اهتماما  متزايدا  ء في األعوام الماضية حياالمرلزي لإل

واء، ويدعم ذلك ازدياد الوعي لدى وفي الريا والمدن على الس رتفعة لنسب المتعلمين من الجنسينالم
 السلان وتحسن الحالة المعيشية المترافق مع النمو االقتيادي الملحوع في العشر سنوات الماضية.

 الواقع البيئي:.4-3-1-3

اعتماد السلان على الزراعة إلى  تشلل البيئة الطبيعية عيب الحياة في محافظة درعا، ويرجع ذلك
اقتيار النشا  إال أن  تدابير لمنع تدهور البيئة اذاتخمن عدم لنشا  اقتيادي رئيسي، وعلى الرغم 

الميانع أو  اليناعي على الميانع التحويلية وعدم وجود يناعات ثقيلة من قبيل ميانع التعدين
 في الحاف  على البيئة الطبيعية في المحافظة. اهمالكيميائية، س

يناعات الثقيلة ضمن المشاريع المقترحة، وهذا وتظهر الخطط االستراتيجية المعدة لمحافظة درعا، أن ال
األمر الذي يستدعي الحذر في اختيار األماكن المناسبة لمثل هذا النوع من اليناعات، حيث تتضمن 

 مدن يناعية في أطراف ووسط المحافظة.بناء   الخطط االستراتيجية
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 نموذج مقترح: .4-3-2
ــن الد ــدف مـ ــإن الهـ ــراسـ ــد علـــى اإليجابيـ ــة التخكيـ ــالل ة التنمويـ ــن خــ ــب مـ ــز عليـ ــم الترليـ ــا تـ ــو مـ ــلبيات وهـ ــادي السـ ات وتفـ

ن المتطلبــات إ. رقميــا  أو  هــي تعبـر عــن احتياجــات تنمويـة يعبــر عنهــا يـوريا  و ، المتطلبـات التنمويــة المسـتنتجة ســابقا  
ــلل مباشــر ــي تــمثر بشـ ــأو  التنمويــة التـ ــترلة بـ ــرات التنمويــة المشـ ــوازى مــع الممشـ ــة الزراعيــة، تتـ ــر مباشــر بالتنميـ ين غيـ

علـى التنميــة  ولعمـل نمــوذج مقتـري لتنميـة ملانيـة شـاملة تـمثر إيجابيـا  الواقـع التنمـوي والواقـع الزراعـي فـي المحافظـة، 
ــ ــوم بـ ــة نقـ ــة، عـــن طريـــق  نجراءالزراعيـ ــة مقترحـ ــديالت تنمويـ تحســــي  المؤشـــرات التنمويـــة المـــؤثرة بالقطــــاع تعـ

مــواطن الضــعا فــي التنميــة الزراعيــة فــي  ة السـابقة نجــدراســعلــى ســبيل المثــال ومــن خــالل الد، الزراعــي
ية إملانبنفس الوقت نجد وارد المائية المستخدمة بالري، و ضعا المبسبب المنطقة الشرقية بشلل رئيسي 

استخدام المياه الجوفية المتوفرة بشلل جيد في نفس المنطقـة، ومـن ذلـك يملـن تحسـين ممشـر تـوفر الميـاه 
 قة الشرقية.المستخدمة في الري الزراعي في المنط

 يناء على ما سبق، يملن ان تنتج خارطة تنمية زراعية جديدة مملنة بالشلل التالي:

 السابقة ةراسالد معلومات على باالعتماد الباحث عمل/درعا محافظة في الممشرات   معدلة الزراعية التنمية 12رسم توضيحي 
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 :ياحظ م  خال الشكل السابق

ــالمنطقــة   يــة التنميـة الزراعيــة المعتمــدة علـى الشــرو  الملانيــة، حيـث أملــن الويــولإملاندرجــة عاليـة مــن  :ىاألول
ــى  ــة إلـ ــوفير البنيــ ــري، تـ ــاه الــ ــللة ميـ ــيما مشـ ــة، وال ســ ــة الزراعيـ ــرو  التنميـ ــين شــ ــراي تحسـ ــن خـــالل اقتــ ــتوى مـ ــذا المســ هـ

 التحتية.

