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هل نتعلم أم ال ؟.. التجربة التركية بين أيدينا
التبادل التجاري بين سورية ولبنانمعناكونوا

يتجاوز 500 مليون دوالر خالل 2009
جهاد التركي

أثبتت اإلحصاءات أن التبادل التجاري بني سورية 
ولبن���ان عام 2009 قد طبق النص���ف مليار دوالر 
ورمبا يكون جتاوزه علما أن اإلحصاءات تشير إلى 
ان الرقم وصل إل���ى 410 ماليني دوالر لغاية الربع 

الثالث من عام2009.
وذكر رئيس املجلس األعلى السوري � اللبناني 
نصري اخلوري أن ما يلفت في العالقات التجارية 
هو نسبة النمو الكبيرة التي شهدها التبادل التجاري 
منذ عام 2004 وحتى اآلن حيث ارتفع حجم الصادرات 
اللبنانية من 70 ملي���ون دوالر عام 2004 إلى 210 
ماليني دوالر ع���ام 2008 وجاء ذلك نتيجة تطبيق 

منطقة التجارة احلرة بني البلدين.
وأضاف: ان ما ميك���ن قراءته أيضا في التبادل 
التجاري بني البلدين هو تقليص العجز ومقاربته 
بني البلدين حيث لم يعد يتجاوز 20 مليون دوالر 
ملصلحة سورية بعد أن كان الفارق كبيرا في السنوات 
املاضية علما أن لبن���ان متكن في عام2007 من أن 

يجعل امليزان التجاري ملصلحته وألول مرة.
اخلوري أش���ار في حديثه إلى مؤش���ر ازدياد 

حركة التصدير وإعادة التصدير والترانزيت وحتى 
االس���تيراد من وإلى لبنان عبر سورية، معتبرا أن 
النمو والتطور الذي شهده هذا املؤشر يشكل نقلة 
حقيقية إن كانت تعبر عن شيء فإمنا تعبر عن حيوية 

العالقات السورية –اللبنانية وبشكل مطلق.
موضحا أن التصدير وإعادة التصدير والترانزيت 
عبر س���ورية والدول العربية وتركيا ازداد مبعدل 
يتراوح بني 27 و30% س���نويا ليصل في عام 2008 
إلى نحو املليار دوالر تقريبا وهذا يشكل 28% من 
إجمالي تصدير لبنان ويظهر االستيراد عن طريق 
سورية بنفس احلجم )حوالي 950 مليون دوالر( وهذا 
دليل على أهمية سورية بالنسبة للبنان باعتبارها 
بوابتها التجارية البرية الوحيدة التي تختصر لها 
املسافات إلى مختلف األسواق، مشيرا إلى أن ذلك 
لم يكن ليتحقق لوال حيوي���ة العالقات واملصالح 
وأحكام اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين بشكل 
ثنائي أو في إط���ار منطقة التجارة احلرة العربية 
الكبرى التي ساعدت على ازدهار التبادل التجاري 
واالستثماري وهذا األخير يحقق أرقاما ممتازة في 

السنوات األخيرة.

مرسوم جمهوري يبقي السوريين ممن يختارون
العودة للجوالن المحتل على رأس عملهم

17 نوفمبر المقبل يوم وطني »سوري« في »إكسبو شنغهاي« 

أصدر الرئيس السوري بشار 
األسد املرسوم التشريعي رقم 17 
القاض���ي باعتبار كل عامل لدى 
اجله���ات العامة م���ن املواطنني 
العرب السوريني عاد إلى اجلوالن 
الس���وري احملتل بقصد اإلقامة 
الدائم���ة فيه قائم���ا على رأس 

عمله.
ويس���تفيد العامل���ون ف���ي 

اجلوالن السوري احملتل، الذين 
قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بفصلهم من العمل بسبب مواقفهم 
املعبرة عن متس���كهم بهويتهم 
الوطنية وانتمائهم الوطني من 
أحكام املادة األولى في املرسوم 

التشريعي.
ونص املرسوم على أن »يعتبر 
حكما قائما على رأس عمله كل 

عامل أو موظف أو متعاقد أو وكيل 
أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف 
بساعات لدى اجلهات العامة من 
املواطنني العرب السوريني عاد 
إلى اجلوالن السوري احملتل عن 
طري���ق الصليب األحمر الدولي 
بقصد اإلقامة الدائمة في اجلوالن 
الس���وري احملتل أو عن طريق 

اجلهات الرسمية املختصة«.

