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  ةسوري فاقمقترحات آل - تأزيم أزمة أم : األزمة المالية العالمية

 عرين الرأسماليةفي انهيارات غير مسبوقة تفاجأ البعض ب المتتالية األسواقإشارات رغم 
 بمعزل عن االقتصاد الحقيقي ينمو المالالاستحالة استمرار تأكد و .)الواليات المتحدة(

الغرب تخفيض وباستمرار رفض  .والسلعيةحقيقية اللتبادالت الخدمية واألساس يبقى ا
شعوب والقادمة الجيال األعلى حساب ئه رخاباستحالة استمرار اعترافه و مستوى معيشته

تحليل أثر أسوة باآلخرين ال بد لسورية من . ستتحول األزمة إلى كارثة محققة خرىاأل
قطاعات ذات حدد التة مستقبليسيناريوهات على يها وال بد لها من التركيز األزمة عل

  .باالستثمارولوية األ
  ال يصلح العطار ما أفسده الدهر :زمة العالميةاأل

في علم االقتصاد اليد الخفية تنجم عن االنسجام بين المصلحة الفردية والمنافسة والعرض 
وتلعب النقد دوراً حيوياً . والطلب وهذا االنسجام هو الذي يضمن توزيع موارد المجتمع

اً بشكل مباشر ذهب تهيتغطالمفترض (النقد  تقلباالنسجام الذي يؤدي اختالله إلى  في هذا
عند أي خلل تلعب اليد الخفية دورها و .)سنداتالقطع األجنبي أو الأو غير مباشر عبر 

    ...ب الذهب أو التضخم أو خفض االستيراديتسرب
ر اسعأتثبيت لأساساً  يقتصاداالاألداء مؤشرات اعتمدت  1971عام  تعويم العمالتمع 

قطع إلى  مؤشراتتلك المصداقية غياب  فأدى. بدالً من التغطية الذهبية العمالت الرئيسية
  . اليد الخفية

في (تحرير التجارة واألسواق وازدهار النمور اآلسيوية وتزايد  الشيوعيةبعد انهيار 
لتحقيق  لم المالفي عا معظمه نمو غير مسبوقلتمويل الغرب اقتراض زاد  )التسعينيات

نسبة االدخار انخفاض الغربية الدول معظم تبين إحصاءات و. رفاه على حساب اآلخرينال
ت النسب التي اعتبرها الغرب زإلى عتبات خطيرة تجاووزيادة نسبة الديون الخارجية 

 إلى )الناتج المحلي اإلجمالينسبة إلى (خارجي الن ديالإجمالي وصل ! مؤشر خطرسابقاً 
تجاوزها في العديد من الدول المتقدمة كما يظهر وفي الواليات المتحدة % 100 حوالي

حيث يالحظ زيادة مديونية البعض بسبب دوره المالي والمصرفي ( المخطط التالي
  :)كالمملكة المتحدة
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مبررة في التسعينيات الغير  هارتفاعاتأن عاماً  80مؤشر داو جونز منذ  تابعةمتبين و

. عالم المال على االقتصاد الحقيقيخطر هيمنة تجاهل ات متكررة بسبب أدت إلى انهيار
خطر (تجديدها أو  )قيمتهاخفض خطر (طلب تسييل قروضهم بين مقرضو الغرب حار يو

الكوارث التاريخ أن أما الدول المأزومة فقد أظهر . )إلنعاش االقتصادحرب العمالت 
وغالباً ما شهد  .أزماتهاخروج من والخلط األوراق فعالة لالطريقة تعتبر الوالحروب 

مديونية مرتفعة، بطالة، (اً حاليالغرب فداحة أزمة لكن و. التاريخ الحديث حروباً موضعية
ات الموضعية أو المحدودة غير كافية لحل أزمة ورشجعل القد ت )تنافسية الدول البازغة

   فذ؟وأين سينا هو المخطط القادم فم !نادي الرفاه على حساب اآلخرين
  المتوقعخطط مال

 )وغيرها الصينو، والهند إيران وتركيا والبرازيلمثل (تكرر القوى االقتصادية البازغة 
مختلف هذه وتراكم . األسواق  التصديريةغزو والمتوحشة الغرب في المنافسة قواعد 