الزراعيـة المعتمـدة علـى الشـرو  الملانيـة، وهـي قريبـة مـن المنطقـة  يـة التنميـةإملاندرجـة جيـدة مـن  المنطقـة الثانيـة:
 ا دونها بسبب بعض المشاكل السلانية، لالهجرة وقلة العمالة الزراعية.إال أنه السابقة

ــدة إملاندرجــة متوســطة مــن  المنطقــة الثالثــة: ــة الزراعيــة المعتمــدة علــى الشــرو  الملانيــة، حيــث يلعــب عـ يــة التنميـ
 درجة اعلى من التنمية الزراعية، من ذلك التكوين الجيولوجي للتربة والمناخ الجاف.إلى  لويولعوامل في عدم ا

ــاد إملاندرجــة ضــعيفة مــن  المنطقــة الرابعــة: ــة الزراعيــة المعتمــدة علــى الشــرو  الملانيــة، وهــي منــاطق تكـ يــة التنميـ
اليــخرية غيـر الزراعيــة، والمنــاخ الجــاف التربــة إلــى  تخلـو مــن الزراعــة باســتثناء بعـض النباتــات البريــة، ويرجــع ذلـك

 وندرة السلان بنفس الوقت.

يـة التنميــة الزراعيــة المعتمــدة علـى الشــرو  الملانيــة، وتشــلل هــذه إملانمــن  جــدا   درجـة ضــعيفة المنطقــة الخامســة:
اف، المنطقـة يـخور منطقـة اللجــاة وأطـراف الباديـة الســورية، وهـي تـرب غيــر زراعيـة وتقـع ضــمن منـاطق المنـاخ الجــ

 مم بالسنة، وال يملن استثمارها زراعية بشلل اقتيادي.111دون  أمطارو 

 متطلبات التنمية المكانية:التوصيات و  .4-3-3

المتضمنة بالتجارب المحلية اإلشلاليات اعتمد البحث في سرد التوييات على مقارنة إشلالية البحث مع 
 والعالمية المذلورة سابقا ، ومن ذلك:

التجربة المحلية في وضع حلول على شلل توييات لمشاكل التخخر التنموي وضعا استفاد البحث من دراسة 
تجربة )المحلية المستوى المعيشي للسلان في الريا الزراعي لمحافظة درعا، حيث عالجت التجربة 

جانب المشاريع الزراعية إلى  زراعيةالمشللة من خالل تشجيع إقامة مشاريع اقتيادية غير  الرستن( هذهحمص/
 ما يسهم في زيادة المراديد االقتيادية للسلان، وبالتالي ينعلس ذلك على اإلنتاج الزراعي.م

من  األراضيخسارة مساحات واسعة من حلول لمشللة  إليجادلما استفاد البحث من دراسة التجربة الميرية 
وضع توييات من الل االستثمار الزراعي بسبب نقص في المقومات الزراعية الململة لإلنتاج الزراعي، من خ

يجاد حلول على المستوى المحلي قبيل دراسة استراتيجية التنمية المحلية  الزراعية على مستوى محلي واقليمي وا 
 واإلقليمي للمشاكل التنموية الملانية التي تعيق اإلنتاج الزراعي.

الزراعية وخسارة  األراضيضمن وقد قدمت التجربة األمريلية حال  لمشللة تداخل القطاعات االقتيادية المختلفة 
، من األراضيحراجية لحساب القطاع اليناعي والمناطق اليناعية الموضوعة ضمن تلك أو  أراضي زراعية

 األراضيخالل توييات بتحويل االستثمار اليناعي والسيما اليناعات الثقيلة والمناطق اليناعية باتجاه 
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تاز بموقع استراتيجي من حيث قربها من العايمة والطرق الرئيسية القاحلة وغير القابلة للزراعية سيما أنها تم
 احتوائها على موارد جيولوجية ويخرية يملن استثمارها في تلك اليناعات.إلى  إضافةالتي تجاورها، 

وبناء  على ما سبق ذلره، ومن خالل تجميع المتطلبات التنموية المستخلية من الخلل التنموي المستنتج سابقا، 
 وخيويية التنميةتينيا المتطلبات التنموية لمحافظة درعا والتي تراعي الحاجة التنموية من جهة  يملن

 بالمتطلبات التالية مينفة  ضمن القطاعات الملانية الرئيسية:البحث أويى الزراعية من جهة أخرى، فقد 