مت وضع اللمسات األخيرة على 
مخطط اجلناح السوري مبعرض 
»إكسبو ش���نغهاي 2010«، الذي 
سينطلق بداية مايو القادم، كما 
مت حتديد نوعي���ة املعروضات 
النهائ���ي  الزمن���ي  واجل���دول 
لتسليمها، جاء ذلك خالل االجتماع 
التنسيقي للجنة التنظيمية الذي 
انعقد في مقر املؤسس���ة العامة 
الدولية  للمعارض واألس���واق 
بحضور ممثلي الوزارات املشاركة. 
وقد استعرض محمد حمود املدير 

العام للمؤسسة العامة للمعارض 
واألسواق الدولية خالل االجتماع 
اخلطوات التي مت اتخاذها من قبل 
املؤسسة كاشفا أن سورية حتتل 
املرتبة األولى م���ن بني اجلهات 
الدولية املشاركة والبالغة 240 
دولة ومؤسسة دولية في موضوع 
التقيد باملواعيد الزمنية واحترام 
االلتزام���ات. وأش���ار حمود إلى 
تخصيص يوم 17 نوفمبر القادم 
يوما وطنيا لس���ورية مبعرض 

»إكسبو العالم«.

ثم استعرضت اللجنة األمور 
التنظيمية  املتعلقة بالنواح���ي 
واملعروضات، حيث ستقوم وزارة 
الزراعة بعرض مميز ل� 3 أصناف 
من احلب���وب، إضافة إلى القطن 

وزيت الزيتون.
أما وزارة السياحة فسيتضمن 
التصاميم  العديد م���ن  جناحها 
والصور والنماذج والبروشورات، 
إضافة إلى عروض حرفية حية 
وسيتم عرض فيلم عن السياحة 

السورية.

160 مليار متر مكعب من الغاز 
خطة وزارة النفط حتى 2025

استعرض م. سفيان العالو وزير النفط والثروة املعدنية 
مع املعنيني في ش���ركة حيان للنفط مراحل تنفيذ مش���روع 
معمل غاز حي���ان قرب تدمر والبرام���ج الزمنية املوضوعة 
الستكمال إجنازه في الوقت احملدد ملعاجلة نحو 4 ماليني متر 
مكعب من الغاز يوميا وذلك خ���الل جولة تفقدية على عدد 
من مشروعات النفط والغاز في محافظة دير الزور واملنطقة 

الوسطى أخيرا. 
وتوقع املش���رفون على املشروع أن يتم إجناز معمل غاز 
حيان قبل الفترة العقدي���ة املقررة في الربع األول من العام 
2011 وستبدأ عمليات التشغيل في شهر ديسمبر املقبل حيث 
سينتج املعمل حوالي 3.7 ماليني متر مكعب من الغاز النظيف 

و5000 برميل من املكثفات و180 طنا من الغاز املنزلي. 
وأشار وزير النفط إلى أن هذه املشروعات تعتبر جزءا من 
خطة وزارة النفط الستثمار الغاز الوطني موضحا أن سورية 
متتلك احتياطيات كبيرة من الغاز يقدر القابل لإلنتاج منها 
بحوالي 284 مليار متر مكعب ميكن أن تزيد مع االكتشافات 
اجلديدة موضحا أن خطة وزارة النفط تلحظ إنتاج نحو 160 
مليار متر مكعب من الغ���از النظيف خالل الفترة من 2009 

إلى 2025. 
وكانت افتتحت ف���ي نوفمبر املاضي محطة حيان للنفط 
والغاز في حقل جحار إلى الغرب من مدينة تدمر وتهدف إلى 
معاجلة النفط والغاز املنتج من حقول ش���ركة حيان للنفط 
باستطاعة 6000 برميل نفط يوميا وإنتاج حوالي 650 ألف 

