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إسرتاتيجية مثلثات النمو ودورها يف عملية التكامل اإلقليمي
)الدراسات النظرية والتجارب الدولية كأداة من أجل منهجية تنموية( 

روال مّيارهام فاخوري
قسم ختطيط املدن والبيئة، كلية اهلندسة املعامرية

جامعة دمشق

)قدم للنرش يف  1433/12/29هـ؛ وقبل للنرش يف 1434/4/23هـ(

عملية،  منهجية  إسرتاتيجيات،  متجاورة،  دول  اإلقليمي،  التكامل  النمو،  مثلثات  املفتاحية:  الكلامت 
مناطق تنمية، حماور تنمية.

التنمية  لتحديات  للتصدي  تطورًا  األكثر  اإلسرتاتيجيات  إحدى  اإلقليمي  التكامل  يعدُّ  امللّخص. 
الداخلية واخلارجية للدول واألقاليم كافة، كام يعترب ظاهرًة عامليًة ملجموعة من األنظمة اإلقليمية تزيد 
من التفاعالت بني عنارصها وختلق أشكااًل جديدة من التعاون والتنظيم، تلجأ إليه الدول التي ترغب يف 
احلصول عىل أعىل معدالت للتنمية يف زمن قصري وعىل كافة املستويات، لذلك وبسبب وجود العديد من 
نقاط الضعف يف قدرات وموارد البلدان النامية واملحدودة أصاًل، فإنَّ جتميع اجلهود، وتبّني إسرتاتيجيات 
تنموية متعددة، وااللتزام الفعيل نحو التكامل سوف يساعد يف التغلب عىل التحديات التي تواجه كاًل من 
الفقر  إىل ختفيض مستويات  أوىل هتدف  تنموية  النمو إسرتاتيجية  مثلثات  الدول واألقاليم، وتعترب  هذه 

بشكل ملحوظ وحتقيق التوازن يف معدالت التنمية ورفع مستوى الرفاهية.
ينطلق البحث من توضيح ماهية مثلثات النمو وارتباطها بموضوع التكامل اإلقليمي؛ ليعتمد بعد 
ذلك املنهج التحلييل للتجارب العاملية التي استندت عىل هذا إسرتاتيجية مثلثات النمو، والوقوف عىل 
التوجهات واآلليات التي استندت عليها ليخلص البحث إىل منهجية عملية ملثلثات النمو يمكن االعتامد 
للجمهورية  اجلنويب  اإلقليم  حالة  يف  كام  بالتنمية  املعنية  واألقاليم  الدول  قبل  من  أسايس  بشكل  عليها 
لنواقص  وفقًا  اعتامدها  يمكن  التي  املقرتحة  النمو  مثلثات  من  مجلة  إىل  البحث  ليصل  السورية؛  العربية 
وفوائض موارد التنمية املوجودة يف اإلقليم، والتي يمكن أن تكون بمثابة عوامل جذب لألقاليم األخرى 

من الدول املجاورة.
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)1( املقدمة
مها  وتقدُّ احلياة  بتطور  الزمن  مع  التعاون  مفهوم  تطّور 
حتى أصبح يأخذ أشكااًل وترتيبات وقوانني وعمليات 
الشعوب  مصالح  حتقيق  إىل  هيدف  بحيث  تعقيدًا  أكثر 
بدون اإلرضار بأي طرف من األطراف؛ لذا أصبحت 
مقابل  تعاون  بتقديم  مصاحلها،  حتقيق  تربط  الدول 
احلصول عىل ما ينقصها بكافة الطرق التنموية، وأصبح 
ُينَظر إىل التعاون عىل أنَّه وسيلة لتحقيق التكامل الذي 
اكتفائها  حتقيق  أجـل  من  الدول  إليه  طمحت  لطاملا 
الدرجة  إىل  الفقر، والوصول  الذايت، وخفض مستوى 

التي تطمح إليها من التطور والتنمية.
يتمثل التكامل اإلقليمي بسلسلة عمليات متعاقبة 
التكامل  حاالت  من  معينة  حالة  إىل  منها  كّل  يفيض 
أو بني جمموعة  الدول  تقوم بني جمموعة من  أن  يمكن 
من األقاليم بني الدول أو يف الدولة الواحدة من خالل 
عمليات تكاملية، وال تنجح هذه العمليات إاّل بوجود 
بنيان  عليها  يقوم  أسس  بمثابة  تكون  مادية  مقومات 
التكـامل، ومن بني القواعـد والرشوط التي ال بدَّ من 
توافـرها لتحقيق التكامل وجـود فوائض ونواقص يف 

املوارد ومقومات أخرى لدى أطراف التكامل.
تتبعها  التي  الطريقة  اإلقليمي  التكامل  ُيعدُّ  لـذا 
حافل  عـامل  يف  التنمية  حتديات  ملواجهة  حـاليًا  الدول 
أن  من  بكثري  أكـرب  هي  والتي  واملخـاطر  باملستجدات 
تتحّملها دولة واحدة بمفردها، األمر الذي دفع بالدول 
واألقاليم إىل البحث عام ينقصها من موارد بالتعاون مع 
دول وأقاليم أخرى جماورة، ولتحقيق ذلك تلجأ الدول 
متعددة،  جمـاالت  يف  تنموية  وإسرتاتيجيات  آليات  إىل 
»مثلثات  بـ  يسمى  ما  اإلسرتاتيجيات  هذه  أهم  ومن 
النمو« التي تمَّ تطبيقها ضمن أقاليم عدة يف كافة أنحاء 
العمل  حداثة  رغم  إجيابية  نتائج  أثمرت  والتي  العامل 
العمرانية  املراكز  وإدارة  بقيادة  املثلثات  هذه  تقوم  هبا، 

وإدارة  وقيادة  املثلث  نطاق  ضمن  املتوضعة  لألقـاليم 
النشاط االقـتصادي والسيايس واالجـتامعي واخلدمي 
لألقاليم ذاهتا واألقاليم األخرى املجاورة هلا والتي ُتؤثِّر 
وتتأثَّر هبا، وترتبط مثلثات النمو ارتباطًا وثيقًا بالتكامل 
اإلقليمي باعتبارها إسرتاتيجية تنموية تساهم يف حتقيق 

التنمية الشاملة عىل كافة األصعدة.
ضمن هذا اإلطار يدرس البحث وحيلِّل إسرتاتيجية 
إىل  ت  أدَّ التي  الناجحة  األمثلة  خالل  من  النمو  مثلث 
وتطبيقها  منها  االستفادة  هبدف  شاملة،  تنموية  هنـضة 
واملوارد  املعطيات  وفق  جديدة  أخرى  ودول  أقاليم  يف 

والظروف املوجودة فيها.

)2( إشكاليات البحث 
بالدول  اخلاصة  واإلحصاءات  الدراسات  ُتظهر 
ق بأمور التنمية العديد من اإلشكاليات  واألقاليم فيام يتعلَّ
التنموية التي تؤثر بشكٍل سلبي عىل كافة مناحي احلياة، 
يدرسها  أن  البحث  حياول  التي  اإلشكاليات  هذه  ومن 

وحيللها ما ييل:
قطب  من  كل  بتعريف  يتعلق  فيام  اللغوية  اإلشكالية   ●

النمو؛ ومثلث النمو وذلك بسبب متيز كل تعريف ببعد 
زماين ومكاين خمتلف عن غريه، إضافة إىل االختالف 
تطبيق  وآليات  بإسرتاتيجيات  يتعلق  فيام  بينهام  الكبري 

كل منهام.
بني  الفـرق  يف  تتمثل  والتي  التخـطيطية،  اإلشكالية   ●

التوضع املكاين لكلٍّ من أقطاب النمو ومثلثات النمو، 
والشـروط واملقـومات الواجـب توافـرها من أجـل 
صعوبة  إىل  إضافة  األمثل،  بالشكل  منهام  كل  تطبيق 
حتديد مفهوم التكامل اإلقليمي كونه عملية ديناميكية 
وأنواعه  تعريفاته  كثرة  بسبب  وذلك  وشاملة،  معقدة 
يتطلب دراسات  الذي  ومستـوياته وجـوانبه، األمـر 
عىل  العديدة  إسرتاتيجياته  عىل  للوقـوف  وحتـليالت 
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النـمو،  مثلثات  إسرتاتيجية  ومنها  شمويل،  مستوى 
وُتعدُّ عملية حتليل وقياس مدى تأثري هذه اإلسرتاتيجية 
يواجهها  التي  التحديات  أهم  من  التنمية  عملية  عىل 

البحث.
التنفيذ عىل أرض  بسبل  املتعلقة  التطبيقية  اإلشكالية   ●
الواقع ملثلث النمو يف العامل العريب رغم توافر معظم 
الدور  من  الرغم  وعىل  لتواجدها،  الالزمة  الرشوط 
التنـموي واالقـتصادي املـهم إلستـراتيجية مثلثات 
النمو إاّل أنَّ تطبيقاهتا يف الدول العربية ما زال حمدودًا.

)3( تساؤالت البحث
فرضت اإلشكاليات السابقة التساؤالت التالية:

● ماذا يعني قطب النـمو، وماذا تعني مثلثات النـمو، 

وما الفرق بينهام؟
النـمو  مثلثات  عـالقة  وما  اإلقليمي،  التكـامل  ما   ●

بالتكـامل اإلقليمي؟ وإىل أيِّ مـدى تسهم مثلثات 
النمو يف حتقيق التكامل اإلقليمي؟

● ما األسس واملبادئ التي تستند عليها مثلثات النمو؟ 

وما اهلدف منها؟
الـدولة ومؤسساهتا  تؤديه  أن  ينبغي  الذي  الدور  ما   ●

مثلثات  وإنشاء  ظهور  يف  واملتخصصون  والباحثون 
النمو كإسرتاتيجية تنموية إقليمية؟

●  هل هناك أي دور آخر تؤّديه بعض املؤسسات اخلارجية 

إضافة إىل الدول املتجاورة فيام يتعلق بمثلثات النمو، 
وما دور القطاع اخلاص واالستثامرات املختلفة؟

ما اآلليات والوسائل التي تـؤدي إىل حتقيق ونجاح   ●

مثلثات النمو، وما الرشوط الواجب توافرها؟

)4( فرضيات البحث
لإلجابة عن التساؤالت السابقة، يستند البحث عىل 

إثبات الفرضيات التالية:

● الفرضية األوىل: يرتبط مفهوم مثلثات النمو بمعايري 
وإسرتاتيجيات وأسس معينة ينبغي تواجدها والعمل 

عىل تطبيقها لتحقيق األهداف املطلوبة.
● الفرضية الثانية: إنَّ تفعيل مثلثات النمو كإسرتاتيجية 
من إسرتاتيجيات التكامل اإلقليمي يتطلب تغيريات 
واالجـتامعـية  االقـتصادية  األنـظمة  يف  جـوهـرية 
واملؤسساتية وغريها، واعتامد سياسات أكثر شمواًل 

وشفافية.

)5( هدف البحث 
وقاعدة  تنموية  منهجية  صياغة  إىل  البحث  هيدف 
نها  بناء لتطبيق مثلثات النمو يف األقاليم والدول بام يمكِّ
من أداء عملها التنموي بشكل صحيح وفّعال، من أجل 

ذلك هيدف البحث إىل حتقيق اآليت:
والتكامل  النمو،  بمثلثات  املتعلقة  املفاهيم  توضيح   ●

اإلقليمي وغريها من املفاهيم ذات الصلة.
ت إىل ظـهور مثلثات  ● البحث عن األسـباب التي أدَّ
عن  والبحث  أخرى،  دون  بعينها  مناطق  يف  النمو 

إمكانية تطبيقها يف مناطق معينة أخرى.
وتوضيح  النمو  ملثلثات  نوعـية  معايري  إىل  التوصل   ●

العالقة بني التكامل اإلقليمي ومثلثات النمو.
النمو من أجل  مثلثات  لتفعيل  تطوير منهجية عمل   ●

حتقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

)6( منهجية البحث 
يـنطلق البحـث من تأسيس قـاعدة نظرية ألهـم 
املصطلحات واملفاهيم املتعلقة بالتكامل اإلقليمي، وكل 
ما يتعلق بالبحث من جوانب نظرية، ليعتمد بعد ذلك 
دراسة  خالل  من  والتطبيقي  الوصفي  التحلييل  املنهج 
وحتليل التجارب الدولية ملثلثات النمو وأهدافها ومبدأ 
ت إىل نشوء اقتصاديات عاملية  عملها، والعوامل التي أدَّ
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حتكم  كاملة  تنموية  ومنهجية  خطة  إىل  للتوصل  قوية 
عىل  باالستناد  والدول  األقاليم  بني  العالقات  م  وُتَنظِّ
البلدان  كافة  يف  تطبيقها  وإمكانية  النمو،  مثلثات  مبدأ 
التجارب  عىل  الرتكيز  مع  بالتنمية،  املعنية  واألقاليم 

اآلسيوية ودراسة آلياهتا وأساليب عملها.

)7( اإلطار النظري: مصطلحات ومداخل 
مفاهيمية للتكامل اإلقليمي وإسرتاتيجية 

مثلثات النمو
التكامل اإلقليمي ظاهرة عاملية ملجموعة من  ُيعدُّ 
عنارصها  بني  التفاعالت  من  تـزيد  اإلقليمية  األنظمة 
أهم  يعترب من  التنظيم، كـام  وختلق أشكااًل جديدة من 
تنمية  إىل  للوصـول  تبّنيها  يمكن  التي  اإلسرتاتيجيات 
شاملة يف اإلقليم، أو الدولة أو القارة ككل، ولإلحاطة 
النظـري  بد مـن دراسـة اإلطـار  املخـتلفة ال  بجوانبه 

واملفاهيمي وفق اآليت:
)7.1( تعريف التكامل اإلقليمي

بني  العـالقة  أنَّه  عىل  عام  بشكل  التكامل  ف  ُيعرَّ
لتنتج  متبادل  بشكل  متوافقة  عدة  وكـيانات  وحدات 
ا من  سوية وبشكل مشرتك أمورًا واحتياجات تنقص أيًّ
التكامل  ف  وُيعرَّ  ،]22[ الكيانات  أو  الوحدات  هذه 
 )Parts( من عدة أجزاء )a whole( لغويًا بأن تصنع الكل
وحدات  إىل  املنفصلة  واألشياء  الوحدات  ل  حتوِّ وأن 

لتشكل نظامًا متامسكًا ملتحاًم ]22[.
كام يدل مصطلح التكامل عىل مجع األجزاء املتعددة 
يف كيان واحد ككل، وهو بذلك يشري إىل مفهوم العملية 
التي تتحرك فيها الوحدات من حالة العزلة الكلية التامة 

أو اجلزئية نحو التوحيد الكامل أو اجلزئي ]10[.
وفق  التكامل  ملفهوم  عديدة  تعاريف  هناك  عمليًا، 
التكامل  اخلرباء  بعض  فُيدِرج  املختلفة،  االختصاصات 

االجتامعي ضمن مفهوم التكامل بشكٍل عام، والبعض 
الدويل حتت  التعاون  من  متعددة  أشكااًل  يصنِّف  اآلخر 
املجرد  الوجـود  أنَّ  تعقيدًا  األمر  ويزيد  العـنوان،  هذا 
املستقلة  الوطنية  االقتصاديات  بني  التجارية  للعالقات 
يشري إىل التكامل أيضًا، أّما بالنسبة للتكامل عىل املستوى 
املنظمة  العمليات  من  جمموعة  عن  عبارة  فإنَّه  العاملي 
تضمُّ أنظمة وهيئات وجمموعات وفق أهداٍف خمتلفة يف 
وأسس  سياسات  ضمن  معًا  لتعمل  واحد  هيكيل  إطاٍر 