هضة التي رافقت التراكم الرأسمالي في ن) على البشر والبيئة(بية ذاتها لالدول اآلثار الس
سمحت القيادة الصارمة لألداء و. دون اهتمام بعدالة توزيع الثروة قبل قرنينالغرب دول 

ة غير مسبوقة وضعت الصين في المرتبة صينياالقتصادي الصيني بتحقيق تنافسية 
احتياطات القطع المرتبة األولى في على الصين ستحوذ تو .االقتصادية الثانية عالمياً

 0.5لدول منطقة اليورو،  0.7فقط لليابان و 1الر حالياً يليها تريليون دو 3(األجنبي 
مرتبة في احتياطي  سادسوتحتل . )للواليات المتحدة 0.1السعودية،  0.4و لروسيا،
مع األزمة الحالية و). األولى ذهبا: للواليات المتحدةآالف ألف طن مقابل ثمانية (الذهب 
  .الغربالعالمي وتمويل عجوزات تنشيط االقتصاد ضرورة لالنمو الصيني أصبح 
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غالء في التحكم بنتاج رغم النمو االقتصادي الغربي ساعدت قلة عدد سكانه وزيادة اإل
 .ت الوفرة النقدية والسلعية بمساعدة الدول الفقيرةوسمح .وخاصة الغذائية منها األسعار

تحسن إلى ي سيؤدإلى نوادي التقدم االقتصادي الدول البازغة ولكن انضمام العديد من 
. وخاصة في مجال الغذاءغير مسبوق طلب تزايد إلى وبالتالي فيها معيشة المستويات 

. األكثر تقدماًفمعظم تلك الدول تتميز بأعداد هائلة من السكان وخاصة لدى المارد الصيني 
الغذائي مثالً ستؤدي من استهالكهم % 20ة لدى هؤالء بزيادة رغبوهذا يعني أن مجرد ال

فقط حيث أن نمو أو الهند وهذا التخوف ال يرتبط بالصين . ثير مباشر على األسعارإلى تأ
  .قدرة األرض على تأمين احتياجاتهمالبشر بحاجة للتبصر في 

والتغاضي عن األسعار تحمل ارتفاع في ظل نهضتها قادرة على  الدول البازغةوإذا كانت 
  : ينوزع باقي الدول بتتسالعديد من المتناقضات بفضل أدائها االقتصادي، 

زعزعة محاوالت جتماعية وااللضغوط تتزايد عليها ا القدراتدول نامية محدودة  .1
  . التوازن

ومحاولة تصدير  هادعمباإلمكان لم يعد تخفيض مستوى معيشة تحار بين دول متقدمة  .2
على  يينالغرب احتجاجتفاقم األزمة وتوسع الخوف من يبدو أن و. مشاكلها إلى الخارج

   !مج التقشف سيدفعها إلى الخيار األسوأبرا
  كيف يتأثر الشرق األوسط باالزمة المالية العالمية؟

  :قضتينانالشرق األوسط ظاهرتين متجريات مفي حاليا نالحظ 
إطراء أو (لغرب لبعضها إلى امشهود الوالء الرغم بالجملة ورش في بلدان إلى السعي  .1

  ).المؤسسات الدولية على أدائها
الراغبين بالتغيير برامج وتجاهل  في الجمهوريات المتوسطيةاألنظمة لتغيير  األولوية .2
  . )تحركاتبعد ال وأأثناء  وسواء قبل أ(
حراك المن  يبقى التخوف مشروعاً، اإلصالحمطالب شرعية باعتراف مختلف السويات بو

خفي ي عسى أالالتغيير الراغبين بتحليل برامج وهذا يتطلب . قد يكون أسوأ نحو مجهول
، الشريف حسين مع فعلت سايكس بيكو كما ( يندم عليه الجميع قد باطالًكالم حق 