 متطلبات اقتصادية:.4-3-3-1

ــراهن دراســد -1 ــن قبــل جهــات راســة الوضــع الـ ــة، إقليمة مسفيضــة مـ ــات يـ ــن اإلقليمووطنيــة، تملــن الممسسـ يــة مـ
ــة ذاتإقليموضــع خطــط  ــدرات واقع يـ ــة، وتراعــي القـ ــادية مبنيــة علـــى أســس علميـ ــة اإلنتاجيــة اقتيـ يــة المحليـ

 ية.راسللحالة الد
 ي.دار ية تحد من الفساد اإلإقليم أخرىمحلية و وجود جهاز رقابي فاعل، وعلى عدة مستويات  -2
ــة الســل -3 ــاطق يــناعية، تحتــوي علـــى تجهيــز المنــاطق ضــعيفة الكثافـ ــالحة للزراعــة لتكــون منـ انية، وغيــر اليـ

ــة  ــرقية، والجنوبيــ ــمالية الشــ ــة الشــ ــي المنطقــ ــاص فــ ــلل خــ ــي بشـ ــديم، وهــ ــبلات تخــ ــرق، وشــ ــن طــ ــة مــ ــة تحتيــ بنيـ
 الشرقية.

ــث ب -4 ــ ــي البحـ ــة يويــ ــوارد الطبيعيــ ــع المــ ــى واقــ ــاء  علــ ــدبنــ ــتثماراتراســ ــة  ة اســ ــ ــوارد الجيولوجيـ ــي المــ ــناعية فــ يــ
 .في سياق بنية تحتية متكاملةالشمالية الشرقية المناطق غير المخهولة في المنطقة  ومناطق يناعية في

والتــي  والضــعيفة مــن حيـث المــوارد المائيــة الخيـبةالمنــاطق ذات التربــة البرلانيــة ة تنميــة زراعيــة فـي راسـد -5
ــاه ري ســـطحية ــى ميـ ــن خـــالل  ال تحتــوي علـ ــخمينمـ ــر  تـ ــاه للـــري لحفـ ــوارد ميـ ــارمـ ــاءو  آبـ نشـ ــدود ل ا  ــزين السـ تخـ

 .المياه الموسمية
 .وغيرها العمل على ادخال يناعات جديدة لالستفادة من الموارد المتاحة، والسيما اليناعات االنشائية -6
ــد -1 ــة راسـ ــرة علـــى عـــرض الجغرافيـ ــياحية المنتشـ ــع السـ ــة المواقـ ــمن لافـ ــة تتضـ ــاملة، ومتكاملـ ــياحية شـ ــة سـ ة تنميـ

 وازرع. ودرعا ونوى ع الرئيسية في بيرى الشامية، والسيما المواقاإلقليم
 الزراعية العاملة ليدا من مناسبة مستويات تخمين، و الزراعة في العاملة اليد إنتاجية زيادة -1
 الريفيـة، واحتـواء المنـاطق فـي الفقـر لتخفـيض مرضـية أهـداف الـدخل، ووضـع توزيـع فـي العدالـة تحقيـق -9

  .المدينةإلى  الريا من الهجرة
 علـى والمدينـة، وتحسـين قـدرتهم الريـا لسـلان الغـذائي االسـتهالك مـن مناسـبة مسـتويات ضـمان -11

 المنتجات. تلك على الحيول
  المحلية. لليناعات مناسبة بخسعار يةاألول المواد من لافية لميات توفير -11
  االقتيادية. التنمية لتحقيق رئيسية لوسيلة الخاية االستثمارات تشجيع -12
 علـى التيـدير، والحيـول تشـجيع بهـدف ودوليـا   يـا  ووطن إقليميـا  االقتيـادية  العالقـات تطـوير، وتوسـيع -13

 .الجديدة التقانات
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 متطلبات اجتماعية:.4-3-3-2

ــا   ور المجتمعــي الكبيــر للســلان علميــا  علــى الــرغم مــن التطــ ــى إلــى  فــي محافظــة درعــا وماديـ أنهــا ال تــزال تحــاف  علـ
ة الماليـة الكبيـرة المتـوفرة لـدى نسـبة بيئتها الريفية المميزة، وهذا التطور ناتج عـن ازديـاد الـوعي مـن جهـة، وعلـى الكتلـ