مدروسة للتوصل إىل هدف مشرتك ]30[.
إاّل أنَّه ومنذ الثامنينات أصبح ُينَظر إىل التكامل عىل 
كونه عملية متعددة اجلوانب، يرتبط بدوره بكافة جماالت 
التعاون االقتصادي، والعمليات السياسية والدبلوماسية، 
واألمنية، والثقافية، وأصبح تطبيق أهدافه ومبادئه وآلياته 
املوضوع  ب  تشعُّ بسبب  د  املعقَّ بالعمل  للبعض  بالنسبة 
واتساع جماالته؛ لكنَّه رغم ذلك تمَّ تطبيقه يف كافة أنحاء 
التي  واألوروبية  اآلسيوية  التجربة  بذلك  وتشهد  العامل، 
حققت نجاحًا ملموسًا يف كافة جماالت احلياة من خالل 
حتقيق  هبدف  الشـاق  والعمل  واملنجز  املنـظم  التصميم 
الفقر،  وحمـاربة  املعيشة  مستوى  وحتـسني  شاملة،  تنمية 
عىل  اإلقليمي  التكامل  إسرتاتيجيات  من  العديد  ز  وتركِّ
النمو  أنَّ  باعتبار  االقتصادي  التكامل  إسرتاتيجيات 
والنشاط االقتصادي املرتبط بكل من التجارة والصناعة 
ك الذي يقود عملية التنمية، وهو األساس الذي  هو املحرِّ
عملية  ز  تركِّ كام   ،]21[ تنموية  عملية  أي  عليه  تستند 
العنرص  كونه  واملؤسسايت  السيايس  اجلانب  التكامل عىل 

التطبيقي الفّعال يف إسرتاتيجيات التكامل وأدواته.
وُيعدُّ تطبيق التكامل اإلقليمي ممكنًا إذا ما تمَّ الوقوف 
عىل أدواته وتطبيق إسرتاتيجياته التنموية خطوة بخطوة، 
من هنا حياول البحث أن يدرس عالقة التكامل اإلقليمي 
بمثلثات النـمو كـوهنا مـن أهـم إسرتاتيجيات التكـامل 
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املنجزة عىل أرض الواقـع، ويمكن القول إنَّ مثلث النمو 
معه  تتشابه  اإلقليمي  التكامل  عملية  من  بسيط  جزء  هو 
العالقة  التعبري عن  وختتلف يف عدد من األمور، ويمكن 

بني مثلث النمو والتكامل اإلقليمي بالشكل رقم )1(.
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الشكل رقم )1(. العالقة بني مثلث النمو والتكامل اإلقليمي.
املصدر: إعداد الباحث

وأهدافها  النـمو  مثلثات  مبـادئ  عىل  وللوقوف 
وآليات عملها ونجاحها ينبغي معرفة الفرق فيام يتعلق 
بموضوع كلٍّ من قطب النمو ومثلث النمو إلزالة أّي 

لبٍس حييط بتعريفهام ويؤدي إىل اخللط بينهام.
Growth Pole 7.2( قطب النمو(

بريو  فرانسوا  الفرنيس  االقـتصادي  املفكـر  د  حـدَّ
أساسه  عىل  يستند  الذي  الفكري  املنطلق   "F.Perroux"

قطب النمو، يف أنَّ التطور املكاين واالقتصادي ال يظهر يف 
آٍن واحد وبدرجة واحدة يف كل مكان وبشكل مفاجئ، 
بل َينُشُط بدرجات متفاوتة وبكثافات متنوعة يف مراكز 
أقطاب نمو حمدودة، ثم ينترش من هذه املراكز بمسارات 

خمتلفة، وهلذه املراكز آثار متباينة عىل االقتصاد الوطني 
دائاًم  األقاليم  بني  النمو  عمليات  تكون  وبذلك  ككل، 

غري متوازنة باملعنى اجلغرايف ]3[. 
بودفيل  ج.  الفرنيس  االقتصادي  املفكر  يعتقد  كام 
"J.Boudeville" أنَّ قطب النمو اإلقليمي عبارة عن عدد 

منطقة  يف  توزيعها  يتمُّ  التي  املتناسقة  الصناعات  من 
ق نموًا مطردًا يف النشاطات االقتصادية  حرضية بحيث حتقِّ
تلك  تأثري  دوائر  ضمن  تقع  التي  األنظمة  مستوى  عىل 
التنمية اإلقليمي مؤلٌف  الصناعات، ويقول: »إنَّ قطب 
من جمموعٍة من الصناعات التوليدية واملتمركزة يف مدينة 
ما، والقادرة عىل تطوير القطاعات األخرى املوجود يف 
 )2( رقم  الشكل  ح  ويوضِّ القطب«]26[،  نفوذ  إقليم 
الصناعات األساسية والتوليدية  النمو عىل  اعتامد قطب 
وكّلام ازداد قطب النمو يف احلجم زادت معه الصناعات 
نمو  عددًا وحجاًم، وأصبح من الرضوري وجود قطب 

ثانوي ُيعتمد عليه. 
الثالثة  األساسية  املفاهيم  توضيح  يمكن  سبق  مّما 

لقطب النمو وهي:
املحرضة والبـاعثة عىل  التوليدية  الصناعات  مفهوم   ●

التطور )الصناعات القيادية(.
● مفهوم االستقطاب املتعلق بتوفر األنشطة االقتصادية 

ز اإلنتاج والسكان. النامجة عن تركِّ
للقطب يف اإلقليم  التأثري االقتصادي  انتشار  مفهوم   ●

.]12[

الشكل رقم )2(. قطب النمو واعتامده عىل الصناعات األساسية والتوليدية]12[. بترصف
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 Growth Triangles 7.3( مثلثات النمو(
تنمية  مناطق  ا  بأهنَّ النمو  مثلثات  تعريف  يمكن 
اقـتصادية عاملـية تنترش عىل منـاطق جـغرافية واضـحة 
املعامل، وبرتكيب جغرايف يغطي ثالثة دول أو أكثر ختتلف 
مات ومـوارد كاألراضـي  فيام بينها مـن عـوامل ومقـوِّ
ة  تتمَّ معًا  تشكل  وبحيث  واإلدارة  املال  ورأس  والعاملة 
وتكاماًل اقتصاديًا ومؤسساتيًا واجتامعيًا وسياسيًا ]22[، 
ويتضمن مثلث النمو عادة جزءًا من الدولة وليس الدولة 
مّما  الدويل؛  اإلقليمي  التكامل  يف  معروف  هو  كام  ككل 
وجماالت  جمموعات  يف  تشرتك  أن  العضو  للدولة  يتيح 
وأنشطة ومشاريع إقليمية أخرى ]19[، ويوضح الشكل 

رقم )3( مفهوم مثلث النمو.
النمو  مثلثات  اإلفريقي  التنمية  بنك  ف  عـرَّ وقد 
كبرية  مساحة  عىل  منترشة  تنموية  وطنية  مناطق  ا  بأهنَّ
بني  جغرافيًا  تتجاور  أن  فيها  ويشرتط  املعامل،  واضحة 
ثالث دول أو أكثر من أجل االستثامر األمثل للموارد، 
التجـارة واالسـتثامر بكـافة أشكـاله ]17[،  وتشجيع 

اقـتصادية«  إقـليمية  بـ »منـاطـق شـبه  وُتـدعى أيضـًا 
Sub-Regional Economic Zones، ]5[ أو أقاليم االقتصاد 

الطبيعي Natural Economic Territories ]27[، أو األقاليم 
.]21[ Metropolitan Regions املرتوبوليتانية املمتدة

النمو  مثلث  تعريف  يمكن  سبق؛  ما  إىل  واستنادًا 
بأنَّه تعاون متبادل يف التنمية بجميع جماالهتا بني أقاليم 
التنمية  مستويات  يف  ختتلف  متعددة  دول  يف  مدن  أو 
وتتفاوت يف مواردها تفاوتًا كبريًا، حيث يؤّدي اختالف 
املوارد وتنوعها إىل االستثامر األمثل هلا فيام ينقص هذه 
ص الفرق بني  الدول من موارد، من هنا يمكن أن ُيلخَّ

مثلث النمو وقطب النمو باجلدول رقم )1(:
)7.4( النمو االقتصادي يف آسيا ودوره يف نشأة مثلثات 

النمو 
منذ  وباألخص  عـاملي،  إجـامع  شبه  هناك  أصبح 
هي  وبالذات رشقها،  آسيا  أنَّ  التسعينيات عىل  أوائـل 
احلادي  القرن  العاملي يف  االقتصاد  التي ستقود  القـارة 
والعرشين، ففي عام 1993م أصدر البنك الدويل كتابه

الشكل رقم )3(. مفهوم مثلث النمو.
املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل املرجع ]22[.
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اجلدول رقم )1(. الفرق بني مثلث النمو وقطب النمو.     

مثلث النمو قطب النمو أوجه االختالف
إسرتاتيجية تتضمن مراكـز وحمـاور ومناطـق 

تنمية يف مدن وأقاليم عدة ويف دول عدة.
مركز تنمية رئييس يتبعه مراكز ثانوية. املبدأ الذي تستند عليه

أماكن متعددة رئيسة يف عدة أقاليم ضمن عدد 
من الدول.

مكان جغرايف واحد يف مدينة أو إقليم معنّي 
يف نفس الدولة.

البعد املكاين

اجلـوانب  عىل  بالرتكيز  التنمية  جمـاالت  كافة 
الصناعية والتجارية )االقتصادية(.

الصناعة. جماالت التنمية

دويل، عاملي. حميل، إقليمي، وطني. التأثري

يشرتط البدء بالتنمية يف كافة املراكز ويف مجيع 
الدول معًا.

يتطلب وقتًا زمنيًا النتشار التنمية من مركز 
آلخر.

انتشار التنمية

املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل عدد من املراجع.

الشهري )املعجزة الرشق آسيوية( ]30[، والذي يشري إىل 
صعـود اقتصاديات ما يسمى بدول )النمـور اآلسيوية( 
وهى كوريا اجلنوبية، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وتايوان، 
اقتصادي  توسـع  حتـقيق  يف  اليابان  سبقتها  قـد  وكانت 
إنتاجي بحيث أصبحت القوة االقتصادية الثانية يف العامل، 
ا قادرة حاليًا عىل الّتغلب  وبسبب سياساهتا الناجحة فإهنَّ
عىل األزمات املالية التي تلحق هبا؛ وذلك ألنَّ نموها كان 

حقيقيًا وليس ومهيًا.
دول  استطاعت  كيف  هو،  املثار  السؤال  وأصبح 
ا كانت  رشق آسيا أن حتقق هذا الصعود الرسيع رغم أهنَّ
ُتعدُّ قبل الصعود -عدا اليابان-  يف عداد الدول املتخلفة؟ 
وما املفاتيح التي استعملتها الدول الرشق آسيوية لتحقيق 
وما  االقتصادي؟  وباألخص  الشامل  التنموي  صعودها 

القوة الدافعة وراء التقدم الرسيع للدول اآلسيوية؟ 
جيـدر القول إنَّ السبب يف النمـو الرسيع للـدول 

اآلسيوية يتمثَّل يف العوامل التالية:
هة حتت أنظمة  ● العامل األول: سياسة نمو السوق املوجَّ
سياسية مستقرة، فقد تمَّ تعزيز سياسات النمو املوجهة 

إىل  إضافة  وفعالة،  سليمة  كـلية  اقـتصادية  بسيطـرة 
التدخـالت االنتقائية واملناسبة يف وظـائف السـوق، 
والكفاءة املؤسساتية املدعومة من قبل األنظمة الفّعالة 

واملستقرة ]29[.
اآلسـيوية  النمـور  تـجـربة  اعـتـامد  الثاين:  العامل   ●

 »Diversity »التنويع  هـام  أسـاسيني  مصطلحني  عىل 
 "Complementary" ل كلٌّ اآلخر و»التكاملية« أو أن يكمِّ
االقتصادية  الفجـوة  زادت  فكـلام  األقـاليم،  ضمن 
والتكنولوجية بني األقاليم املتقدمة عن تلك املتأخرة، 
فإنَّ معّدل النمو االقتصادي سوف يقل ليؤثِّر بدوره 
التنمية األخـرى، وسوف تزيد  عىل كـافة معدالت 

بذلك مدة اإلصالح والتنمية ]30[.
التنمية  مراحل  فإنَّ  اجليدة،  التنموية  البيئة  وبوجود 
بشكلها املرن وتواجد األنظمة املتنوعة شكلت قوة دافعة 
اآلسيوي  االستقـرار  ساعد  وقد  آسيا،  نمـو  وراء  مهمة 
والتنويع الثقايف والتقدم احلرضي والعمراين واملنافسة يف 
كافة املجاالت عىل ترسيع التجارة والسياحة والنمو بكافة 

أشكاله وحتسني مستوى اإلنتاج وتطوره التكنولوجي.
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● العامل الثالث: االستثامر املتبادل واإلنتاج املتكامل، 
منـتصف  يف  والصـناعة  التجـارة  تشجيع  ذلك  تال 
ت املنافسة دورًا مهاًم، حيث أصبحت  الثامنينات، وأدَّ
مجيع الدول تقريبًا قادرة عىل انجاز سلع تامة الصنع 
وبشكلها النهائي، وأن تستوردها وتصدرها من وإىل 
املتبادل  االستثامر  يكون  وبذلك  األخرى؛  الـدول 
التي  التيارات  املتكـامل بشكـٍل عـام مـن  واإلنتاج 
اندفعت بقوة يف القارة اآلسيوية األمر الذي أدى إىل 

بنية إقليمية اقتصادية مزدهرة ]6[.
● العامل الرابع: الظهور املفاجئ للقوة االقتصادية من 
الصني وخارجها حيث  داخل  الصينيني  التجار  قبل 
وحسهم  واندفـاعهم  الضخمة  املالية  بسلطتهم  بنوا 
احلـدود  تتجاوز  قويـة  شبكـات  القـوي  التجـاري 
الوطنية لكافة أنحاء القارة اآلسيوية ليقود هذا التقدم 
االقتصادي بدوره إىل هنضة عمرانية عاملية؛ لتتنافس 

بدورها الدول الرشق آسيوية عىل التنافس احلرضي 
العمراين املدعوم ببنية حتتية متطورة جدًا، األمر الذي 
الذي جيذب  واملتفرد  اخلاص  بلد طابعه  لكل  يعطي 
والسياسية  االقـتصادية  والقوى  بدوره االستثامرات 

والعامل واأليدي املاهرة ]16[.
ويف ظل تزايد التعاون اإلقليمي يف آسيا وجوارها 
ظهـر تعـاون مكـاين مشـرتك يـسمى »مثلثات النمو«   
")Growth Triangle )GT"، وانتشـرت بسـرعة يف آسـيا 

بأكملها، حيث اعتربت بمثابة عجلة نمو لترسيع اهلدف 
نحو التجارة احلرة لرابطة شعوب جنوب رشق آسيا ]18[ 
ح الشكل  ASEAN Free Trade Area"، ويوضِّ  )AFTA("

إىل  الدول  هتدف  التي  احلرة  التجارة  منطقة   )4( رقم 
حتقيقها إىل جانب بعض املناطق التنموية ومثلثات النمو 

يف قارة آسيا.