ال تمثل المتوسطية العربية الدول وبما أن  ..). مع انتفاضات فلسطين مفاوضات السالمو
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 مشاكل أي من االقتصادات الغربيةمناسب لورشات قادرة على حل بإمكاناتها المتواضعة 
 لغربلتحقق ، فقد )من مجموع هذه الورشاتبكثير وحدها أكبر  مجموع ديون اليونان(

  :هاأهمالجوهرية  هدافالعديد من األ في مرحلة تمهيدية
بنزاعات ) العربي الخليجورشة ( إنهاك الحليف البشري والعسكري للهدف الحقيقي .1

لمه تحقيق حكما يأمل الغرب . الديمقراطيةدعم االستقرار وتارة لدعم باسم تارة داخلية 
وهذا الحلم يشكل الهدف . )..سورية والمقاومة(لخط المقاوم في وجه إسرائيل بشل ا

نحو منع المنطق المقاوم والتمهيد لمزيد من السياسات  السياسي األسمى للغرب وإسرائيل
 .التوسعية

  األنظمة والمعارضة لدى كل من ح سالالتسويق إنشاء أسواق مناسبة ل .2
سهم البالد المتوسطية رغم صغر تس" المزعومة طيةالديمقرا"نحو سنوات بمرور  .3

تدريجياً وقد يعاد  إلى الغرب هجرةالشكلة حل مومن جهة  في إنعاش الغرب هاورشات
 .قسراً إلى تلك الورشات "بهم غير المرغوب"ن والمهاجر

تشكل مشروع مارشال جديد للصين والقوى البازغة  الغرب حالياأزمة نعتقد بأن ضخامة 
وقد برهنت الدول البازغة وعلى رأسها الصين قدرتها . ضطر لخوض أي حربدون أن ت

االستمرار فهل سيقبل الغرب . حرب حقيقيةشروطها دون الحاجة لبعض فرض على 
تفاقم أزمة سيؤدي  ؟ولكن تتكرر فيها هزائمه منافسة يفترض أنها حرة وفق قوانين السوقب

 .به تعصفواجتماعية  مة اقتصاديةللخروج من كل أزتصدير مشاكله لتكرار الغرب 
يفسر  عدم فعاليتها مؤخرا أدوات جديدة من االستعمار غير المباشر إال أن هريطوتورغم 

مفاهيم ما  عودته إلى االستعمار المباشر الذي طالما اعتقدنا أنه لم يعد مقبوالً مع انتشار
  . "بحقوق اإلنسان"يسمى 

للورشة مقدمة ضرورية الناحية االقتصادية من ورشات دول المتوسط العربية وتعتبر 
: ضمان هدفينفي الخليج التي يمكن من خالل ورشتها  الدول النفطيةأي (ة األكبر يالحقيق

في وجه الدول البازغة وخاصة  هصراعدعم أدوات زيادة الطلب على منتجات الغرب و
تأزيم المتوسط م دون ال يمكن لهذه الورشة أن تقوو). الخليجي" النفطب"التحكم الصين عبر 

عندما يحين موعد الخليج  ةنجدعن العربية القوى البشرية والعسكرية في الدول لهاء إل
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ورشات والتركيز على أخرى وال يبرر الصمت الغربي الحالي عن  .الكبرىورشة ال
الصراع اسم الديمقراطية أو بباسم سواء الفوضى الخالقة مسلسل بترتيب ممنهج لسوى 
   !أو ما يسمونه العداء للسامية يرانياإل-العربي

في ظل ما سبق وبغض النظر عن اإلصالحات السياسية التي ال تدخل في مجال هذا 
  ؟القادمة من النواحي االقتصادية واالجتماعيةآفاق سورية المقال ما هي 

  بين عقابيل الماضي وتطلعات المستقبل: سورية
 التضخمبطالة وفاقمت ال هالكنجتمعات النامية لتفسير أزمات الماألزمة العالمية ال تكفي 

بين وتشرذم المجتمع  .التصدير وأهملتد ارالستيدعوة لنفتاح اال فهمتفي دول 
وجه األمان في جذور مروراً بالباحثين عن بالالمتشبثين وجديدة الفتراضية ات االصرعال