الــدول إلــى  ، والتــي عــادة مــا تكـون مســتوردة بســبب هجــرة عــدد لبيــر مــن الســلانمــن جهــة أخــرى لبيـرة مــن الســلان
يـة تتـوازى مــع حجـم الـوعي وعــدد هـذا التطــور لـم يترافـق مــع تطـور فـي الخــدمات االجتماعإال أن  والخليجيـة، الغربيـة
ملانــو  الســلان ــل ســلبية ناتجــة، ويملــن تلخــيص إلــى  حيــانأدى فــي لثيــر مــن األاتهم، ممــا ا  ـــف  أســبابردة فعـ التخل

 في: المجتمعي

 عدم التطور في البنية التعليمية للتوافق مع التقدم العالمي الكبير في هذا المجال. -1

 عدم وجود مرافق يحية لبيرة ذات مستوى عالي، لالمستشفيات المتخيية. -2

 وعوية.ندرة المراكز الثقافية، والت -3

 :متطلبات التنمية المكانية اجتماعياومن خالل هذه المعوقات يملننا استنتاج 

 ي تمّلـن، واضــعي األقــاليمي، وبـين األقــاليمقاعـدة معلومــات سـلانية متكاملــة علـى المســتوى الـوطني، و  إنشـاء
 والتحديات.السياسات، ومتخذي القرارات، والباحثين من معرفة نقا  القوة، والضعا، والفرص المتاحة، 

 ء، والبحـث العلمــي المعنيــة بالســلان، وبــين، واضــعي الخطــط، حيــاتعزيـز الــربط بــين ممسســات الريــد، واإل
 والسياسات على مستوى الحلومة، والمستثمرين.

  ــن ــوغرافي بمعـــزل عـ ــدف ديمـ ــا، وعــدم الشـــروع بتحقيـــق أي هـ ــة، وبرامجهـ ــط التنميـ ــلاني بخطـ ــل السـ دمــج العامـ
 السلاني، وتحسين الخيائص الكمية، والنوعية للسلان. الهدف التنموي، لضبط النمو

  هـذه التقسـيمات، واإلســراع  وفـق يـة موحـدة عنـد الحيـول علـى بيانـات، وممشـرات سـلانيةإدار اعتمـاد تقسـيمات
 في اعتماد العنوان الرقمي.

 ــاه ــاعي فــي المنـ ــة، والنــوع االجتمـ ــلان، واليــحة اإلنجابيـ ــرة، ومفــاهيم السـ ــة تنظــيم األسـ ــج الدإدمــاج ثقافـ ية راسـ
 .على المستويات لافة بحلم دورها في تكوين االتجاهات

 بمدينة درعا.مرورا   تنمية المحور التعليمي الممتد على طول الطريق الدولي الرابط بين دمشق، وعمان 
  زراعيا  ية اإلنتاجزيادة مراكز األبحاث الزراعية في المناطق ذات القدرة. 

 االقتيادية.االجتماعية و للعدالة  توزيع الكثافات السلانية لانعلاس 
 بحيث تغطي مساحة المحافظة. أفضلاقطاب نمو اجتماعي قوية متوزعة بشلل  إنشاء 
 ــة ــز التوعيــ ــ ــر مراكـ ــى  نشــ ــ ــرت إلـ ــ ــب المنشـ ــة لاإلنتاججانــ ــ ــخمينيـ ــا تــ ــ ــاعي جنبـ ــتقرار االجتمــ ــ ــى  االسـ ــع إلــ ــ ــب مـ ــ جنـ

 االستقرار االقتيادي.
 االنتقال الداخلي.أو  رد البشرية، وعدم دفعهم للهجرةتوطين السلان في مناطقهم لالستفادة من الموا 
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 متطلبات بيئية:.4-3-3-3

الزراعــي، وأي خلــل  نســانيــة فــي لإلاإلنتاجهــا ميــدر المــوارد حيــث أن تعتبــر البيئــة الطبيعيــة عيــب الحيــاة الريفيــة،
حمايـة، وتنميــة  الريفـي، لـذلك لـان مـن الضـروري العمـل علـى اإلنسـانفـي البيئـة الطبيعيـة لـب تـخثير مباشـر علـى حيـاة 

ــا المحـــوري ل ــذ دورهـ ــي أخــ ــتمر فـ ــا لتسـ ــة، وتخهيلهـ ــاسالبيئـ ــن خـــالل د خسـ ــاني، ومـ ــون الملــ ــالملـ ــة الدراسـ ــة الحالـ ية راســ
 التدهور البيئي في المحافظة: أسباب أهم لمحافظة درعا يملن توضيح