الشكل رقم )4(. النمو االقتصادي يف آسيا ومثلثات النمو ]24[.
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يف  آسيا  يف  أواًل  النمو  مثلثات  نشأت  الواقع،  ويف 
ه تنموي ُمِلّح  هناية الثامنينات وبداية التسعينات وفق َتوجُّ
بني الدول اآلسيوية من خالل رابطة دول جنوب رشق 
آسيا »اآلسيان« ASEAN رغبًة من هذه الدول يف معاجلة 
قضايا التنمية والفـقر واجلـهل والعوملة ولكي تفـرض 

وجودها يف العامل كقوى مستقلة وتنموية واعدة ]16[.
أخريًا؛ ينبغي القول إنَّ مثلثات النمو نشأت نتيجة 
بكافة جماالته  اإلقليمي  التعاون  أساسيتني مها:  لقوتني 
االقتصادية والسياسية واخلدماتية واالجتامعية والتدفق 
الكبـري لالستثمـارات وللخـدمات وللسياح والقـوى 

البرشية املتعلمة املبدعة ]22[. 
)7.5( أهداف مثلثات النمو

التنمية  تعـزيز  فـّعالة يف  أداة  النـمو  ُتـعدُّ مثلثات 
اإلقليمية إضافة إىل دورها يف إغالق الفجوات املتعلقة 
بالنمو والدخل بني املراكز واهلوامش، وهتدف مثلثات 

النمو بشكٍل أسايس إىل:
تنموية  إىل خـريطة  الطبيعية  املـوارد  حتـويل خريطة   ●

النسبية  املزايا  وتفعيل  واالستثامرات  الثروة  ملصادر 
والتنافسية التي تتمتع هبا األقاليم املختلفة.

الفرد  دخل  ورفع  واملحيل  االقتصادي  الناتج  زيادة   ●

ومستواه املعييش.
التجارة  مناطق  التجاري ودعم  التبادل  زيادة حجم   ●

احلرة ودفع عجلة التنمية داخل بلداهنا نحو األفضل. 
النائية واهلـامشية من خـالل التعاون  تطوير املناطق   ●

البنية  شبكـات  وتطوير  وبناء  الفّعال  االقـتصادي 
البنية  إىل  إضافة  املشرتكة  املدن واألقاليم  التحتية يف 
التحتية احلدودية مثل وسائل النقل املتعددة ووسائل 
التعـليم  ومؤسسات  التقـني  والربـط  االتـصاالت 
والتطـور التكـنولوجي بني احلـدود وعربها لتشمل 

كافة املناطق املعنية بالتنمية. 

● ختفيف الضغط عن املناطق املزدمحة من خالل عمليات 

االنتقال املكاين والعمل عىل استعادة التوازن الوطني 
واإلقليمي واالرتقاء بمستويات التنمية احلرضية.

تسهيل حركـة وهجرة العقول واستقطاب املتعلمني   ●

األكفاء وحرية انتقاهلم بني مدن وأقاليم مثلث النمو، 
والذي يعترب من أهم العوامل التي تزيد من معدالت 

التنمية. 
● إعطاء القطاع غري احلكـومي »اخلاص« دورًا مهاًم يف 
قيـادة عملية التنمية وتفعيل دور مؤسسات املجتمع 

املدين ]6[. 
● تنظيم العالقة بني رأس املـال والتكنولوجيا واملوارد 
الطبيعية والعاملة  املوارد  املتقدمة مع  للدول  البرشية 

يف املناطق والدول األقل تقدمًا. 
السابقة من عـدة مراجـع،  استنتاج األهـداف  تمَّ 
وانطالقًا مما سبق؛ يتبنيَّ بأنَّ مثلثات النمو تسعى لتحقيق 
أهداف اقتصادية بالدرجة األوىل لينعكس ذلك اجتامعيًا 
وتنمويًا يف املدن واألقاليم التي تظهر فيها النتائج بشكل 

ملموس.
)7.6( األسس واملبادئ التي تستند عليها مثلثات النمو

● التعددية والتنوع الكبري يف املوارد والعوامل املوجودة 
التجارة واالستثامر  أكثر يف جمال  أو  دول  بني ثالث 
التحتية، األمر الذي دفع الدول  والتخـطيط والبنية 
لكافة  وامتالكـها  جذهبا  إمكـانية  عىل  احلـرص  إىل 
النقـص  أنَّ  منظـور  من  التنمية  ومـوارد  مقـومات 
يف املـوارد ال ينبغي أن يكـون عـائقًا، بل وسيلة إىل 

التكامل والتعاون الواسع الشامل.
● التكامل االقتصادي: الذي يستند عىل عاملني اثنني مها 
املجموعات والكتل االقتصادية املختلفة، ورأس املال 
البرشي املتطور، عىل سبيل املثال، تضمُّ منطقة جنوب 
رشق آسيا مراكز حرضية متطورة مثل هونج كونج، 
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الصناعي  القطاع  بسبب  وتايبي، وذلك  وسنغافورة 
البنية  إىل  إضافة  املتطورة،  املالية  واألسواق  القوي 
ذلك  يقابل  املاهرة،  العاملة  والقوى  اجليدة  التحتية 
كـفاية  وعـدم  ونقص  العاملة  اليـد  تكاليف  زيـادة 
األراضـي الالزمة للتنمية إّما بسبب حـجم السكان 
الكبري جـدًا وإما بسبب حمـدودية األرايض أساسًا، 
مثلث  إسرتاتيجية  تبّني  إىل  الدول  دفع  الذي  األمـر 
النمو، وبذلك يستند تطبيق مثلث النمـو عىل إعادة 
العاملة  األيدي  عىل  تعتمد  التي  الصناعات  توزيع 
بكثرة ونقلها إىل أقاليم ودول اجلوار التي بإمكاهنا أن 
تقدم األرايض الالزمة والعاملة وذلك سيعود بالنفع 

طبعًا لكل األطراف ]30[. 
● مراكز حرضية متميِّزة: عىل سبيل املثال إقليم هونج 

بحيث   ،Singapore وسنغافورة   Hong Kong كونج  
تكون قادرة عىل نرش وإطالق تأثرياهتا الفعالة اخلاصة 
النامية،  املجـاورة  املناطـق  عىل  واالستثامر  بالتجارة 
حيث تؤثِّـر عادة مراكز الثـقل واملـدن املتطورة عىل 
املناطق املجاورة بشكل أكـرب وأسـرع بسبب التبعية 

هلذه املراكز احلرضية.
● القرب اجلغرايف: ينبغي عىل املناطق أو األقاليم الراغـبة 
جغرافيًا  متقاربة  تكـون  أن  نـمو  مثلثات  تشكيل  يف 
ومتامخة لبعضها بعض، يف حني أنَّ التكامل ال يشرتط 
ذات  واألقاليم  الدول  تكون  أن  يمكن  بل  ذلك، 
العالقة عىل مسافة بعيدة نوعًا ما، وأن تكون احلدود 
بشكل  بعض  بعضها  بني  مفتوحة  املشرتكة  الوطنية 
إقليم  من  الوصول  ورسعة  بسهولة  تتَّسم  وأن  كبري، 
إىل آخر، وتشري الدراسات إىل أنَّ الدول متيل بشكل 
تكـاليف  دامـت  ما  اجلوار  التجارة بني دول  إىل  عام 

النقل واالتصال منخفضة والعكس بالعكس ]28[.

● الروابط الثقافية واالجتامعية املشرتكة من ديانة ولغة 
BIMP- واحدة وعادات وتقاليد، وتتميز مثلثات نمو
جنوب  شعوب  رابـطة  دول  يف  النقطة  هبذه   EAGA

رشق آسيا وذلك بسبب الروابط من خالل تارخيهم 
والتقاليد  األقاليم  داخل  املتبادلة  اهلجرة  يف  الطويل 

اإلسالمية املشرتكة ]28[. 
املـزدمحة  األمـاكن  من  التحـويلية  الصناعات  نـقل   ●

واملكتظة إىل األماكن ذات االمتداد واملساحة الكبرية، 
والنهوض  التنمية  دفع  عىل  قادرة  صناعات  وإنشاء 
الصناعات  ومنها  والدخـل،  والسكـان  باالقـتصاد 
أيضًا  املواد اخلام، وتسّمى  املرتبطة بموقع  احلرة غري 
Footloose Industries، وهـي صناعـات ال يستوجب 

إقامتها بالقرب من مصادر املواد اخلام كام يف صناعة 
احلديد والصلب، بل تقام يف أي مكان وغالبًا بالقرب 
العاملية، من  النقل وبالقرب من األسواق  من حماور 
اإللكرتونية  الصناعات  ذكر  يمكن  الصناعات  هذه 

والتكنولوجية، وهي غري ملوثة للبيئة ]23[. 

)8( التجارب العاملية يف إسرتاتيجية مثلثات النمو
)8.1( مفهوم اإلسرتاتيجية التنموية

املنهجّية  إىل   )Strategy( اإلسرتاتيجية  مفهوم  يشري 
تـأثري  ذات  وترتيبات  أسـس  من  تشمله  وما  العملـية 
بالتَّحديد  اإلسرتاتيجية  وتشمل  املدى،  طويل  تنموي 
أهداف  حتـقيق  خـالله  من  يمكن  الذي  العام  النظـام 
هنا  من  تنموية،  خطة  أّي  إعداد  يسبق  والذي  التنمية، 
يشمل مفهوم اإلسرتاتيجية كالًّ من الرؤى واألهداف 
والسياسات والربامج واملشاريع التي يتمُّ وضعها؛ ومن 
والسياسات  املتاحة  املوارد  وفق  وتقييمها  تطبيقها  َثمَّ 
املمكنة، وينبغي عند وضع أيِّ إسرتاتيجية للتنمية البدء 
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بتقييم سليم للموارد املتاحة والقيود املوجودة عليها، مثل 
املتاحة  والتكنولوجيا  البرشية  واملوارد  الطبيعية  املوارد 
وغريها  املوجودة،  والقدرات  املالية  واملوارد  والتمويل 
اإلسرتاتيجية  تكون  أن  ينبغي  كام  األخرى،  األمور  من 
قابلة  تكون  وأن  بوضوح،  الوضع  تصف  وأن  شاملة، 
ح اجلدول رقم )2(  للتعديل )Amendable( ]27[، ويوضِّ

مضمون اإلسرتاتيجية التنموية.
التنموية  التـالية اإلسرتاتيجـية  التجـارب  ح  توضِّ
بعتها الدول  وما تتضمنه من أهداف وسياسات وبرامج اتَّ
يف عمليات التنمية اخلـاصة هبا ليقوم البحث بتحليلها 
والوقوف عىل أهـم مبادئها، وإجراء املقارنات الالزمة 
ليخلص إىل منهجية عملية يمكـن االستناد عليها عند 

تطبيق إسرتاتيجية مثلثات النمو.

)8.2( مثلثات ومناطق النمو يف قارة آسيا 
من  جمموعًة  اآلسيوية  للدول  املتسارع  النمو  أنتج 
ت كافة آسيا بام فيها اهلند  مناطق النمو املختلفة التي عمَّ
وباكستان وغريها من الدول النامية، ويمكن القول إنَّ 
وباألخص  آسيا  قارة  يف  التنمية  ومناطق  مثلثات  أهمَّ 

حة بالشكل رقم )6( ونذكر منها: رشقها موضَّ
 The Tumen River »برنامج تنمية منطقة هنر »تومني ●
Area Development Program: ويضمُّ أجـزاًء مـن 

حمافظة )جيلني Jilin( يف الصني، وسيبرييا يف روسيا، 
ومجهورية كوريا وتوصف أيضًا بمثلث نمو. 

● مثلث نمو BIMP-EAGA حيث تعترب BIMP اختصارًا 

 Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia -( لـ  
Philippines(، وتعترب EAGA اختصارًا لـ منطقة نمو 

اجلدول رقم )2(. مضمون اإلسرتاتيجية التنموية للمشاريع واخلطط.

)Project( مرشوع )Program( برنامج )Policy( سياسة )Goal( هدف )Vision( رؤية
اإلسرتاتيجية 

)Strategy(

)Actions( أعامل 

وقرارات مرتابطة 
ومستمرة تدخل 

حيز التطبيق 

 )Plans( خطط 

ينبغي عملها 
وااللتزام هبا وفق 

منهجية عملية

)Tools( أدوات 

ووسائل توضع من 
أجل حتقيق األهداف

 

)Target( الغاية من 

املرشوع عىل املدى 
الزمني القصري 

والطويل

)Image( التصور 

للخطة املوضوعة 
مستقباًل والنواتج 

املتوقعة.

التعريف

املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل املرجع ]27[

ويمكن التعبري عن اإلسرتاتيجية التنموية بطريقة أخرى موضحة بالشكل التايل:

  

�����

 

�����  ���� ������ ����� �������� ��� ���� ��������� ��

الشكل رقم )5(. مضمون اإلسرتاتيجية التنموية للمشاريع واخلطط.
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الـدول الرشقية لرابطة شعوب جـنوب شـرق آسيا 
 .ASEAN Growth Area East

● مرشوع منطقة هنر »دلتا« امليكونج الذي يضمُّ تايالند، 

 Thailand, Cambodia,( وفيتنام  والوس،  وكمبوديا، 
.)Laos and Vietnam

● منطقة تعـاون البحر األصـفر وتضم الصـني واليابان 

.)China and Japan(

كونج  هونج  تضمُّ  والتي  الصني،  جنوب  نمو  منطقة   ●

دونـج  وجـوان   ،Fujina وفـوجـيـنـا   ،Hong Kong

.Taiwan وتايوان ،Guangdong

يـضمُّ  والـذي   ،)IMS-GT/ SIJORI( نـمـو  مثـلث   ●

.)Indonesia - Malaysia - Singapore(

وماليزيا،  إندونيسيا،  يضمُّ   :)IMT-GT( نـمو  مثـلث   ●

.]22[ )Indonesia – Malaysia - Thailand( وتايالند
ويتمُّ رشح أهم مثلثات النمو كام ييل: 

 ،The SIJORI GT سيجـوري  نمو  مثلث   )8.2.1(
)IMS - GT( ويسمى أيضًا بمثلث نمو

آسيا  رشق  جـنوب  رابـطة  دول  بني  تأسيسه  تـمَّ 
عـام  يف  وسنغـافورة  ومالـيزيا،  إنـدونيسيا،  الثـالثة: 
1989م، وأصبح املثلث ذا صـفة رسمية عام 1992، 
إندونيسيا وغرب  Riau« يف  »رياو  : )حمافظة  وهو يضمُّ
Johor« فـي مالـيزيا،  سومـطـرة، وجـنوب »جـوهور 
وسنغافورة كاملة(، ومن هنا جاء اسم سيجوري نسبًة 

.)Singapore, Johor, Riau: SIJORI(  إىل
تـقوية  سيجوري  نمـو  مثـلث  مـن  اهلـدف  كـان 
العالقات والصالت الدولية يف املنطقة، وحتسني الرشاكة 
يدمج  حتالف  خالل  من  املجاورة  الثالث  املناطق  بني 
خربة اإلدارة ورأس املال الوافر والتكنولوجيا املتطورة 
والبنية التحتية لسنغافورة، مع العاملة الوافرة واألرايض 
»جوهور  لوالية  الطبيعية  واملصادر  واملـوارد  الواسعة 

 
الشكل رقم )6(. أهم مثلثات ومناطق التنمية يف جنوب رشق قارة آسيا ]7[.
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Johor« يف ماليزيا وحمافظة »رياو Riau« يف إندونيسيا كام 

ح بالشكل رقم )7(، وتمَّ االتفاق عىل توقيع  هو موضَّ
مذكرة تفاهم )Memorandum of Understanding( يف عام 
1994م من قبل ممثلني من البلدان األعضاء ومع نائب 
رئيس وزراء سنغافورة Lee hsien Long، ووزير صناعة 

وجتارة ماليزيا، ووزير صناعة وجتارة إندونيسيا ]25[.
تمَّ االتفاق عىل أن تكون جزيرة »باتام Batam« من 
أرخبيل »راياو Riau archipelago« يف إندونيسيا، والتي 
تقع عىل مقربة شديدة من سنغافورة منطقة جتارة حرة؛ 
وذلك من أجل تنمية وتطوير التعاون بني بلدان املنطقة.