كثر يمجتمعات  فيوتزداد التشابكات  .منذ زمن طويلشرس لم تشهده المنطقة تسونامي 
وتطغى فيها مصالح الفرد أو الجماعة على التهرب الضريبي بها اقتصاد الظل وأمراض 

التي  االقتصادية واالجتماعيةاإلشكاالت على تحليل في هذا المقال ركز ن .حساب الوطن
  :يشمل أهمهاعلى أن دراسات الأكدت 

 العملعلى حساب دوام في ظل ثقافة ( نتاجيةاإلانخفاض مستوى الدخل و: اقتصادياً .1
ورغم الجهود االستثمارية ومحاوالت االنفتاح ). وانتشار اقتصاد الظل والتهرب الضريبي

واهملت نسبياً البنية التحتية  كان االعتماد األساسي على الثروات الباطنية والقطاع العام
خجوالً او وبقي القطاع الخاص . والقانونية القادرة على جذب االهتمام المحلي والخارجي

المودعة على شكل ودائع أو استثمارات في  الحقيقيةوثرواته متهرباً من إظهار أرقامه 
  !دول الجوار

وهجرة مكثفة من ريف إلى مدينة تتزايد فيها  البطالةارتفاع معدالت الوالدة و: اًاجتماعي .2
  .ضعف منظومتي التعليم والقضاءيضاف لها و .مشاكل شح المياه

وصفات ونصائح الدول لفج أو بتجريب فضفاضة تسمح بتوصيات لحالية األزمة الم تعد 
على  ةقادرالموازنة بين العديد من التوجهات المتاحة والإلى سورية تحتاج  .األخرى
مقترحات للنقاش حول فيما يلي . اإلجابة على الهواجس الحقيقيةوداخلياً وخارجياً التفاعل 
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سمح بتوفير يالقادمة سعقود خالل الـز على إنشائها التركي مالمح مبدئية لبنية نعتقد بأن
  .في المستقبل" فعلية"ستثمارات البيئة جاذبة تهيئة وفرص عمل 
   ما حك جلدك مثل ظفرك: في سوريةمستدامة تنمية أفكار نحو 

الدولة، (متعدد الجوانب يشجع األطراف المعنية تحتاج سورية إلى مشروع طويل األمد 
. ه بشكل مباشر أو غير مباشرفيالمشاركة على ) من الداخل والخارجالمؤسسات، األفراد 

  هذا المشروع؟ي مقومات فما ه
  كمن أهميتها وت. أهم اختراع ميز النهضة الصناعية األوروبية اآللة البخاريةتعتبر

تواصل البشر و  صعوبةمحدوداً بسبب  ألن النمو كانفي القطارات  هافي استخدام
ونهضت الدول الغربية نهضت مع ربط الساحل والداخل والسهل والجبل . البضائع
ومنها (في الدول النامية و. سكانها ويسرت تواصلهمومدنها  تكل دولة ربطمعها 
أو أصبح تواصل البشر والبضائع  تعقدكلما معدل التنمية ينخفض أن  تبين) سورية

  .مكلفاً في المال والوقت
 خذ باالعتبار المتطلبات الحديثة لالستثمارات أو النمو تأحتاج سورية لبنية تحتية ت

وإمكانية تمديدها الديموغرافي وتنافسية المناطق الحرة والصناعية والبنى التحتية 
تحويل الجغرافي و هاموقعويمكنها االستفادة من . الجوارلتتواصل مع بنى دول 

سنوياً في سن ألف  400(الوافدة  ةلاكثافة العمنقاط ضعفها إلى قوة بما فيها 
   ).العمل

  في مناطق الساحل والغاب ودمشق  يتركز السكان ونشاطهم األساسيفي سورية
 ).الجزيرة والبادية والجنوب(ذو المساحة األكبر البالد وحلب على حساب باقي 

وبغض النظر عن إشكالية تقاسم (ورغم أن الفرات هو النهر األكبر في البالد 
خطط ال ال ي) ي غزارته بمئات األمتار المكعبة بالثانيةحيث وسطالياً ح مياهه