لعـب  التحضـر المـديني حيـث أن ة في المحيط الحيـوي بشـلل عـام، والحيـواني بشـلل خـاص،واضح تغيرات -1
 في استنزاف بعض الحيوانات البرية.لبيرا  دورا  

 تنمية الموجود منها.إلى  ندرة الغابات، وعدم االلتفات -2
ة، وبشــلل واضـح سـلبية آثـارإلـى  المراعـي علـى الـرغم مـن تــوفر مسـاحات لبيـرة نسـبيا، وهـو مــا أدى إهمـال -3

 خاص على المجتمع البدوي 
 طلبات البيئية بما يلي:ولتجنب هذه اإلشلاالت يملننا توضيح المت

ــد -1 ــخثرت راسـ ــي تــ ــة التـ ــاة البريـ ــبر الحيــ ــة، وسـ ــة المختيـ ــالل المديريـ ــن خــ ــة، مـ ــة المحليـ ــوي للبيئــ ــون الحيـ ة الملـ
محميــات طبيعيــة تضــمن هـذه الكائنــات ســواء لانــت نباتيــة  نشــاءبـالتطور المــديني فــي المحافظــة، تمهيـدا إل

 ام حيوانية.

ــات ال -2 ــل الغابـ ــادة تخهيـ ــة و إعـ ــم تخيـــيص مطبيعيـ ــد مـــن حجـ ــات تزيـ ــون غابـ ــا لتكـ ــة لتخهيليهـ ــر زراعيـ ــاطق غيـ نـ
 المساحات الخضراء في المحافظة.

 أخـرى لتجنيـب الملـون البـدوي البحـث عـن خيـارات بـارتخهيـل المراعـي فـي منطقـة اللجـاة مـن خـالل حفـر اآل -3
 تغيير البيئة المحلية.إلى  قد تفضي

 البيئي. التوازن  على المحافظة -4

ــ -5 ي حيــث تتــوفر البيئـة المناســبة، وخيويــي فـي المنــاطق ذات الكثافــات أساسـب المحميـات الطبيعيــة متطل
ــرقي حيــــث هنالـــك  ــي الجنـــوب الشـ ــة فــ ــن الباديـ ــة مــ ــة، والقريبـ ــر إملانالقليلـ ــة لحفـ ــاريــ ــذه  آبـ ــة هــ ــة لتغذيـ ارتوازيــ

 المحميات.
ــة، و  -6 ــي المنطقــة الغربيــة حيـــث تتــوفر المــوارد المائيـ ضــافةتنميــة الغابــات فـ ــة قــدر ا  ــاناإل العنايــر الحيويـ  ملـ

ــة و  ــ ــات محليـ ــ ــا ممسسـ ــــرف عليهــ ــة تشـ ــ ــمن خطـ قليمضــ ــذا ا  ــ ــة بهـ ــ ــة المعنيـ ــ ــات الدوليـ ــدد الممسســ ــ ــث تتعـ ــ ــة، حيـ يــ
 الخيوص.

منشـرت معالجــة اليــرف اليــحي، والنفايــات اليــلبة، وهــي متطلـب بــدأ العمــل عليــب فــي المــدن الرئيســية،  -1
 حيث يملن االستفادة من معالجة المياه في الري، وسقاية األشجار البرية.

 بيئة مناسبة في المنطقة الشمالية الشرقية بعد تهيئة البنية التحتية المناسبة.إلى  قل المنشرت اليناعيةن -1

 .خرىاأل الري، واالستخدامات في المائية للموارد فضلاأل االستخدام تحقيق
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فيها، لون المناطق الريفية يعتبر موضوع التنمية الملانية في المناطق الريفية، من المواضيع التي يلثر الحديث 
تشلل سلة الموارد والخامات التي تشلل عيب الحياة االقتيادية في أي مجتمع، ويشلل أي خلل في المجتمع 

يرجع سبب التخلا التنموي  على لافة ملونات المجتمع الريفي والحضري على السواء، وغالبا  سلبيا   ا  ثر أالريفي 
لى  غير المتحضرة بشلل رئيسي،البيئة إلى  في المجتمعات الريفية ية واالقتياد المحلي دار ضعا القدرات اإلوا 

ات ولفاءات علمية إملانت مرتفعة من التعليم، وبالتالي معدالفيها  ءاتحياثانيا، ومحافظة درعا والتي تبين اإل
إلى  ي فيهاالمناخ المتوسطي، يرجع سبب التخلا التنمو طبيعية و جانب الموارد الإلى  في مختلا المجاالت،