رشوطًا  )باتام(  يف  احلرة  التجارة  منطقة  مت  وقدَّ  ●

مناسبة من أجل االستثامر األجنبي والتجارة بجميع 
أشكاهلا وتضمنت أيضًا:

للرسـوم  خاضعة  غري  حـرة  منطقة  )باتام(  إعـالن   ●

واجلامرك منذ عام 1978م.
بنسبة  العـادل  األجـنبي  والتملك  باحليازة  السامح   ●

.%100

الصناعي، وهو مرشوع مشرتك  )باتام(  منتزه  إنشاء   ●

سنغافورة  ودولة  اإلندونييس  اخلـاص  القطـاع  بني 
والذي تمَّ تأسيسه من أجل تطوير املناطق الصناعية 

والبنية التحتية.
يف  االستثامر  ومعامالت  تطبيقات  إجـراء  إمكـانية   ●

)باتام( عوضًا عن )جاكرتا( عاصمة إندونيسيا التي 
تأخذ فيها املعامالت وقتًا طوياًل لإلنجاز تصل عادًة 

إىل سنوات.
النمو هذا؛ حيث  مثلث  إىل  احلاجة شديدة  كانت 
احتاجت سنغافورة إىل نقل صناعاهتا التحويلية والثقيلة 
الوقت  يف  العاملة  األيدي  عىل  كليًا  اعتامدًا  تعتمد  التي 
لدهيـا  يتواجـد  أن  إىل  إندونيسيا  فيه  احتاجت  الـذي 
إضافة  واملتزايدة،  النامية  العـاملة  قـوة  متتص  صناعات 
وفرة  بوجود  يتميز  إندونيسيا  يف  )راياو(  إقليم  أنَّ  إىل 
وبشدة،  ماليزيا  إليها  احتاجت  لطاملا  املائية  املوارد  من 
التوضع اجلغرايف ملثلث نمو  ح الشكل رقم )8(  ويوضِّ

سيجوري.

 
الشكل رقم )7(. موارد وعوامل التنمية التي استند عليها مثلث النمو سيجوري ]20[.
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الشكل رقم )8(. مثلث النمو سيجوري.

 املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل املرجع ]14[

كان من نتيجة مثلث النمو وعىل مدى زمني قريب 
مرات  أربـع  )باتام(  جـزيرة  يف  االستثامرات  تضاعف 
مـن عـام 1985م إىل عـام 1991م إضـافة إىل زيادة 
واملواد  اإللكرتونيات  وصناعة  السياحة،  يف  االستثامر 
الكيـاموية، والنفط والتعـدين، والـورق والبالستيك، 
وأصبح بذلك اهليكل الصناعي جلزيرة )باتام( متنوعًا، 
ويتَّجه نحو صناعات اإللكـرتونيات والسياحة، إضافة 
إىل الصناعات التقليدية ذات الصلة بالزراعة والتعدين 

.)oil and gas(

الكثيف  املال  رأس  ز  تركُّ يف  سنغافورة  تتخصص 
بتطـوير  ختتص  والتي  العـالية،  القيمة  ذات  واألنشطة 
والتسويق، وتوزيع  املنتج وحتـسني جـودته وكـفاءته، 
املنتجات، وتقنيات الطالء بالكهرباء، ومراقبة اجلودة، 

بينام هتتمُّ )باتام( يف إندونيسيا باألنشطة ذات رأس املال 
األجزاء،  وجتـميع  التغليف  مثل  األقـل  والقيمة  القليل 
األنشطة  عىل  مالـيزيا  يف   )Johor )جوهور  وتستحـوذ 

املتوسطة مثل عتاد السفن والصواري واألسلحة.
وبالرغم من خصوصية البلدان املشاركة واستئثارها 
لالتفاقية إاّل أنَّ النفع عمَّ منطقة رابطة جنوب رشق آسيا 
ككل، ومل مُتنع بدورها البلدان األعضاء من الدخول يف 

أشكال أخرى للتعاون ]25[. 
)8.2.2( مثلث نمو رابطة شعوب جنوب رشق آسيا 

"The Northern ASEAN Growth Triangle" الشاميل
the Indonesia-Malaysia- يسّمى أيضًا بمثلث نمو 
يف  تأسيسه  تمَّ   ،Thailand Growth Triangle )IMT-GT(

عام 1993 ليشمل )10( حمافظات ضمن )3( دول هي 
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ماليزيا، وجنوب  إندونيسيا، وشامل  شامل سومطرة يف 
حتى  السابقة  السنوات  خالل  تدرجييًا  ونمت  تايالند، 
أصبحت تضمُّ )26( حمافظة هي كامل جزيرة سومطرة 
يف إندونيسيا، )8( حمافظات من جنوب تايالند، و)8( 
حمافظات من شبه جزيرة ماليزيا، ويضمُّ جممل اإلقليم 
ر  تقدَّ النمـو كثافة سكـانية  الذي يشمل منطقة مثـلث 
إنشائه دعم  اهلـدف من  مليون نسمة، وكـان  بـ )70( 
وتشجيع النمو االقتصادي يف املنطقة وتشجيع االستثامر 
ح الشكل  والسياحة ودعم البيئة واحلفاظ عليها، ويوضِّ

رقم )9( التوضع اجلغرايف ملثلث النمو.

تأّثر مثلث النمو باألزمة االقتصادية التي حدثت يف 
عام 1997م، ولكن تمَّ التمسك وبشدة عىل دعم مثلث 
خالل  من  السابقة  الدول  بني  التعاون  وتقوية  النمو 
الذي عقـد يف )كواال المبور( يف عام 2005م،  املؤمتر 
حيث سعى قادة الدول الثالث إىل إحياء وبعث التعاون 
وفـق أطـر منهجية جديدة من خـالل خـارطة طـريق 
رقم  بالشكل  حة  موضَّ  )The New Road Map( جديدة 
)10(، وتمَّ االتفاق عىل كافة بنودها ووضعها بشكلها 

النهائي يف عام 2006م.
 

  
الشكل رقم )9(. مثلث نمو »إندونيسيا – ماليزيا – تايالند«.

املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل املرجع ]14[.
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الشكل رقم )10(. خارطة طريق مثلث نمو »إندونيسيا – ماليزيا – تايالند« للتنمية ]7[.

ت خارطة الطريق اجلديدة بخمسة حماور ربط  اهتمَّ
تنموية كمفتاح لتقوية البنية التحتية اإلقليمية من أجل 
دعم التجارة بني الدول الثالث وبني العامل ككل ودعم 
بالشكل  املحاور موضحة  السياحة واالسـتثامر، وهذه 

رقم )11( وهي كالتايل:
Songkhla-( أواًل: حمور التنمية: سونجال - بينانج - ميدان

Penang-Medan Corridor( واهلدف منه:

● تأسيس بوابات دولية مع املوانئ البحرية جمهزة بكافة 
املعـدات الالزمـة من أجـل حتسني الربـط البحـري 
)شحنات البضائع( بني جنوب تايالند وشامل ماليزيا 

وسومطرة.
وأوروبا،  آسيا  شـرق  إىل  الشحـن  خدمـات  تـقديم   ●
ويضاهي هذا املحـور من حيث أهـميته حمـور )باتام( 

سنغافورة.
● تنمية عـدد ومستوى املاشية وتأمني التموين الالزم 
من اللحم ومنتجات األلبـان لكـافة مناطق مثـلث 

النمو.
● تـنمية السياحة البيئية ونشاطـات الراحـة والتـرفيه 

املختلفة.

● دعم سوق اجلملة األكرب، والذي يتوضع يف )سريي 

ن املنتجات  ثامارات( يف جنوب تايالند، والذي يؤمِّ
الزراعية ملاليزيا وسنغافورة.

 Straits of Melaka( التنموي  ملقا  مضيق  حمـور  ثانيًا: 
Corridor( واهلدف منه:

توسيع الربـط االقتصادي والطبيعي والتجاري بني   ●

جنوب تايالند وشبه جزيرة ماليزيا.
● بناء سلسلة من املناطـق الصناعية واالقـتصادية عىل 

طول امتداد هذا املحور.
● منطقة تزويد ملدن وأقاليم املنطقة باملنتجات الغذائية 

)احلالل(، ومنتجات غذائية أخرى.
● تنمية املناطـق الساحلية يف املحـور لتصبح )منطـقة 

تنمية احلزام الساحيل(.
ثالثًا: حمور التنمية باندا - ميدان - دوماي - باليمبانج 
 )Banda Aceh-Medan - Dumai - Palembang Corridor(

واهلدف منه: 
● تنمية إقليم سومطرة بشكل كامل ويف مجيع املجاالت 

ودعم تكامله مع غريه من األقاليم.
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للمراكز  واخلدمات  البضائع  ومـرور  تدفـق  حتسني   ●

التجارية الرئيسية يف سومطـرة، والربـط بينها وبني 
املراكز الرئيسة يف جنوب تايالند وشامل ماليزيا.

يف  الدولية  املوانئ  من  العديد  إىل  الوصول  تأمني   ●

وميدان،  )باندا،  مثل  لسومطرة  الرشقي  الساحل 
ودوماي(.

 Melaka-Dumai( رابعًا: حمـور التنمية ملقـا - دومـاي
Corridor( واهلدف منه:

● الربط بني )ملقا( يف ماليزيا و)دوماي( يف إندونيسيا 
ليشكل رابطة رئيسة أخرى بني ماليزيا وسومطرة.

● العمل كوصلة بني مضيق ملقا حمور)2( وحمور )3(.
Ranong-( خامسًا: حمور التنمية رانونج - بوكيت - باندا
Phuket- Banda Aceh corridor( ويعترب آخر حمور تنموي 

تمَّ اعتامده يف مثلث النمو يف عام 2007م واهلدف منه:
بحرية  مراكـز  إنشاء  اخلـاص يف  القطاع  دور  تفعيل   ●

تربط بني )بوكيت( يف تايالند و)باندا( يف إندونيسيا.
● بناء بعض املوانئ األساسية التي تدعم قطاع الشحن، 
تربـط  التي  املوانئ  أهـم  ميناء )سابانج( من  ويعترب 
الـدولية كميناء  خـطوط الشحن املحلية مع املوانئ 

)دبلن( يف ايرلندا. 

 
الشكل رقم )11(. حماور التنمية املقرتحة ضمن خارطة الطريق.

املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل املرجع ]8[.
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معظم  تنمية  هذا  النمو  مثلث  نتائج  أهم  من  كان 
واالهتامم  السابقة  الثالث  للدول  البحرية  السواحل 
بالبيئة وخلق سياحة مستدامة جتذب الفنادق واملقاهي 
والرشكات ووسائل الراحة واالستجامم من مجيع أنحاء 
2005م  عام  من  السياحة  نسبة  تزايدت  حيث  العامل، 
إىل عـام 2011م بحـدود 50% وخـاصة يف الشواطئ 
التجارة  نسبة  زادت  كام  وإحياؤها،  تأهيلها  تمَّ  التي 
الناتج  انعكس إجيابًا عىل  الذي  والشحن والنقل األمر 
ت إىل نقل  املحيل اإلمجايل، إنَّ حركة العاملة املستمرة أدَّ
إىل  ت  أدَّ كام  واخلربات،  والعلوم  واملهارات  الكفاءات 
تنمية برشية ملحوظة ومستوى علمي تكنولوجي عاٍل، 
ماليزيا  تعدُّ  حيث  مجيعها  الدول  تلك  عىل  انعكس  ما 
وتايالند وإندونيسيا حاليًا من أكثر الدول قوة ونموًا يف 

رابطة شعوب جنوب رشق آسيا.
)8.3( مثلثات النمو يف قارة أوروبا

)8.3.1( مثلثات النمو يف بحر البلطيق
كـان من مهام االحتـاد األورويب يف عـام 1990م 
وضع أساس جديد للتكامل اإلقليمي التنموي يف إقليم 
بحر البلطيق، وكان اهلدف األسايس هو زيادة االزدهار، 
احلدود، وحتسني  داخليًا وعىل  املنطقة  األمن يف  وتقوية 
كفاءة البنية التحتية وشبكة النقل واالتصاالت والربط 
التقني، وتسهيل حركـة األشخاص والسـياح والعـاملة 
والتصّدي بشكٍل حازم إىل األخطار التي تواجه املنطقة 
احلدودية  واجلرائم  والنووي  البيئي  التلوث  مثل  ككل 
عن طريق تعاون مشرتك بني الدول األعضاء يف االحتاد 
األورويب والدول غري املشرتكة معها، ولكن تشرتك معًا 
يف اجلوار اجلغرايف عن طريق االهتامم بالقطاعات التالية:

● شبكات الطاقة واألسواق ووسائل النقل واالتصال 

املختلفة.
● املصادر الطبيعية، والتنمية الصناعية، والتجارة.

والصحة  النووي  األمـن  البيئة،  العلمية،  األبحاث   ●

العامة والقضايا االجتامعية.
اجلـرائم  ومنع  احلـدود  وإدارة  احلـدودي  التعـاون   ●

وباألخص يف املدن والقرى احلدودية ]19[.
بعنوان  2000م  عـام  يف  عمل  خـطة  وضع  وتمَّ 
 The North Development( التنمية الشاملية لدول أوروبا
ة وغري  َنت دواًل من أوروبا منضمَّ Policy(، والتي تضمَّ

منطقة  إقليم  إىل  إضافة  األورويب،  االحتاد  إىل  ة  منضمَّ
التفكري  لروسيا االحتادية، وتمَّ  تابع  )كالينغراد( كجزء 
تنفيذي من اخلطة األول هو  بإنشاء مثلثي نمـو كجزء 
مثـلث  هو  والثاين  اجلنويب  البلطيق  بحر  إقـليم  مثلث 
نمـو خليج فنلندة من أجـل ختّطي احلـدود واحلواجز 
الـدول املجـاورة لبعضها  الـدول، ولكي تستطيع  بني 
األخرى،  املجاورة  الـدول  االسـتفادة من خصائـص 
ح الشكل رقم )12( املنطـقة الشـاملية ألوروبـا،  ويوضِّ

وروسيا ومناطق مثلثات النمو املقرتحة.
تشمل مثلثات النمو كالًّ من:

● مثلث إقليم بحر البلطيق اجلنويب:

يضمُّ إقليم »كالينغراد Kaliningrad« كجزء منفصل 
بعيد ولكنَّه بنفس الوقت تابع لروسيا مع الدول األعضاء 
إلغاء  ليتوانيا وبولندا، وذلك ال يمنع  لالحتاد األورويب 
التأثري ألملانيا والسويد والدانامرك عىل هذه املنطقة، بل 
اًل للعـالقات  يمكن أن تكـون عضوًا فـّعااًل فيه ومكمِّ

واألهداف املوضوعة.
العـالقة بني االحتـاد األورويب  يزيـد  بدوره  هـذا 
البوابة   »Kaliningrad »كالينغراد  إقليم  باعتبار  وروسيا 
بأوروبا،  يربط روسيا  والذي  البلطيق  بحر  األهـم من 
ويعدُّ أيضًا بمثابة حمور نقل دويل وجزء مهم من شبكة 
ن  الطـاقة، االتصاالت، السياحـة....الخ، وبذلك يؤمِّ

هذا املثلث منطقة تنموية اقتصادية خاصة ]13[. 
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الشكل رقم )12(. مثلثات النمو املقرتحة يف قارة أوروبا ]19[.