متر مكعب من الغاز النظيف اجلاهز لالستخدام. 
يذكر أن ش���ركة حيان للنفط هي ش���ركة عاملة مشتركة 
بني املؤسس���ة العامة للنفط وش���ركة اينا الكرواتية بنسبة 
مس���اهمة 50% لكل جانب وبدأت في عام 2005 بتنفيذ أعمال 

احلفر واإلنتاج.
كما زار وزير النفط مواقع اآلبار 17 و35 و36 في حقل مهاش 
التابع للشركة السورية للنفط القريب من مدينة دير الزور 
حيث مت التأكد من تطبيق قواعد األمن والسالمة فيه وإزالة 
جميع اآلثار الناجمة عن عمليات احلفر واإلنتاج إضافة إلى 
اإلسراع في دراس���ة وتنفيذ مقترحات جلنة مجلس الشعب 
املكلفة بدراسة الواقع البيئي في محافظة دير الزور وخاصة 
ما يتعلق مبعاجلة مشكلة التآكل وتخفيف الغازات املنطلقة 

من اآلبار املنتجة.

من مجمل احتياطيات تقدر بحوالي 284 مليار متر مكعب 

4 مشاريع »حمصية« تفوز بتمويل من مسابقة »ابدأ« االبتكارية
حمص ـ هدى العبود

احتفت مدينة حمص باإلعالن عن أسماء الفائزين في مسابقة »ابدأ« وهي املبادرة 
التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راش���د آل مكتوم العام املاضي في 

سورية بالتعاون مع اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية 
بهدف دعم املشروعات ذات األفكار االبتكارية في مجال 

تقنية املعلومات. وجاء اإلعالن عن أسماء الفائزين 
في حفل تكرمي كبير أقيم في فندق سفير حمص 

حضره د. غياث بركات وزير التعليم العالي 
ود. عماد صابوني وزير االتصاالت والتقانة 

ووفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
ضم كال من عادل الش���ارد نائب رئيس 
مجلس اإلدارة وس���لطان لوتاه املدير 
التنفي���ذي لتطوير ريادة األعمال في 

املؤسسة.
وأكد د. غياث بركات على تشجيع 
وزارة التعليم العالي ملشاريع التعاون 
القائمة بني مؤسسات التعليم العالي 
واملؤسسات احلكومية واجلمعيات 
األهلية واملنظمات اإلقليمية التي تهدف 

إلى خدمة جيل الشباب وتقدمي البيئة 
املناسبة ليتمكنوا من إيجاد فرص عمل 

تتناسب مع اهتماماتهم ومواهبهم. وكانت 
كلمة اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية 

أكدت دور اجلمعية في دعم وريادة األعمال، 
حيث تعد مسابقة »ابدأ« خطوة هامة لتعزيز 

روح االبتكار والريادة والتنافس العلمي بني أصحاب 
الفكر املبدع في مجال املعلوماتية.

بدوره أشار الشارد في كلمته إلى أن احلضارة العربية 
تعد من أق���دم احلضارات في العالم، مس���تعرضا ما أجنزته 

للبشرية، مؤكدا أن للمؤسسة خططا وبرامج تدريبية لدعم املؤسسات 
واملبادرات االس���تراتيجية النوعي���ة التي تهدف إلى خدمة اإلنس���ان ودعم اقتصاد 

املعرفة. هذا وقد مت اختيار أربعة مش���اريع من بني الستة عشر املرشحة في مسابقة 
»ابدأ« للحصول على متويل مالي من قبل مؤسس���ة آل مكتوم واجلمعية العلمية 
الس���ورية للمعلوماتية بإجمالي 1.5 مليون ليرة س���ورية، وتضم 
قائمة الفائزين كال من محمد اللبابيدي وعبدالعزيز عباس 
عن مشروع يس���هل التحكم باس���تخدام االنترنت في 
الش���ركات والفنادق، وإيهاب احلراكي عن مشروع 
املوزع الذكي، وخليل اخلطيب وحسام عرنوس 
وعبيدة سليمان عن مشروع حماية االتصاالت 
في الشبكات الالسلكية، وإبراهيم اخليمي 
عن مشروع التعليم االفتراضي والتعليم 
التقليدي. وجاء اختيار املشاريع الفائزة 
بعد دراس���ة تقارير تطوير املشاريع 
املقدمة من قبل املشرفني على متابعة 