  . حوله أو لتجهيزه للمالحةللعمران 
  لمرور كثيف بشاحنات عدم صالحيتها و هاصغر عرضب سوريةطرقات تتميز

نظراً لعدم وجود و). الطرقعلى حارتين في معظم لسيارات مرافقة لال(الترانزيت 
وتوسعاتها المستقبلية رانية موالعكنية تموضع التجمعات السدرس منظور شمولي ي
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أحزمة فقر في ت مساكن وورشات غير نظامية انتشرخارج التجمعات التقليدية، 
فزادت مشاكل الخدمات والتوترات اإلجتماعية . المدن وخاصة الرئيسية منهاحول 

  . عبر الزمنسوءاً تفاقم واقع يوتكاليف إصالح 
قومية مشاريع مشروع أو التوجه إلى بدء ود وبعثرة الجهوقف إلى تحتاج سورية لذا 

وقابلة للتفاعل مع البلدان المجاورة وقادرة على تحريض قطاعات مختلفة مديدة ضخمة 
أو (ومثال ذلك مشروع . ةفرص عمل كثيفاستثمارية جديدة وأجواء خلق وقادرة على 

عدة ال ينتشر قابل للتنفيذ على مراحل ويرتكز على خطين دوليين في مناطق وا) مشاريع
بما يقلل من الضرر على األراضي (فيها حالياً أي من المدن المأهولة قدر اإلمكان 

في الخريطة أدناه وضعنا المقترح ). الزراعية ويخفض تكلفة االستمالك وتكلفة التسويات
يمتد . بالخط األحمر وبشكل جزافي كما وضعنا إمكانيات التمديد العاجل بالخط المنقط

وهي المنفذ الجنوبي (حدود الشمال بجوار الفرات إلى الجنوب في السويداء األول من 
فالسويداء رغم قرب . األفضل نحو الخليج سواء لتقصير المسافة أو إلنعاش المنطقة

! منها، تضطر لهدر وقت غير مبرر في السفر إلى الخليج أو العراق إربد-طريق بغداد
في درعا على السويداء نظراً لوفورات  وبالتالي سيفضل أي رجل أعمال االستثمار

 ....)النقل
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كم من مجرى  20-10على بعد يوازي (من الساحل إلى البوكمال فيمتد الثاني أما الخط 
نسبة ( المنجز تقريباًحيث يمكن االعتماد على الطريق الجديد  وصوالً إلى أريحا الفرات

حلب إلى -يختصر زمن رحلة الالذقية( ذقيةالالحا ويفيما بين أر %)90التنفيذ حوالي 
   .)مليون دوالر  300كم وتكلفته تقارب  98 هالنصف طول

مستقبلية للشريانات الحيوية لبنية سورية مختلف المتطلبات اليشمل كل خط قدر اإلمكان 
  :مثل
  سرعات لل(ثالث خطوط قطار على األقل  ) عاجل أو آجل(مساحة كافية لتمديد
  )اليةعالمتوسطة وال
  متراً  20عرض كل منها طريق باتجاهين ) عاجل أو آجل(مساحة كافية إلنشاء تمديد
بما يضمن عدم التعدي على حرم الطريق المختصر مع مرور السنين ويعرض (

إال أنه  أضيقورغم أن طريق أريحا . )التوسعات المستقبلية لخطر وصعوبات في التنفيذ
داخل مع قابلية التوسع وصل الساحل بال ينوعطرطوس -جبلة وحمص-غابالمع طرق 

  .الحقاً
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  األنهار القابلة للتأهيلالفرات وغيره من على  )سدود(بوابات متحركة نشاء إلالسعي :
مسطحات مائية مؤهلة برفع وهبوط مستوى سفن المالحة بما يضمن سيسمح ذلك 

 ...و أعمال السقاية أو السياحة أو االستثمار للمالحة النهرية

  ات الصحية، المعطيات دالكهرباء، الماء، التمدي(كافية لمختلف أنواع الشبكات مساحة
  ...) الرقمية