)8.3.2( مثلث نمو خليج فنلندة
يضمُّ فنلندة واستونيا ومنطقة )سانت بيرتسبورغ( 
التـابع لروسيا، وُتعدُّ   »Leningrad »ليننغراد  إقـليم  من 
فنلندة حاليًا دولـة تتبع االحتـاد األوروبـي، بينام تعترب 
استونيا من الـدول التي تسعى إىل االنضامم إليه، يشّكل 
والصناعة  التجارة  تشجيع  إىل  هيدف  قويًا  كيانًا  املثلث 
الداخلية واخلارجية كجزء من عملية اإلنتاج، واالهتامم 
بحامية البيئة وتطوير وسائل االتصاالت وبناء شبكات 
عت حركـة العـاملة املستمرة  الطـاقة املختلفة، وقد شجَّ

االستثامر يف املنطقة.
أنتجت حركة النقل واملرور يف منطقة خليج فنلندة 
بوابات ثـالثية هي )فنلندة - استونيا، فنلندة - روسيا، 

استونيا - روسيا(، األمر الذي ُيعترب حافزًا لالستثامرات 
بجميع أشكاهلا وغريها من األنشطة الدولية، وتكمن 
هلا  املتتالية  االنجـازات  أنَّ  النمو هذه يف  مثلثات  أمهية 
ختلق بيئة مناسبة ومستقرة للعالقات املتبادلة، إضافة 
إىل دعم املناطق واملدن احلدودية بني الدول املتجاورة 
بداًل  تنمويًا  مستقرة  وجيعلها  احلدودية  املدن  ويدعم 
مـن أن تكـون بـؤرًا للتهـريب وأمـاكـن للجـريـمة، 
ما ينعكـس عـىل حـياة السكـان يف املـدن احلـدودية، 
ح اجلدول رقم )3( املقـارنة بني مثلثات النمـو  ويوضِّ
ص املجـاالت  يف كـل من آسـيا وأوروبـا بشكـل يلخِّ

والنتائج يف كل منها.
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اجلدول رقم )3(. تقييم التجارب العاملية فيام خيص تطبيق إسرتاتيجية مثلثات النمو.
مثلثات النمو يف أوروبا مثلثات النمو يف آسيا جماالت املقارنة

كافة املجاالت وباألخص السيايس واألمني، الرتكيز 
يتمُّ دعمه من خالل االحتاد  عىل اجلانب االقتصادي 
الرتكيز  مع  املجاالت  جلميع  شاملة  خطة  األورويب، 

عىل التنمية البيئية والتكنولوجية.

والرتكـيز  والسيـاسية  االجـتامعية  املجاالت  كـافة 
السياحية  بالتنمية  االهتامم  االقتصادي،  املجال  عىل 
التنمية  عىل  وركزت  شاملة  التنمية  خطط  والبيئية، 

املستدامة والتنمية البرشية.

جماالت اخلطط 
وشموليتها

أهـداف  من  وسياسة  هـدف  هو  الالمركزية  دعـم 
فئات  كافة  إشـراك  خـالل  مـن  األورويب،  االحتـاد 

املجتمع واملجموعات واهليئات.

املحلية  احلكومات  إرشاك  وتمَّ  مركزية  ال  القرارات 
إداري  التـزام  املشاريع،  يف  املجـتمع  فئـات  وكـافة 

وسيايس عال.

نوع اإلدارة

النهوض بأقاليم االحتاد األورويب ذات التنمية األقل 
واللحاق بركب املتطورة، دعم التآزر والتعاون.

تنمية  وخطط  وريفية،  حملية  تنمية  وخطط  سياسات 
إقليمية ودولية وعاملية.

املستويات املكانية

أنَّ  إاّل  العمل  وخطط  الربامج  من  العديد  وضع  تمَّ 
التطبيق العميل هلذه اخلطط ال يزال حمدودًا.

حتقيق  املشاريع،  لتطبيق  عمل  وبرامج  خطط  إعداد 
باألنشطة  االلتزام  األصعدة،  كافة  عىل  اجيابية  نتائج 

املستدامة من سياحة وصناعة وجتارة.

التطبيق العميل 
ووضع التنفيذ

وضعت اخلطط حتت إرشاف االحتاد األورويب بالتعاون 
اخلطط  ومتويل  وتطوير  وحتـديث  مراقبة  روسـيا،  مع 

والسياسات.

تـأسيس  تـمَّ  حيث  والتقـييم؛  للمراقبة  آلية  وضـع 
وزارات وهيئات ومؤسسات ملتابعة وحماسبة وتقييم 

ومتويل ورصد اخلطط واملشاريع التنموية.

آلية املتابعة )املراقبة 
والتقييم(

مثلثات  تطبيق  أنَّ  إاّل  بعد،  ملموسة  ليست  النتائج 
النمو سيؤدي إىل نتائج إجيابية عىل كافة األصعدة.

تنمية اقتصادية يف سبيل حتقيق منطقة التجارة احلرة، 
نسب  ارتفاع  والكفاءات،  البرشية  املوارد  تنمية 
املحيل  الناتج  ارتفاع  مستدام،  بيئي  توجه  السياحة، 
سيايس،  تكامل  الدخل،  مستويات  ارتفاع  اإلمجايل، 

واقتصادي، ومؤسسايت، ومايل، وخدمي.

النتائج امللموسة

املصدر: إعداد الباحثة استنادًا إىل املراجع املعتمدة.

ُيذَكر إىل جـانب التجـارب اآلسيوية واألوروبـية 
اذ مثلثات النمو كإسرتاتيجية إقليمية  اجتاه أفريقيا إىل اختِّ
تنموية ليتّم تطبيقها يف أفقر مناطق أفريقيا اجلنوبية بني 
Zambia-Malawi-  كل من زامبيا، وماالوي، وموزمبيق
 ]32[ ZMM-GT وسّمـي مثـلث النمـو ،Mozambique

وهي ُتعدُّ املبادرة األوىل من نوعها يف أفريقيا التي هتدف 
األمثل  بالشكل  املوجودة  املوارد  من  االستفادة  إىل 

وخفض مستويات الفقر وحلِّ النزاعات املوجودة.

)9( أثر إسرتاتيجية مثلثات النمو عىل املدن 
واألقاليم والتنمية املحلية 

العمران وختـطيط  الناحـية االقتصادية عىل  تـؤثِّر 
املدن بشكٍل كبري فيام يتعلق بإسرتاتيجية مثلثات النمو، 
وإعادة  املتعددة  والفعاليات  املشاريع  نقل  يؤّدي  حيث 
توطني بعض الصناعات الثقيلة والتحويلية نحو أماكن 
أخـرى إىل ختفيف الضغط عن املـدن الكربى وتطوير 
املدن الصغرى واملتوسطة بام ينعكس عىل سوية املعيشة 
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الفراغ  من  لالستفادة  املجال  ويفسح  عامة،  املناطق  يف 
األرايض  واستعامالت  ختطيط  إعادة  عملية  يف  الناجم 
ألغراض ومشاريع تنموية متعددة تستقطب املستثمرين 
البرشية واملواطـنني  املـدربة واألدمـغة  الفنية  والعـاملة 
والسياح، ومن هذه املشاريع عىل سبيل املثال ال احلرص:

النامجة عن نقل الصناعات  العامة  بالفراغات  االهتامم   ●
وحتويلها إىل حدائق ومساحات ومناطق ترفيهية.

العـاملية  الرشكـات  أجـل  فـراغـات من  ختـصيص   ●

والرشكات متعددة اجلنسيات لبناء مؤسساهتا عليها 
وإقامة املشاريع التنموية املختلفة.

● ختصيص أماكن للرشكات الصغرية واملتوسطة احلجم 

وإنشاء صناعات يدوية حملية وصناعات تقانة خرضاء.
● بناء جتمعات سكنية عىل مساحات واسعة ومدروسة 
بطرق حديثة مستدامة كام حيصل يف سنغافورة، وإعادة 
تأهيل السكن العشوائي أو هدمه وإنشاء سكن جديد 

ضمن الفراغات املوجودة.
وجامعات  العلمية  للبحوث  مراكز  وتأسيس  إنشاء   ●

خاصة وحكومية وحتسني مستوى اجلامعات احلالية 
وتوسيعها وغريها من املشاريع األخرى ذات الطابع 

الدبلومايس والسيايس.
السكان  تزويد  قادرة عىل  ختـطيط مساحات زراعية   ●

باالحتياجات الالزمة.
مشاريع  وبناء  وتطويرها  احلـدود  فتح  ي  يؤدِّ كام 
سويـة  حتـسني  إىل  وقـراها  مدهنا  يف  متعـددة  ومصانع 
ز باعتبار أنَّ نسب الفقر  السكان واحلد من الفقر املرتكِّ
عىل  عـادة  األعىل  تكون  احلـدودية  واملناطـق  املدن  يف 
مستوى الدولة، كام تؤّدي حرية حركة العوامل كافة من 
أشخاص ورأس مال وبضائع وخدمات وخرباء وأدمغة 
املوجودة  العاملة  األيدي  تدريب  إىل  الدول  بني  برشية 
يف املـدن واألقـاليم التي هتاجر إليها وتأهيلها وحتسني 

أنَّ حماور  بالذكر  فيها، وجيـدر  البرشية  التنمية  مستوى 
التي تدخل ضمن إسرتاتيجية مثلثات  التنمية  ومناطق 
النمو تكـون بمثابة مراكـز استقطاب جتـذب السـياح 
والرشكات ووسائل الرتفيه واالستجامم من مجيع أنحاء 
العامل، ويبقى عىل عاتق احلكومات واملستثمرين توجيه 

املشاريع التنموية وتطبيقها وفق أسس بيئية مستدامة.
ُيلَحظ أثر مثلثات النمو بشكٍل كبري يف سنغافورة؛ 
تبلغ  جـدًا  حمـدودة  مساحة  ذات  دولة  لكـوهنا  وذلك 
حـوايل 710 كم2 فقط، لتستفيد من املساحة الناجـمة 
عن نقل الصناعات يف إنشاء وتأسيس مراكز البحوث 
وبناء  وتوسيعها،  اجلامعات  مستوى  وحتسني  العلمية، 
مساحـات سكـنية واسـعة ومستدامـة ترتـفع بشكـل 
وأّدى ذلك  بسبب ضيق األرض وحمدوديتها،  شاقويل 
يف  ساهم  ومتميًزا  متفرًدا  ا  عمرانيًّ طابًعا  إعطـائها  إىل 
جذب االستثامرات والعاملة الفنية املدربة والسياح من 
صحيح  بشكل  االستفادة  متت  كام  العامل،  أقطار  كافة 
وكفء من املوارد الطبيعية، وخاصة تلك املوجودة يف 
جزر )رياو(، والتي تعترب من أكرب منتجي إندونيسيا من 
تأهيل  ذات  ذلك  رغم  ولكنَّها  الطبيعي،  والغاز  النفط 
إليها  الصناعات  نقل  كان  لذا  جـدًا؛  ضعـيف  برشي 
وتدريب األيدي العاملة التأثري األكرب عىل هنضة البالد 
وإدارة مصانع عىل مستويات عالية من احلرفية واجلودة، 
معدل  )رياو(  أرخبيل  يف  )باتام(  لـدى  أصبح  وبذلك 
الدخـل األعىل للفـرد عىل مستوى أسيا بأكملها ]7[، 
هت ماليزيا إىل إدخال الطابع البيئي يف صناعاهتا  بينام اجتَّ
وحتويلها إىل صناعات خرضاء Green Industries ترتافق 
حتتية  ببنية  مدعومة  شاملة  ختطيطية  عمرانية  هنضة  مع 
العريقة ووسائل  متطـورة جـدًا ونخبة من اجلـامعات 
راحة واستجامم، ومكاتب ورشكات عاملية متنافسة وكذا 

األمر بالنسبة لتايالند. 
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)10( املنهجية العمليَّة ملبدأ مثلثات النُّمو
السابقة حياول  والدراسات  التجـارب  إىل  استنادًا 
يف  اتِّباعها  يمكن  عملية  منهجية  إىل  التوصل  البحث 
تطبيق مثلثات النمو يف الدول واألقاليم، ويمكن القول 

أنَّ اسرتاتيجية مثلثات النمو تستند عىل ما ييل:
تأثـرياهتا  نقـل  تستطيع  متميزة  تنمية  مناطق  اخـتيار   ●
التنموية بشكـل رسيع إىل املناطـق املجـاورة، حيث 
تشري التجارب إىل أنَّ إمكانية نجاح التنمية يف منطقة 
املنطقة سامت  إذا كانت هلذه  تتزايد بشكل رسيع  ما 

متيزها عن غريها ]15[، هذه السامت هي:
نها من التكامل  ○  أن تكون ذات مزايا خاصة هبا بحيث متكِّ
اقتصاديًا مع املدن األخرى )عاصمة جتارية، صناعية، 

منطقة جتارة حرة، منطقة سياحية متميزة....(.
○  القرب اجلغرايف من أقاليم املناطق التي تشكل مثلثات 

النمو.
○ االلتزام السيايس القوي واملدعوم من قبل حكومات 

ذات ثقة.

○ سياسة تنسيق فّعالة بني البلدان املشاركة.

املوجودة  والتجارية  املادية  التحتية  البنية  تكون  أن   ○

بحالة جيدة.
قطاع خاص قادر عىل إدراك ودعم واستثامر فرص   ○

السوق املختلفة.
○ التصدير إىل األسواق املحلية وتلك التي تيل مناطق 

التنمية.
إلنـشاء  الالزمة  العوامل  التـايل  كـل  الشَّ ح  يوضِّ
الـدول املجـاورة، والتي تنقسم إىل  النمـو يف  مثلثات 
طبيعي  بشكل  تتواجد  عـوامل  أي  ملموسة؛  عـوامل 
وتزويد  العوامل  هذه  بدعـم  الدولة  وتـقوم  فيزيائي، 
امللموسة  العوامل غري  إىل  ينقصها، إضافة  بام  األقاليم 
والتي تعتمد بشكـل عـام عىل كفـاءة وجـودة املنـاخ 
املناسب لعيش املواطـنني ولالستثامر وجلـذب السياح 
والعاملة والكفاءات، وجيمع الّشكل رقم )13( العوامل 
امللموسة وغري امللموسة الالزمة لنجاح مثلثات النمو.