 اجتماعية واقتيادية منها: أسباب

استثمار هذه الموارد اليزال إال أن  جانب الموارد الزراعية،إلى  لك المحافظة موارد متعدد ومتنوعةتمت -
منها ضعا البنية التحتية، وعدم وضع أدوات وبرامج فاعلة لتنفيذ الخطط  أسبابقايرا لعدة 

 ي.قليماإلاالستراتيجية على المستوى المحلي و 

التمسك بالعادات والتقاليد اليزال إال أن  قلة الوعي االجتماعي، على الرغم من المستويات المرتفعة للتعليم -
السيما الزيادة الكبيرة في أعداد السلان والتي تنتج عن زيادة عدد جتماعي و اللب على الواقع االظيلقي ب

 .ىاألولالمواليد بالدرجة 

 ع البيئةو ضعا البيئة االستثمارية، وال يقتير موضإلى  خارجي، ويرجع ذلكقلة االستثمار الداخلي وال -
وغيرها من  واألمني نما تلعب التشريعات واالستقرار االقتياديإع البنية التحتية، و على موض االستثمارية
دفع الكبيرة في تنشيط االقتياد و  أهميتها في جلب االستثمارات، والتي ال يخفى على أحددورا  العوامل 

 عجلة التنمية.

التنمية الزراعية محدودة، على الرغم من أن حلول المشاكل التي تحول دون النهوض بالتنمية الزراعية  -
االستثماري، وقد لوح  ذلك في البحث من خالل ضياع أو   تتطلب الكثير من الجهد الحلوميمملنة وال

يملن معالجتها والتغلب  سبابأل ةلمحافظاليالحة للزراعة والتي تمتلكها ا األراضيمساحات لبيرة من 
 عليها بخطوات بسيطة.

االرتبا  الوثيق للتنمية الملانية الشاملة بالتنمية الزراعية، ويظهر هذا االرتبا  إلى  في النهاية ال بد من اإلشارة
، والتي من على يعيد البنية التحتية والفوقية، لما يظهر في انعلاس التخلا التنموي على التنمية الزراعية

 فيما لو توفرت الظروف الملانية المناسبة. أكبرالمملن تنميتها بشلل 
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Research Synopsis 

 The subject of the spatial development in rural areas, one of the topics that is much talk, in 

which, the fact that rural areas constitute the resources and raw materials that make up the 

backbone of economic life in any society basket, and any defect in the rural community 

impacts negatively on all rural and urban components of society alike, often due cause 

developmental retardation in rural communities to uncivilized environment mainly, and 

Secondly to the weakness of the administrative capacity and the local economy, the province 

of Daraa and that statistics show the high levels of education, and thus the potential of 

scientific and competencies in various fields, as well as natural resources, and the 

Mediterranean climate, due reason developmental retardation to the social and economic 

reasons, including: 
- The governorate has multiple and diverse resources, as well as agricultural resources, but 

the investment of these resources still fell short for several reasons, including poor 

infrastructure, lack of development of tools and programs for the effective implementation of 

the strategic plans at the local and regional level. 

- Lack of social consciousness, in spite of the high levels of education, but to adhere to the 

customs and traditions still affect social reality, especially the large increase in the numbers 

of the population that result from the increase in the number of births specially. 

- Lack of internal and external investment, due to the weakness of the investment 

environment, and the subject of the environment is not limited to infrastructure, but 

legislation and economic stability and other factors plays role in the lack of attracting 

investments, and that is no secret to a great importance to the revitalization of the economy 

and accelerate development. 

- Limited agricultural development, despite the fact that the problems that hinder the 

advancement of possible agricultural development solutions and do not require a lot of 

government effort, or investment, which has been observed in the search through the loss of 

large tracts of the province's arable land, the causes can be addressed and overcome by 

simple steps.  

 The research later on suggests: 

I) Proposals to protect the natural resources. 

II) Focusing on develop the infrastructure as the way to increase chance to any develop 

process in spatial development. 

III)  Focusing on the sectors, which support agriculture development, considering the 

agricultural industry, development of water facilities, and encourage investments. 

At the end, we have to note that the close association of comprehensive agricultural 

development and spatial development, this link appears on the infrastructure and meta-level, 

as shown in the reflection of the tardiness of spatial development on agricultural 
development, which could develop further, if there is appropriate spatial conditions. 
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