  يمكن ) كم 20-10(مساحة من األراضي التي تحيط بالخط وتشكل نطاقاً حوله
العمران زيادة الطلب على في المستقبل البعيد بعد اكتمال البنية واستثماره  االستفادة من

  . حولها
حسب ما سنشرح أدناه ال .  كم 2000طول الخطين المقترحين أقل من يبلغ مجموع و

بأن كل خط يتطلب  وعندما نقول. جدوى خصخصة هذا النوع من المشاريعبنعتقد 
فإننا بالتأكيد ال نقصد اإلنشاء الفوري لهذه البنية المكلفة جداً والتي المذكورة مساحات ال

إال عبر  اال يمكن تنفيذهو .انيات الدولة السوريةإمكاالستثمارية الكاملة تتجاوز في قيمتها 
 1.7الحديدية حوالي  وبما ان وسطي تكلفة كل كيلومتر من السكك . عدة خطط خمسية

مليار  4مليون دوالر نجد ان تمديد سكة حديدة واحدة على طول الخطين لن يتجاوز 
ال للتربة بطبقة متر ومع استبد 40كما أن كل كيلو متر من الخط البري بعرض . دوالر

وبالتالي ستكون تكلفة . مليون دوالر 1طبقات من اإلسفلت يقارب  3سم و 70مناسبة 
البنية أن وهذا مؤشر على . مليار دوالر 2كم ما يقارب   2000الخط البري بطول 

تخصيص كامل للمساحات المذكورة والتسوية وتأهيل حارتين لكل (لهذا المشروع األولية 
ق الدولي وسكة حديد واحدة ومختلف التمديدات الضرورية من عبارات اتجاه من الطري

وجسور وغيرها من المتطلبات األساسية للمدن السكنية أو الصناعية المرتقبة على امتداد 
يسمح أن نا يتوقع وه .مليار دوالر 15بجوار  تكلفتها المبدئيةستكون ) هذه الخطوط

المبالغ و .معهامشتركة نظراً للمكاسب المنه دول الجوار بتمويل جزء بمساهمة المشروع 
متواضعة بالمقارنة مع المكاسب التي ستنجم عاماً  20المطلوبة لتنفيذه التدريجي عبر 

  . عنه
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  :كاآلتيتنفيذه بلمشروع سيسمح القبول المبدئي ل
 . قبول شكالً و مضموناً وصقله بالمالحظات الجديدةالللتأكد من إمكانية نقاش عام  .1
قروض ومساعدات ومشاركات إجراء دراسات من إمكانات أو ب المتوافرمن ضيمكن  .2

تشراف وجه سورية تحاول اسفنياً وقانونياً وعمرانيا ومالياً تمهيدية شاملة ومتكاملة 
  .وهويتها بعد عشرات السنين

ودراسة طرق في مناطق غير مأهولة  امعظمهاستمالك كامل المجاالت المتاحة كون  .3
  .في المناطق ذات الطبيعة الخاصةالتشاركية ك أو مناسبة لالستمال

يخصص النطاق ) خاصة في البادية(باختيار المناطق المنبسطة نسبياً قدر اإلمكان  .4
وسكة حديد تين فقط حارتجهز بداية وحسب المتوافر مالياً  .التسوياتالمطلوب وتجري 

لبنى التحتية الالزمة ل والسكك والتحضيرالحارات زيادة ومع توافر التمويل يمكن . واحدة
  .بناء على التضاريس والبيئة وغيرهامسبقاً ستقبلية يتم اختيارها لتوسعات عمرانية م

  :عديدة منهامزايا ع والمشر اهذيقدم 
  في  سويسالقناة مع يتكامل  الخليج العربيحتى وخط حديدي مناسب الخط األفقي تمديد

  .النقل مع المتوسط
  يمكن للمعتمر (عادية ودينية مختلفة لسياحة  إلى مكةوصوالً  العمودي تمديد الخطسيمهد

بوجود القطارات السريعة أن ينطلق باكراً للوصول إلى مكة وإجراء مناسك العمرة ومن 
  ... ).ثم العودة في اليوم ذاته