هذه املشاريع. 
يذك���ر أن برنامج »اب���دأ« لدعم 
اإلبداع التقني يعد من أوائل البرامج 
واألنشطة التي مت إطالقها وفقا خلطة 
العمل التي أقرت ضمن اتفاقية التعاون 
التي وقعتها مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم مع اجلمعية العلمية السورية 
للمعلوماتية في يونيو 2009 لدعم ريادة 

األعمال في سورية.
هذا وقد قام د.بركات ووفد مؤسس���ة 
محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة مقر حاضنة 
تقانة املعلومات واالتصاالت في جامعة البعث، 
حيث اطلعوا على برام���ج احلاضنة وما ينفذه 
الطالب من مشاريع علمية وخدمية تخدم مؤسسات 

الدولة واألفراد من الناحية التقنية.
حضر حفل التك���رمي د.متام العابد أم���ني فرع احلزب في 
اجلامعة وم.محمد إياد غزال محافظ حمص، والدكتور عامر فاخوري 

رئيس جامعة البعث، وسفير دولة اإلمارات في دمشق.

بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليون ليرة وتقيمها »السورية للمعلوماتية« ومؤسسة محمد بن راشد

الباصات تزاحم السرافيس إلخراجها من شوارع دمشق من جديد
3000 حافلة بقيمة 100 مليار ليرة حصة القطاع الخاص منها 30% تعود إلى العاصمة

بروين ابراهيم 
»السرافيس دخلت »السرافيس أخرجت..« 
وأزمة النقل تراوح مكانها منذ عقود في شوارع 
العاصمة دمشق التي حتتاج الى حلول جذرية 
لرفع املعاناة عن املواطن »الغلبان« الذي ليس 
امامه سوى وسائل النقل العامة للوصول من 

والى وجهته. 
وسعيا منها اليجاد احلل تعتزم مديرية 
النقل في دمشق اعادة الباصات العامة واخراج 
السرافيس نهائيا من شوارعها. وهذا ما وصفه 
م. كميل العساف املدير العام للشركة العامة 
إيجابية في مرحلة  الداخلي باخلطوة  للنقل 
تطوير قطاع النقل في سورية. وقبل ذلك كانت 
عملية ادخال السرافيس ذاتها واالستغناء عن 
التي  الباصات هي اخلطوة االيجابية  خدمة 

ستحل ازمة النقل »جذريا«.
وقد أكد العساف أن السرافيس سيتم إخراجها 
الداخلي  النقل  تدريجيا لتنوب عنها باصات 
باملطلق، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا في قطاع 
النقل من خالل إدخال القطاع اخلاص بعيد كل 
البعد عما يسمى اخلصخصة بل »هو نوع من 
التشارك ضمن حدود مضبوطة ومراقبة من 

الدولة لتبقى حصتها 70% واملستثمر %30«.
وقال العساف: لقد مت إبالغ املستثمرين 
العاملني حاليا على خطوط يرموك سومرية 
ودوما »بالعمل ملدة 24 ساعة، خاصة بعد 
حدوث مجموعة من اإلشكاالت والشكاوى 
التي وردتنا من قبل املواطنني فيما يخص 
الباصات  الشديد والتعرفة وتواتر  االزدحام 
وعدم التزامها باالنتظار في بداية اخلط مما 
يضطرهم خلدمة سيارات األجرة »التاكسي« 
الباصات على هذه اخلطوط  ليصبح تواتر 
كل خمس دقائق من خالل إضافة عدد كاف 
منها«. أما فيما يخص التعرفة فستتم جتزئة 
الباصات تسير  اخلط ليكون هناك عدد من 
من بداية اخلط ملنتصفه وحتصل على نصف 
التعرفة وباصات تسير من منتصفه وحتى 
التعرفة أيضا،  نهايته وحتصل على نصف 

بحسب العساف. 
وفي رده على سؤال ل� »األنباء« حول متوضع 
الباصات »أي مسألة نقل الكراج« إلى نهر عيشة 
إليه ومصائر  املواطنني في الوصول  وتأمني 
العساف: إن  السرافيس، أجاب  القائمني على 
عملية نقل الكراج إلى نهر عيشة هي خطوة 