 
الشكل رقم )13(. العوامل الالزمة إلنشاء مثلثات النمو ]7[.
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 )Static( ُتعدُّ العوامل السابقة كافة بمثابة عوامل ساكنة
جيب أن تتواجد لنجاح مناطق التنمية، وتوازهيا أيضًا يف 
األمهية العوامل الديناميكية »احليوية« )Dynamic( التالية:
التنمية  إسرتاتيجـية  عىل  جيب  التطوير:  عىل  القدرة   ●

تنموية  بإسرتاتيجية  ر  تؤطَّ أن  النمو  منطقة  املتَّبعة يف 
وفق  التعليم  منظومة  بتحسني  ترتبط  األمد  طويلة 
القطاعني  بني  اإلدارة  كفاءة  وحتسني  مستدام،  نظام 
العام واخلاص، والتزويد الدائم بالبنية التحتية بكافة 
اتصاالت،  كهرباء،  صحي،  رصف  )مياه،  أشكاهلا 

نقل، مواصالت....الخ(
القدرة عىل االستجابة لألسواق اإلقليمية والعاملية:   ●
يف  النمو  إلسرتاتيجيات  الطويل  الزمني  املدى  إنَّ 
املنطقة يمكن أن تستمر باالستناد عىل مفهوم »تنمية 
القدرة التصديرية«، حيث خَتِلق الصادرات وظائف 
عدة يف جماالت متنوعة، وارتفاعًا يف مستوى الدخل، 
وتولِّد تأثريات حمفزة عىل أجزاء خمتلفة من االقتصاد، 
يف  النمو  مناطق  معظم  يف  الطريقة  هذه  اّتباع  وتمَّ 
آسيا، مثل سنغافورة - جوهور - باتام، ومنطقة نمو 

جنوب الصني والتي تضم هونج كونج.
كام ينبغي عىل األنشطة الرئيسة يف مناطق مثلث النمو 

أن تدعم ما ييل:
- حتفيز وتشجيع االستثامر.   

واألدمغة  واألموال  العاملة  وانتقال  التجارة  تسهيل   -
البرشية.    

- ربط التنمية بشكل حلقي ومستمر مع املناطق املجاورة.       
- التخطيط الصناعي ]29[.

● تنمية مناطق اقتصادية إقليمية عاملية لتكون بمثابة:
○ مناطق جتارة تفضيلية.

○ مناطق جتارة حرة.

○ منطقة احتاد مجركي.

○ سوق مشرتكة.

● شبكة بنيوية إقليمية فّعالة متعددة الوسائط تضمُّ حماور 

النمو بجميع أنواعها:
يمكن تعريف حمـور النمو بأنَّه سلسلة من النقـط 
وجودها  نتيجة  تكاملية  عالقة  تربطها  نمٍو  أقطاب  أو 
عىل حمـور نقـٍل رئييس ]3[، أو هو احلـيز املكـاين الذي 
تتوفر فيه مقومات تنويع األنشطة اإلنتاجية واخلدمية، 
وتشمل هذه املقومات وجود التجمعات السكانية ذات 
األحجام املختلفة، وطرق املواصالت التي تربط بينها، 
واملرافق واخلدمات واألنشطة االقتصادية املتنوعة التي 
بام يـضمن استمـرارية  بعًضا  يمكـن أن تساند بعضها 
التنمية عىل املدى الطويل، وانتشارها تدرجييًا من املناطق 
األكثر نموًا إىل املناطق األقل نموًا من خالل التسلسل 
اهلرمي للتجمعات السكانية ]2[، وتنقسم حماور التنمية 
بحسب النـوع وفق مستويات عـدة يوضحها اجلـدول 

رقم )4(:
● تطوير قطاعات التنمية املختلفة، والتي متسُّ السكان 
ح  بشكـل مباشـر وترفـع معـدالت التنمية، ويـوضِّ
اجلـدول رقـم )5( القطـاعات التنموية وسـياسات 

العمل بالتفصيل.
تقوم سياسات العمل السابقة بدعم قطاعات التنمية 
املختلفة بشكل مبارش؛ أّما عىل مستوى املدينة ككل فإنَّ 
وسائل  من  ومستدامة  حديثة  بطرق  التحتية  البنية  تنمية 
نقـل واتصال وصـرف صحي وخـطوط طاقة وكهرباء 
تفتح آفاقًا جديدة للرشكات وجتذب االستثامرات إليها، 
النهوض  أجـل  من  دافعًا  والعـامل  السكـان  تعـطي  كام 



رهام فاخوري و روال مّيا: إسرتاتيجية مثلثات النمو ودورها يف...  48

احتياجاهتا  كافة  تأمني  من  نها  يمكِّ مستوى  عىل  باملدينة 
والّلحاق بركب املدن واألقاليم األخرى املتطورة، إاّل أنَّه 
ينبغي عىل احلكومات أن تبذل جهودًا أكرب عىل مستوى 
شمويل ال مركزي يف تطبيق املشاريع واخلطط والقوانني، 

العامة  املـدن والفراغات  وباألخص يف جمـاالت ختطيط 
التنمية  جمـال  ويف  املالئمة  واخلـدمات  السكـن  وتأمني 
االجتـامعية والبرشية من تعليم وتأمـني للغـذاء والدواء 

والرعاية الصحية.

اجلدول رقم )4(. أنواع حماور التنمية ]9[.
التعريف املحور املستوى

حمور يربط بشكل مادي بني منطقة أو إقليم ما. حمور النقل
Transport Corridor  

املستوى األول
Level 1 

متكاملة  نقل  شبكة  خالل  من  ما  منطقة  مادي  بشكل  يربط  حمور 
ومتطورة.

حمور نقل متعدد الوظيفة
Multi model Transport Corridor

املستوى الثاين
Level 2 

ينّسق  ما، ولكن  إقليم  أو  منطقة  مادي  بشكل  فقط  يربط  حمور ال 
والبضائع  واحلموالت  الشحن  لتخزين  املؤسسايت  اإلطار  أيضًا 

وتسهيل احلركة لآلليات واألشخاص واملعلومات ذات العالقة.

حمور ختطيطي
Logistic Corridor 

املستوى الثالث
Level 3

االقتصادية  النشاطات  وتوليد  االستثامر  جذب  عىل  قادر  حمور 
تنسيق  املادي،  الرتابط  تقدمًا(،  )األقل  النامية  املناطق  طول  عىل 

التخطيط والتنفيذ جيب أن يتواجدا أيضًا كرشط أسايس.

حمور اقتصادي
Economic Corridor 

املستوى الرابع
)1( Level 4

.IMT-GT ت هبا مثلثات نمو )1( ُيعدُّ مستوى التنمية الرابع )املحور االقتصادي( من إسرتاتيجيات التنمية التي اختصَّ

اجلدول رقم )5(. قطاعات التنمية املختلفة وسياسات العمل املتبعة يف مثلثات النمو.

املنهجية / سياسات وخطط عمل القطاعات

● التجارة اخلارجية: تطبيق كل ما له عالقة ببنود منظمة التجارة العاملية.
● التجارة الساحلية: وضع برامج تطوير لتجارة املقايضة واملبادلة وحتسني املوانئ واملرافئ.

● التجارة املركزية )الداخلية(: إنشاء وتأسيس مراكز جتارية عاملية.
- اعتبار االستثامر من أولويات النهوض االقتصادي وإرشاك القطاع اخلاص يف التنمية.

- نرش السياسات القابلة للتطبيق والتعليامت واإلجراءات لزيادة الشفافية وتطبيق القانون.
- مجع وتصنيف كل ما يتعلق بالتجارة واالستثامر والقطاعات الرئيسية والثانوية عن طريق عمل قواعد 

بيانات يمكن الوصول إليها من قبل اجلميع لالستفادة منها بشكل كيل.
- إنشاء أسواق بيع اجلملة املشرتكة واملراكز التجارية يف مناطق احلدود لدعم التجارة.

التجارة واالستثامر
Trade & Investment

املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل عدد من املراجع.
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تابع اجلدول رقم )5(.

املنهجية / سياسات وخطط عمل القطاعات

● رأس املال البرشي: تنمية وتطوير املوارد البرشية فيام خيص قطـاع السياحة واالرتقاء هبا عىل مستوى 
عاملي )فنادق، منتجعات.....الخ(. 

● التسويق: تطوير خدمات الشبكة اإللكرتونية فيام خيص األمور املتعلقة بالتسويق.
- حتضري خمطط سياحي شامل ألقاليم مثلث النمو يف مجيع الدول دون استئثار دولة بالسياحة عن أخرى.
السياحة يف  الدول وبرامج تسويق مشرتكة تركز عىل وجهات  إنشاء وإدارة مراكز اتصال سياحية يف   -

األقاليم.
- حتسني وتنمية املنتجات والوسائل السياحية والتفكري الدائم باجتاهات سياحية جديدة.

- الرتويج لألعياد واملناسبات األساسية والرتويج للمهرجانات.

السياحة
Tourism

● النقل: حتسني النقل الربي والبحري واجلوي وتسهيل إجراءات النقل بني الدول.
● خدمات: حتسني البنية التحتية احلدودية ومراكز خدمات النقل.

- حتسني وتطوير البنية التحتية اخلاصة بالنقل يف كافة املحاور االقتصادية التي تضعها الدول يف خططها 
ها بام يلزمها من خدمات اتصاالت وإنرتنت ومياه وكهرباء وعىل درجة حرفية عالية  وبرامج عملها وَمدِّ

لتحسني الرتابط االقتصادي بني الدول.
- الصيانة الدورية للطرق السابقة وبشكل رسيع ومستمر.

- حتسني وتطوير اخلدمات والوسائل اجلوية.
- تطوير خدمات ومعدات الشحن بني الدول األعضاء لدعم التجارة وأنشطة االستثامر.

دات الطاقة بشكل كاٍف وكبري وعىل مستوى دويل. ● الطاقة: بناء مزوِّ
- االهتامم والتحسني الدائم بخطوط نقل الطاقة )نفط، غاز، كهرباء...(

- تطوير خطط وبرامج الطاقة بني دول املنطقة.
● االتصاالت: تطوير أنظمة االتصاالت وفق املعايري العاملية.

البنى التحتية
Infrastructure

- تدريب املهارات الكفوءة يف قطاعات التنمية الرئيسة يف أقاليم املنطقة.
- تبني االعرتاف املتبادل بالشهادات باالتفاق مع اجلهات املختصة يف الدول األعضاء.

- تسهيل دخول العامل واخلـرباء األجانب بني أقاليم دول مثلث النمو بام يتضمنه من ختفيف ملتطلبات 
السفر مثل التأشريات ورخص وترصحيات الدخول.

البيئة وإدارة املصادر الطبيعية: تطوير إطـار لتقوية التعاون وإدارة ومحـاية املصادر الطبيعية يف أقاليم   ●
مثلث النمو.

- تشجيع وحتفيز استعامل التكنولوجيا صديقة البيئة والربامج املستدامة مثل الوقود احليوي.
- ربط البحوث والدراسات عىل مستوى دويل ضمن اجلامعات واملراكز العلمية.

املوارد البرشية
Human Resources

املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل عدد من املراجع.
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تابع اجلدول رقم )5(.
املنهجية / سياسات وخطط عمل القطاعات

- تقوية آليات التفاعل وتبادل املعلومات والتنسيق بني القطاعني العام واخلاص.
- املساعدة يف وصول القطاع اخلاص إىل مصادر رؤوس األموال واملوارد االستثامرية.

- الرتويج إلرشاك القطاع اخلاص يف مشاريع البنية التحتية من خالل الرشاكات املختلفة بني القطاعني 
العام واخلاص.

- تقوية آليات وعمليات التنسيق بني مؤسسات األقاليم يف دول مثلثات النمو.
- حتسني قدرة مؤسسات مثلثات النمو يف مراقبة وتنسيق نشاطات التعاون اإلقليمي.

- توسيع اشرتاك احلكومات اإلقليمية والدولية يف أنشطة دول مثلث النمو.

البنية املؤسساتية
Institutional Structure

● النباتات: تنمية الصناعة املحلية وزيادة املوجود منها عىل مستوى عاملي.
- معاجلة املنتج الزراعي وحتسني إجراءات التسويق يف األقاليم.

- تشجيع التعاون يف نشاطات البحوث والتطوير املتعلقة بالزراعة.
● الصيد: تعليب املنتجات البحرية، الصيد العميق واملستدام، تصنيع املنتجات البحرية.

● الثروة احليوانية: االهتامم بعملية إنتاج احليوانات وتكاثرها، احلد من التلوث واالهتامم بمستوى الصحة.
● البيئة: برامج التوعية البيئية عىل كافة املستويات، وتطبيق مؤرشات التنمية املستدامة.

- عمل سلسلة متكاملة ومرتابطة تضمن االستفادة من املنتج بشكل كامل دون هدر وربط سلسلة النبات 
واحليوان معًا.

- مجع ونرش فرص العمل يف الزراعة والصناعة الزراعية يف أقاليم املنطقة ككل.

الزراعة، الصناعة 
الغذائية والبيئة

Agriculture,
Agro Base Industry,

Environment

املصدر: إعداد الباحث باالعتامد عىل عدد من املراجع.

)11( آليات ووسائل التطبيق لنجاح 
مثلثات النمو

ما الذي جيـعل مثلثات النمو اخلـيار اإلسرتاتيجي 
األفضل من أجل التنمية اإلقليمية؟ وما اآلليـات التي 

نها من النجاح؟ ينبغي اتباعها والتي متكِّ
تطبيق  فهم  من  ـن  متكِّ األسئلة  هـذه  عن  اإلجابة 
كل األمثل والسعي نحو  إسرتاتيجية مثلثات النمو بالشَّ
إنشاء أخـرى جديدة، وتستند أهم اآلليـات والوسائل 
التي ينبغي وجـودها من أجل وضع مثلثات النمو حيز 

التطبيق ما ييل:
● حتقيق التكامل يف العالقات عىل مجيع املستويات وهو 

من أهّم اآلليات التي تساعد عىل تطبيق إسرتاتيجية 

وجود  الرضوري  من  يعترب  حيث  النمو؛  مثلثات 
عالقات متكاملة يف استثامر املوارد واملصادر املتوفرة، 
من  واالستفادة  والتكنولوجيا  والعاملة  املـال  ورأس 
الفراغات املتوفرة يف مثلثات النمو يف توطني الصناعات 
واالستثامرات ويف خلق هياكل صناعية تنافسية مماثلة.