  بإنعاش زراعي وصناعي لمنافذ الحدودية اوالمدن سيسمح تكامل بنية المواصالت مع
 المنتجاتالركاب ونقل نظراً لسهولة سورية بما فيها الجزيرة الاطق منالوخدمي لمختلف 

مع السويداء منفذ بري يصل بالتفاوض مع األردن إذا سمح و .بسهولة وأمان وسرعة
  . مدنها وقراها اقتصادياً واجتماعياًستنتعش  )داخل األردن كم 40-30( إربد-طريق بغداد

 أو الساحلية في مناطق أوسع  ضي الزراعيةاألرابعيداً عن  ميناء جافتسهم البنية ب
   .وأرخص وأقل رطوبة وأقرب إلى المناطق الحيوية السورية أو المجاورة

  باألخص في مناطق البادية(كم حول الخط المذكور  20-10سيسمح استمالك نطاق (
ردات (تطور عمراني على أسس جديدة بمخططات استباقية وليست عالجية ببنية الوإنجاز 
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هيمنة المدن الكبيرة  ؛ وبعيداً عن تكريس)..التجاوزات وألسكن العشوائي بالنسبة ل فعلال
يمهد س. ...)،ةمياه، بيئ(ن اختيار األفضل للمدستباقي االتخطيط يضمن الو. على الصغيرة

  . لمصلحة الجميع لتوزيع أفضل للكثافة السكانية بين المدنذلك 
 ولكن . ية و الموقع والمناخ لجذب االستثمارال يكفي توافر المزايا الضريبية والجمرك

تبسيط اإلجراءات ووضح الحقوق والواجبات وإنجاز المراحل األولى من البنية المذكورة 
  .االستثمارات الخارجية الحقيقية الكثير من سيسهل إقناع وجذب

 رفع أسعار األراضي نظراً لتركزه في المدن وجوارها ساهم االستثمار في سورية ب
المذكورة النية منح مواقع منخفضة القيمة أو مجانية على خطوط كبديل يمكن . قاراتوالع

ومع كل استثمار جديد تمدد الخطوط إلى مسافات . حتى موقعهم هامقابل تمويلهم لجزء من
 .أبعد بما يضمن االكتمال التدريجي المذكور أعاله مع انتعاش االقتصاد

 الستثمار المباشر وغير المباشريوفر المشروع الكثير من فرص العمل وا 

 سهم بنية ترانزيت بعيداً عن التجمعات السكنية بتسريع عمليات النقل وتخفيف تكاليف ت
 الحوادث وغيرها
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  الخاتمة
  

فهذا أمر جيد؛ فجأة أهمية حقوق اإلنسان في مختلف الدول العربية الغرب كتشف يأن 
فهو على األراضي الفلسطينية يلي االحتالل اإلسرائممارسات لكن عندما يستثني منها 

  ". ديمقراطيته"بديهيات الحقوق التي بنيت عليها يناقض 
انسجاما مع و. شرق أوسط جديد لرسمالدول الغربية تهافت انسجاماً مع مصالحها ت

ترغب دول شرق أوسطية نا كلحوار حول السيناريوهات التي تناسبمصالحنا ندعو 
  . هاالتداخل االجتماعي بينمستوى  ىيوماً إل تكامل اقتصادي لم يرقب

إذا ترافق و. طموحاتالواإلمكانات المتاحة ناسب مشروع يعن بحث وهذا ما يدفعنا لل
لمصلحة وتواصل األفراد أو الجماعات والمناطق (المشروع االقتصادي المناسب 

البنية ة وللخدمة العامة والحوكمالمناسب تطوير الالعدالة في توزيع الثروة ومع ) المتباينة
ينأى بأبناءه عن العصبية الذي لوطن إلى مفهوم الوصول القانونية العادلة فستكون مقدمة ل

مقترحات نطرحها للحوار ونسعى إنها  .والتخلف نحو مشاعر صادقة باالمتنان واالعتزاز
واآلفاق المتاحة  مقاالتنا السابقة حول األزمة المالية العالميةمن خاللها الستكمال 

  .صاد السوري لمواجهة مختلف أنواع التحدياتلالقت