إنَّ  السياسات:  تنسيق  وفاعـلية  السيايس  االلتـزام   ●

قبل  من  السيايس  االلتزام  من  عالية  درجـة  وجـود 
التي  األعظم  التحديات  من  يعدُّ  واألقاليم  الدول 
تواجه التطور الناجح ملثلثات النمو، وهو مهم جدًا 
لضامن إطار مؤسسايت فّعال للتعاون بني احلكومات 
املركزية واملحلية والقطاع اخلاص واملشاركة الشعبية 

ملجتمعات مثلثات النمو ]28[.
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االستثامرات املختلفة مثل االستثامر األجنبي املبارش   ●
القـطاع  إىل  إضافة  اجلنسيات  متعددة  والرشكـات 
اخلاص باعتباره حمركًا لدفع عجلة النمو االقتصادي 

الّرامي إىل احلد من الفقر ]15[.
● حكومات قيادية إدارية فّعالة ذات تأثري عىل مستوى 

سلطة  قبل  من  إدارهتا  يتمُّ  وعاملي  ودويل  إقليمي 
مشرتكة، وينبغي عىل هذه احلكومات أن تكون قادرة 
وعىل  املجاورة  الـدول  حكـومات  مع  التنسيق  عىل 
كل األمثل، وقادرة عىل  إدارة املناطق احلدودية بالشَّ
ينبغي  كام  التنموية،  املشاريع  وتقييم  ومتابعة  تطبيق 
الالزمة ذات إجراءات  القوانني واألعامل  أن تكون 
روتينية أقل، وهنا يأيت دور احلكومات يف تقليل املدة 
الزمنية التي تستلزم إلنشاء وتأسيس مثـلثات النمو 

أو أي عملية من عمليات التكامل اإلقليمي.
ونجاح  تطبيق  يتطلب  التحتية:  البنية  وتطوير  تنمية   ●

جيد،  بشكل  متطورة  حتتية  بنية  وجود  النمو  مثلث 
والربـط  واالتصـاالت  النقـل  أنظمة  يف  وباألخـص 
بحسن  السابقة  األنظمة  تطور  يرتبط  أن  عىل  التقني، 
االستثامر وحسن الصيانة الدائمة، وُتعدُّ البنية التحتية، 
وباألخص تلك املتعّلقة بوسائل النقل من أهم وسائل 
البنية  متويل  يتّم  أن  ويمكن  والعمران،  التنمية  نرش 
التحتية من خالل أنظمة الـ B.O.T أو الـ B.O.O، ويتمُّ 

رشح هذه األنظمة كالتايل:
○ نظام الـ Build-Operate-Transfer B.O.T: يسّمى بنظام 
البناء والتشغيل والتحويل، حيث يتوىل القطاع اخلاص 
عوضًا  عـامة  خـدمات  مرفق  )البناء(  وإنشاء  متـويل 
ملـدة  بفوائده  واالنتفـاع  تشغيله  مقابل  احلكـومة  عن 
للدولة  املرفق  ملكية  بعدها  تعود  )التشغيل(،  حمدودة 

)التحويل( ]4[. 
فيها  امللكـية   :Build- Operate- Own B.O.O الـ  نظام   ○
شبه دائمة، وال يتمُّ نقلها بل ينتهي املرشوع بانتهاء فرتة 

االمتياز، ألنَّه يكون مرتبطًا بمرشوع آخر، وتستخدم 
هذه الصيغة مثاًل يف استثامر حقول البرتول، أو املناجم، 
وبالتايل عند نضوهبا فإنَّ مرشوع البنية األساسية املقام 

يصبح ال قيمة له ]4[. 
ُيعدُّ ما سبق منهجية تنموية وسياسة عمل تستند عليها 
العالقة  ذات  واألقاليم  الدول  هتمُّ  وهي  النمو،  مثلثات 
وتساعـدها عىل تطبيق وتطـوير مثـلثات النمـو واالرتقاء 
تطبيق  ويمكن  التنمية،  ومستويات  قطاعات  كافة  عىل  هبا 
اجلمهورية  يف  اجلـنويب  اإلقـليم  عىل  هذه  العمـل  سياسة 
وتفاوت  عدة  مشاكـل  من  يعاين  الذي  السـورية  العـربية 
الدولة  أقاليم  الثالث وبني غـريه من  تنموي بني حمافظاته 

رغم توافر كافة مقومات وموارد التنمية اإلقليمية فيه.

)12( سورية واإلقليم اجلنويب
تتميز اجلمهورية العربية السورية بموقع إسرتاتيجي 
اذ عالقات  نها من اختِّ متوسط بني القارات الثالث يمكِّ
م  املنطقة وختـدِّ ترفـع سوية  تنموية  تعـاون  ورشاكـات 
الـدول  بني مجـيع  وربـٍط  استقـراٍر  إىل  جـوارها ومتهد 
املجاورة، وهي متتلك من املقومات ما جيعلها قادرة عىل 
أن تلحق بسوية الدول األخرى املتقدمة، ويمكن حتقيق 
املناسبة  اذ اإلجـراءات والسياسات  اختِّ ذلك من خالل 
واملـالئمة هلا ولـدول املنطقة ككـل، وتتباين درجـات 
النمو وختتلف من مدينة إىل أخرى ومن إقليم إىل آخر يف 
سورية، األمر الذي أّدى إىل ظهور اختالٍف يف مؤرشات 
جيعل  مّما  األقاليم؛  هذه  مستوى  عىل  النمـو  يف  التوازن 
فّعالة  أداة  للتنمية  جديدة  إسرتاتيجيات  وإنشاء  ـاذ  اختِّ
تنمية  وحتقيق  احلياة  مستوى  وحتسني  الفقر  مكافحة  يف 
العملية  املنهجية  فإنَّ  وبذلك  ومتوازنة،  شاملة  إقليمية 
سورية؛  عىل  للتطبيق  قابلة  النمو  مثلثات  إلسرتاتيجية 
وبالتايل عىل مدنـها وأقـاليمها وفـق املـوارد املوجـودة 

والتطلعات والطموحات املستقبلية.



رهام فاخوري و روال مّيا: إسرتاتيجية مثلثات النمو ودورها يف...  52

ن اإلقـليم اجلـنويب من ثـالث حمـافظات هي  يتكوَّ
السويـداء ودرعـا والقنيطرة، وتبلغ مساحـته اإلمجالية 
ـل حـوايل 6% من إمجايل مساحة  11140 كم2، ويشكِّ
سورية، يبلغ عدد السكان فيه حوايل 1475000 نسمة 
لون حوايل %15  بحسب إحصاءات عام 2008م ويشكِّ
من سكان سورية، ويتميَّز اإلقليم اجلنويب بوجود العديد 
من املوارد الطبيعية، حيث يتميز بوفرة الزراعة وخصوبة 
األرض العالية وتوافـر مادة البازلت الصخـري بكثرة 
وموارد برشية ذات مستوى تعليم عاٍل مقارنة بغريه من 

األقاليم يف سورية ]1[.
من هنا ينبغي الوقوف عىل ميزات اإلقليم اجلنويب 
وبيان أمهية دوره يف دفع عجلة التنمية الشاملة والتفكري 
اخلطط  عليه  تكـون  أن  جيـب  ملا  خمتلفة  بدائـل  بوضع 
املستقبلية واختيار أفضلها بام يتناسب مع الوضع الراهن، 
واملتَّصالت  املناطق  يف  املوجودة  الفرص  عن  والبحث 
خالل  من  احلدودية  والقرى  واملدن  املهّمشة  احلرضية 
وإداريـة  وبيئية  واجتـامعية  اقـتصادية  سياسـات  إجيـاد 
متكاملة هتـدف يف األساس إىل حتـسني واستثامر املوارد 
الكامنة بشكل أمثل وجذب االستثامرات بكافة أشكاهلا 
إىل  والوصول  للجميع  كافية  عمل  فرص  توفـري  هبدف 

معدل أرسع للتنمية يف اإلقليم.

)13( إسرتاتيجيات التنمية يف 
اإلقليم اجلنويب 

نحو  اجلنوبية  سورية  بوابة  اجلنويب  اإلقليم  يعدُّ 
متجاورة  دول  ثالث  دُّ  حَيُ وهو  اخلليج،  ودول  األردن 
هي األردن وفلسطني ولبنان، يربط اإلقليم اجلنويب بني 
دول اجلنوب كاألردن ودول اخلليج، وبني دول الشامل 
كرتكيا ودول أوروبا، من هنا يقرتح البحث تفعيل دور 

هذا اإلقليم من خالل اعتامد إسرتاتيجية تنموية تعتمد 
عىل مبدأ مثلثات النمو كام ييل:

● إنشاء مثلث نمو بني كلٍّ من سورية )متمثاًل باإلقليم 
اجلنويب( وبني لبنان واألردن من خالل:

○ اعتبار اإلقليم اجلـنويب ككل بمثابة منطقة اقتصادية 
تربط  بمثابة منطقة جتارة حرة  لتكون  إقليمية عاملية 
األسواق املحلية بالعاملية، وهتدف إىل حتفيز وتشجيع 
االستثامر، وتسهيل التجـارة، والربـط التجاري مع 

املناطق املجاورة.
ٍل،  مكمِّ كعامٍل  االقتصادية  التنمية  حماور  مبدأ  تفعيل   ○

سورية  بني  يربـط  اقتصادي  جتـاري  حمـور  واقـرتاح 
حيث  متكـاملة،  اقتصادية  بعالقـات  واألردن  ولبنان 
املتميزة،  الغـذائية  بالصناعات  اجلنويب  اإلقليم  يتميَّز 
والتي تتَّجه نحو التصدير بشكل رئييس، ويتميز أيضًا 
بالصناعات اليدوية املحلية والتي تتواجد بشكل خاص 
هبـذه  اهتاممها  األردن  تشارك  والسويـداء،  درعـا  يف 
املشرتكة  والتقاليد  العادات  بسبب  أيضًا  الصـناعات 
اململكة  حدود  َتبُعُد  حيث  اجلغرايف؛  القرب  وبسبب 
العرشين  يقارب  ما  درعا  مدينة  مركـز  عن  األردنية 
كيلومرتًا فقط، ويدعم هذا القرب الصناعات الغذائية 
اعتامد  جانب  إىل  هذا  وتصدير؛  استرياد  من  واليدوية 
أيضًا  السورية  الغذائية واليدوية  الصناعات  لبنان عىل 

وهذا يدعم بدوره تفعيل اإلقليم كمنطقة جتارة حرة.
تأسيسية  صناعات  أيضًا  اجلنويب  باإلقليم  يتواجد 
لألقراص الليزرية ختدم املنطقة وجوارها فقط، كام تتميَّز 
الطبّية  باألجـهزة  هتتمُّ  مراكـز  بوجـود  القنيطرة  منطقة 
وكل ما يتعلق هبا من تصليح وصيانة وتشغيل واسترياد 
وتصدير وهي ختـدم سورية بأكملها، ومن الضـروري 
االهتامم بالصناعات اليدوية والغذائية باملرحلة األوىل، 
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إىل  الصناعة  بمستوى  االنتقال  الرضوري  من  أنَّه  إاّل 
درجة متطّورة جتعلها قادرة عىل دفع عجلة التنمية، ويتمُّ 
التكنولوجية  الصناعات  ذلك من خالل توطني بعض 
املتقدمة »Footloose Industries« والصناعات عالية التقانة 
والتي ستكون بمثابة قطٍب جاذٍب للصناعات األخرى 
التي تتواجد بكثرة  العاملة املدربة  املوجودة تستفيد من 
بدورها  وتبحث عن فرص عمل يف اخلارج، وتستفيد 
اجلنويب  املحور  عىل  املوجودة  العلمية  الكفاءات  من 
لإلقليم  التابعة  )غباغب(  جباب  منطقة  يف  واملتوّضعة 
بالشكل رقم )14(، تضمُّ هذه  اجلنويب وهي موضحة 
اخلاصة  للجامعات  األكرب  الوجود  وجوارها  املنطقة 
بني  متوسطة  منطقة  تشغل  وهي  سورية  مستوى  عىل 
دمشق واإلقليم اجلنويب، يتطلَّب تفعيل ما سبق تعاونًا 
فروع  وفتح  الصناعات،  هذه  دعم  يف  اجلوار  دول  مع 
أخرى هلا يف مدهنا وتقديم املوارد الالزمة من رأس مال 
ونقل  املنطقة  بسوية  والنهوض  وتقني  ومادي  برشي 
ل ذلك من خالل برنامج يتمثَّل  آثار التنمية إليها، يتفعَّ

بمجموعة من السياسات واإلجراءات التالية:
ينطلق  السياسة االقـتصادية  انفتاح حقيقي يف  - عمل 

من حترير املبادالت التجارية.
- فتح األسواق املحلّية أمام املنتجات األجنبية وجذب 

رؤوس األموال العربية واألجنبية.
- بـنـاء سلسلة من املنـاطـق الصـناعـية والتجـاريـة 

واالقتصادية عىل طول امتداد هذا املحور.
بشكٍل  املوجودة  للطـرق  التحـتية  بالبنية  االهـتامم   -
كامٍل باألخص تلك التي تربط بني الدول األعضاء 
النقل  الفرعية األخرى وبوسائل  بالطرق  واالهتامم 

العام وتفعيل دور السكك احلديدية.
ضمن  اجلنويب  اإلقليم  يف  دويل  مطـار  بإقامة  التفكري   -
الركاب  لنقل  السابقة  الثالث  للدول  متوسطة  منطقة 

والبضائع من وإىل كافة دول العامل ويكون ذلك بتمويٍل 
من القطاع اخلاص واالستثامرات العربية واألجنبية.

وتقـديم  باالسـتثامر  املتعلقة  بالقوانيـن  النظر  إعـادة   -
تسهيالت وخـدمات أكـثر من أجـل جذب الرشكات 
تـأمني  خـالل  من  واألجـانب  العـرب  واملستثمرين 
البنية التحتية الالزمة من اتصاالت وتكنولوجيا عالية 
املستوى وتسهيل وتقليل اإلجراءات الروتينية الالزمة 
للموافقة عىل املشاريع وتنفيذها ودعم حقوق املستثمر، 
وإدخال التكنولوجيا املتطورة وإعداد خمططات تنمية 

إقليمية ألماكن االستثامرات املستقبلية.
والتي  بة  املدرَّ وخـاصة  املوجودة  الفنّية  العاملة  دعم   -
تبحث عن فرص التنمية باخلارج، وحماولة االستفادة 
التنمية  أمكـن وتضمينها ضمن سيـاسـات  مـا  منها 
البرشية التي هتدف إىل االرتقاء بمستوى العاملة ودعم 

الكفاءات املوجودة.
○ تطوير حمـور سياحي دويل باعتبار أنَّ اإلقليم اجلنويب 
أهم  بعض  لوجود  سورية  يف  رئيسة  سياحية  منطقة 
فيه، ومن بني تلك  العـاملية  التارخيية  الرمـوز واملباين 
اآلثار الواضحة مدينة )شهبا( التي هي مسقط رأس 
اإلمرباطـور الرومـاين فيليب العـريب، كـذلك مدينة 
)برصى( والتي ُتعدُّ من أقدم مدن سورية ويوجد فيها 
حملية  مهرجانات  به  يقام  أثري  روماين  مدّرج  أشهر 
الراهن، كام يوجد يف السويداء  الوقت  وعـاملية حتى 
احلاّمم  إىل  باإلضافة  عليه  احلفاظ  تمَّ  روماين  مـدرج 
الّرومـاين والقلعة واملواقع األثـرية األخرى واملتحف 

الرئييس والذي يعترب من أفضل املتاحف يف سورية.
ألقاليم  شامل  سياحي  خمّطط  إنشاء  ذلك  يتطلَّب 
مثلث النمو يف مجيع الدول األعضاء يربط بني اإلقليم 
اجلنويب وبني مدينة جرش يف األردن والتي يتواجد فيها 
أقدم مدرج روماين بحالة جيدة يف العامل، وبني اإلقليم 
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اجلنويب ولبنان من خالل دمشق لريبطها ببريوت ومغارة 
وبذلك  السبع،  الدنيا  عجائب  من  باعتبارها  )جعيتا( 
لبنان  من  كل  يف  السياحة  تفعيل  املخطط  هذا  يشمل 
برصى،  )شهبا،  التالية  املدن  ليضم  واألردن  وسورية 

السويداء، دمشق، جرش، بعلبك، جعيتا، بريوت(.
حتتاج التنمية الّسياحية إىل بنية حتتية داعمة كالفنادق 
كمراكز  سياحية  وخدمات  واملطاعم،  اإلقامة  وأماكن 
للمعلومات، وصيانة الطرق السياحية؛ إضافة إىل إدارة 
سياحية فّعالة تتعامل مع السوق املحيل والعاملي بإرشاك 

القطاع اخلاص.
إقـامة حمـاور للخـدمات والبنية التحـتية فـيام خيـص   ○
موضوع املياه، حيث ُيعدُّ نقص املياه وعدم كفايتها من 
املشاكل ذات االهتامم األكرب التي تواجه دول املنطقة 
ككل، حيث يعاين اإلقليم اجلنويب يف سورية من نقص 
الريموك  يعتمد بشكل أسايس عىل حوض  املياه وهو 
والذي يكاد يكفيه بصعوبة، وتعاين األردن أيضًا من 
نقص شديد يف املياه بنسبة تبلغ أكثر من أربعني باملائة 
من احتياجها السنوي، وبالكاد تكتفي لبنان أيضًا من 
ذات  الدولية  الترشيعات  ألنَّ  ونظرًا  املائية،  مواردها 
مرحـلة  يف  زالت  ما  املشرتكـة  الدولية  باملياه  العالقة 
املتشاركة  الدول  لكـافة  األمثل  احلـل  فإنَّ  التطـور، 
حيقق  بام  الدولية  املائية  للموارد  الرشيدة  اإلدارة  هو 
التكامل األمثل عن طريق قيام البعض بتأمني التمويل 
متطلبات  تفي  التي  الضخمة  املشاريع  إلقامة  الالزم 
التي حتصل عىل  الدول  م  تقدِّ فيام  االقتصادية،  التنمية 
الدولة  التي حتـتاجها  الغـذائية  املـوارد  التمويل  هـذا 
املمولة والفقرية بأراضيها الصاحلة للزراعة بداًل من أن 
تقوم برشائها من اخلارج ودفع ثمنها بالعملة الصعبة.

من هنا يمكن اقرتاح إنشاء حمطة حتلية ملياه البحر يف 
لبنان يزّود كاًل من اإلقليم اجلنويب يف سورية واألردن 

ولبنان أيضًا بام ينقصها من مياه باتفاق دويل وبتمويل 
بروتوكوالت  وفـق  الـدولية  التنموية  املنظامت  من 
مقابل  غنية  بتمويٍل من دول  أو  املجال  خـاصة هبذا 
احلصول عىل املنتجات الغذائية وغـريها من السلع، 
أو التفكـري بتمويٍل مشرتٍك من قـبل كـل من الدول 

األعضاء.
وأخريًا، فإنَّ املنهجية العملية إلسرتاتيجية مثلثات 

النمو تمَّ تطبيقها عىل اإلقليم اجلنويب من خالل:
الثـالث  الدول  من  كـلِّ  يف  متميزة  مناطـق  اختيار   -

سورية، واألردن ولبنان.
املـدن  ومـوارد  مات  ومقوِّ عوامـل  من  االستفـادة   -
نها من  بالشكل األمثل وبام يمكِّ املوجودة  واألقاليم 
النواقص  تأمني  خالل  من  التنمية  مشاريع  تطبيق 
لكل من الدول الثالث واالستثامر األمثل للفوائض.
يف  تتوضـع  عـاملية  اقتصادية  منطقة  وجـود  اقـرتاح   -

اإلقليم اجلنويب وتنترش آثارها إىل املنطقة ككل.
- تنمية حماور اقتصادية يف كّل من الدول الثالث تربط 

بني املدن ضمن حماور النقل الرئيسة.
- تفعيل سياسات العمل يف قطاعات التنمية املختلفة 
وجاء ذلك ضمن سياق املقرتحات السابقة الذكر، 
ح الشكل رقم )14( مثـلث النمـو وحمـاور  ويوضِّ

التنمية املقرتحة.

)14( عالقة سورية بدول رشق آسيا
تواجه سورية يف عالقاهتا مع دول رشق آسيا بعض 
إىل  أساسًا يف عالقاهتا  تتَّجه  األخرية  أنَّ هذه  القضايا يف 
آسـيا  الشـاملية ومنـطقة  آسـيا وأمريكـا  جنـوب شـرق 
إىل  إضـافة  متـاخـم،  جغـرايف  جـوار  باعتبارها  كـكـل 
معظم  املناطق  هذه  يف  تقع  حيث  اهلادئ،  املحيط  منطقة 
استثامراهتا وتعامالهتا االقتصادية ؛ ومن َثمَّ َّ؛  فإنَّ اهتاممها 
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بتطوير هذا التفاهم مع سورية ربام ال يقع يف قمة أجندة 
سياستها اخلارجية؛ لذلك يقع عىل عاتق اجلهات الوطنية 
واحلكومية مسئولية وضع سورية يف قمة تلك األجندة من 

خالل استثامر أرصدتنا   الثقافية واالقتصادية   والسياسية . 
ويتطلَّب ذلك برناجمًا للتنمية يتعامل مع املتغريات 
ـن سـورية من إعـادة صياغة عالقـاهتا  الدولـية ويمكِّ

االقتصادية والدولية من خالل املستويات التالية:
رشق  دور  تفعيل  واإلداري:  السيايس  املستوى  عىل   ●
آسيا كرشيك اقتصادي وسيايس لسورية،  واالستفادة 
من اخلربات اآلسيوية يف التنمية والتكامل اإلقليمني، 
ن ذلك فهم آسيا من خالل استيعاب الثقافات  ويتضمَّ
اآلسيوية والسري هبا نحو االندماج ولو بشكل بسيط 
مع الثقافات املحلية ، إضافة إىل فهم األسلوب اآلسيوي 

يف التعامل الدويل.

●  عىل املستوى الثقايف: توجد العديد من الروابط املشرتكة 
بني سورية ودول آسيا ككل من خالل التاريخ العريق 
إىل  إضافة  والتقـاليد،  بالعـادات  الشـديد  واالهـتامم 
املشاريع املتشاهبة فيام خيص الغزل والنسيج واخلشب، 
وهو  األكـرب  املشتـرك  الرابـط  بالّطبع  لذلك  يضاف 
الديـانة اإلسالمية، ويف هذا الصـدد فإنَّه من املمكـن 

القيام بام ييل:
○ االهتامم بالتبادل الثقايف واإلعالمي واألكاديمي مع 
الـدول اآلسيوية واالستفادة ما أمكـن من الكوادر 
العلمية واخلرباء يف مجيع املجاالت، واالهتامم باهليئات 

واملؤسسات املعنية بالتنمية.
بعض  مع  واقـتصادي  ثقايف  سـوري  تعاون  تطوير   ○

مثلثات النمو يف جنوب رشقي آسيا ،  عىل سبيل املثال 
إندونيسيا  يضمُّ  الذي   )IMS GT( سيجوري  مثـلث 

 
الشكل رقم )14(. مثلث النمو وحماور التنمية املقرتحة.

املصدر: إعداد الباحث.
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وماليزيا وسنغافورة، ومثلث )IMT GT( الذي يضمُّ 
إنـدونيسيا ومالـيزيا   وتايـالند، ويمكـن االستعـانة 
النمو  مثلثات  سياسات  ملعرفة  الدول  هذه  بخربات 

وكيفية االستفادة منها فيام خيص واقعنا العريب.
●  عىل املستوى االقتصادي:  إنَّ التفاهم االسرتاتيجي مع 

رشق آسيا ينبغي أن ينهض يف أحد أبعاده املحورية 
عىل الربط بني املرشوعات اإلقليمية وعرب اإلقليمية 
فيام خيص سورية وعالقتها مع آسيا من ناحية وبني 
عالقتها مع أوروبا ودول املتوسط من ناحية أخرى.

ه الدخول يف املرشوعات اإلقليمية  ويرتبط بذلك كلَّ
 ASEAN اآلسيان  رابطة  مثل  اآلسيوية ،   اإلقليمية  وعرب 
وغريها عىل أن يكون الدخول كرشيٍك فاعل وليس كرشيك 
حوار، ويف هذا اإلطار، فإنَّه من املمكن أن تنضمَّ سورية إىل 
البنك اآلسيوي للتنمية   )بحكم كوهنا دولة آسيوية (، حيث 
التمويل  أشكال  من  العديد  توفري  عىل  البنك  هذا  يقدر 

للمرشوعات السورية - اآلسيوية املشرتكة. 

)15( نتائج البحث
● تتمثل اسرتاتيجية مثلثات النمو يف كوهنا:

○ إسرتاتيجية تأخذ باالعتبار: املقّومات الداخلية التي 
ومتطلبـات  اخلـارجية  واملقـومات  املكان  يمتلكها 
االستثامر املتمثلة يف: النقـل الفعـال واجليـد، والبنية 
التحتية املتكاملة، اإلدارات واملؤّسسات والرشكات 
الفـاعلة والتواصل مع املوانئ واألسـواق اخلـارجية 

وفعالية االتصاالت والربط التقني.
األقاليم  بني  ة  حـرَّ جتـارة  مناطـق  إلنشاء  إسرتاتيجية   ○

اجلوار  عالقات  نتيجة  املناطـق  هذه  وتنشأ  والدول؛ 
املثمرة، كاالتصال والربط بني الدول املمتلكة للطرق 

التجارية املهمة.
االسرتاتيجي  اجلغرايف  باملوقـع  عالقة  هلا  إسرتاتيجية   ○

واجلغرافية االقتصادية وجغرافية النقل؛ حيث تتحكم 

يف املنافذ واملضايق واملمرات الربية والبحرية واجلوية؛ 
ذات الدور العاملي يف التجارة العاملية.

دور  وتزايـد  العوملـة  نتيجـة  ظهـرت  إستـراتيجية   ○

املعلومات واملعرفة يف العمليات االقتصادية والتحرك 
باجتاه االقتصاد العاملي املبني عىل املعرفة.

○ إنَّ االلتـزام السيايس للحكـومات فيام خيـصُّ تنمية 
املنطقة التي تضمُّ مثلث النمو ينبغي أن يكون قويًا، 
وينبغي أن يكون الرتكيز األكرب يف بناء وتأسيس بنية 
التنمية  لتستند عليها مقـومات  حتـتية متطورة جـدًا 
للمنطقة مستقباًل، وحتـسني شبكة الطـرق املوجودة 
ن نقـل الغـذاء والبضائع والعـاملة ورأس  والتي تؤمِّ

املال، وتشجيع االستثامر.
يساعد  املجـاورة  الدول  النمو بني  مثلثات  إقامة  إنَّ   ○
عىل تنمية التجارة البينيَّة وحتسني ورفع سوية التنمية 
االقـتصادية ويساعد يف إدخال التكنولوجيا احلديثة 
شأن  من  يرفع  مّما  للعمل؛  جديدة  جمـاالت  ويوِجد 
ويزيد  البطالة  القـضاء عىل  ويسهم يف  الفنية  العاملة 
من الصادرات ويفتح آفـاقًا تقنيًة أكثر رحابٍة، ويأمل 
مناطـق  اعـتامد  خـالل  من  ذلك،  بتحقيق  البحـث 
وحمـاور التنمية التي تمَّ اقتـراحها يف مثـلث النمو يف 

اإلقليم اجلنويب.

)16( توصيات البحث 
واقع  من  التنمية  وسياسات  خطط  توضع  أن  ينبغي   ●
البـلد واحـتياجاته وظـروفـه وخصـوصياته، ال أن 
تستورد من اخلـارج، كام ال ينبغي أن يتمَّ فرض أي 
سياسـات وخـطط دون الرجـوع إىل وضع اإلقليم 
وطبيعته وبنيته وموارده املختلفة، حيث إنَّ لكلِّ إقليم 
خططه التنموية اخلاصة، والتي قد ال تتامشى مع غريه 
من األقاليم، وهذا ما راعته إسرتاتيجية مثلثات النمو 
املوجودة وعىل  املـوارد  تعتمد عىل  من حيث كـوهنا 
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الثقافات والديـانات املشرتكة وعىل عالقـات اجلوار 
إضافة إىل التطلعات والرؤى املستقبلية املشرتكة.

الوظـيفي بني  الربـط  النـمو«  إقـامة »مثلث  يتطلَّب   ●
اإلنتاجية والتسلسل اهلرمي احلرضي املتوازن وتوفري 
املرافـق واخلـدمـات وتنويـع القـاعدة االقـتصادية 
والتنافسية، وحيـتاج ذلك إىل ختـطيط شامل يساعد 
عىل تشكيل شبكات عمل مرتابطة ليخلص بالنهاية 
إىل حتقيق تكامل تنموي بني املدن واألقاليم يف الدولة 

الواحدة ويف الدول املجاورة.
من  االستفادة  هو  البحث  يقرتحها  التي  واملنهجية 
والتجارب  آسيا،  رشق  جلنوب  النمو  مثلثات  جتارب 
األوروبية مع اإلبقاء عىل اخلصوصية املحلية واإلقليمية 
العربية، واالستناد عىل منهجية تقوم عىل ثالثة أبعاد هي:

● البعد األول: داخيل يتعلق ببناء قاعدة اقتصادية متينة 
خمتلف  يف  املتواصل  الذايت  النمو  عىل  قادرة  داخليًا 
الظروف، وجيري بناء القاعدة االقتصادية الوطنية يف 

إطار نظاٍم خمتلط من القطاع اخلاص والقطاع العام.
من  تكاملية  عربية  تنموية  عالقات  صياغة  الثاين:  البعد   ●
خالل تكوين ما يدعى بمثلثات النمو، بني جمموعة من 
الدول املجاورة هبدف إقامة فضاء تنموي رحب وسوق 
تنافسية  قدرة  ذات  تصديرية  صناعات  وإقامة  واسع 

عالية سواء يف أسواقها املحلية أم يف األسواق العاملية.
● البعد الثالث: يرتبط بالعالقات االقتصادية العربية مع 
العامل اخلارجي، بام فيه من جمموعات دولية وعاملية، 
يرتبط هبذا البعد مسألة التعامل مع املتغريات الدولية 
من  عمومًا،  النامية  البلدان  مع  والتعاون  والتنسيق 
أجل إعادة صياغة العالقات الدولية عىل أسس عادلة 

ومتوازنة.
يبقى التحدي األكرب يف جتاوز الصعوبات والتحديات 
مثلثات  إسرتاتيجية  وتبقى  التنمية؛  عمليات  تعوق  التي 
ة عمل تنموية شاملة ومتكاملة من ضمن  النمو آلية وخطَّ

إسرتاتيجيات أخرى عديدة، وهي تستلزم جهودًا دولية 
واقعًا  تصبح  حتى  باملسؤولية  وإحساسًا  فعالة  ومشاركة 
ملموسًا، وحّتى تثمر نتائج اجيابية يف جماالت التنمية كافة 
فتحّسن مستوى الشعوب وتقّلل مستويات الفقر وتقّوي 
املتخلفة بركـب  الـدول  التعـاون والتآزر وُتلِحـق  روح 

الدول املتقدمة.
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Abstract. Regional integration is considered one of the most developed strategies to address difficulties 
in development—whether internal or external—in countries and regions all over the world. It is also 
considered a global phenomenon for a group of regional systems that increase interactions among their 
elements and create new forms of cooperation and organization. Regional integration is sought by those 
countries that wish to reach the highest levels of development in all fields in a short time. Mustering all 
efforts, adopting a variety of developmental strategies, and true commitment towards integration would 
help developing countries--which already suffer from a scarcity of resources—overcome all hardships. 
Growth triangles is an important strategy that can be adopted to decrease poverty, strike a balance in 
development rates, and provide better welfare. 

This research first explains growth triangles and its correlation with regional integration. It then 
analyzes the global experiences that relied on growth triangles taking into consideration the orientations 
and mechanisms of such experiences. The research concludes with a practical methodology for growth 
triangles: one that can be adopted by countries and regions interested in development as is the case of 
the southern region of the Syrian Arab Republic. Last, the paper suggests a set of growth triangles that 
might be adopted in accordance with the existence or non existence of development resources that act 
as an attraction for neighboring regions in a certain province.    