ضرورية في سبيل عدم إدخال السرافيس إلى 
مدينة دمشق، حيث سيرت الشركة منذ عدة أيام 
ثالثة خطوط من كراج نهر عيشة إلى البرامكة 
� السومرية � كراج البوملان وعددها 40 باصا 
حلت محل 800 سرفيس كانت تعمل سابقا، 
أما بالنسبة ألصحاب السرافيس فأكد مدير 
شركة النقل الداخلي بدمشق أنهم لن يتركوا 
دون إيجاد فرص عمل لهم وهم أمام خيارين 
إما االلتحاق بخط آخر خارج املدينة )أي في 
الريف( أو العمل لدى الشركة أو القطاع اخلاص. 
وأوضح أن النسبة األكبر من عدد السرافيس 
التي سيتم تفريغها ونقلها هو لصالح شركة 
النقل الداخلي فحصة الشركة 1250 باصا مبعدل 
70% في حني يبقى للمستثمرين 750 باصا مبعدل 
30%. وختم مدير شركة النقل الداخلي حديثه 
الباب للقطاع اخلاص  إلى أن فتح  باإلشارة 
لالستثمار أتى نتيجة عدم قدرة الشركة على 
تأمني عدد كاف من الباصات والتي حتتاج إلى 
الرغبة منها في  إلى  100 مليار ل.س إضافة 
االستفادة من أموال املستثمرين وتوظيفها 
في سورية لتطوير قطاع النقل الداخلي أسوة 

بباقي دول العالم. 

كان احلافز للنخب���ة االقتصادية التركية، 
في التجاوب مع إجراءات حكومة حزب العدالة 
والتنمية، الجتثاث الفساد وإعادة هيكلة االقتصاد 
التركي املنهار، يكمن في طموح تلك النخبة في 
انضمام بالدها إلى منظومة االحتاد األوروبي 

بأي ثمن.
من ال يعرف تركيا في تس���عينيات القرن 
املاض���ي، وحتى مطلع العام 2002، ال ميكن له 
أن يدرك بسهولة حجم القفزات النوعية التي 
حتققت، وأخرج���ت االقتصاد التركي من عنق 
الزجاج���ة، وجعلته يحق���ق معدالت منو غير 
مس���بوقة، لم تش���هد لها مثيال أي من البلدان 
النامية، وال حتى النمور اآلسيوية، في ثمانينيات 

القرن املاضي.
ع���ام 2001 كان االقتصاد التركي يعاني من 
معدالت تضخم قياس���ية، وكان متوسط دخل 
الفرد يالمس احلدود الدنيا باملقياس العاملي، إذ 
وصل إلى أقل من ألفي دوالر في العام، متزامنا 
مع مع���دالت بطالة تزيد عل���ى 30% من حجم 
القوة العاملة، وبنية حتتية متداعية، واحتقان 
اجتماعي ينذر باألسوأ، في أبسط توقعات احملللني 

االقتصاديني آنذاك.
اآلن، يقف االقتصاد التركي بشموخ خلف 
كل من هولندة واستراليا، بناجت محلي بلغ عام 
2007 نحو 414 مليار دوالر، ومبتوس���ط دخل 
للفرد يبلغ 9000 دوالر في العام، أي ما يوازي 
مع���دالت دخل الفرد في بلدان اخلليج العربي، 
والعديد من دول االحتاد األوروبي الواقعة خارج 

منطقة اليورو كتشيكيا وبولونيا.
ال أحد ينكر أن وصفة اإلصالحات الشاملة 
التي فرضتها املفوضية األوروبية، كش����رط 
مبدئي ملناقش����ة الطلب املقدم من تركيا منذ 
تسعينيات القرن املاضي لترشيح عضويتها 

لالحتاد األوروبي، كان لها األثر احلاس����م في 
ديناميكية االقتصاد الترك����ي وبلوغه درجة 
من التنافس����ية العاملية جعلته مصدر جذب 
لالستثمارات العاملية ومقصدا للسياحة التي 
حققت في العام املاضي دخول عشرين مليون 

سائح من مختلف أنحاء العالم.
احلافز الذي نقل تركيا من بلد أقل من متخلف 
إلى بلد متقدم في غضون 4 سنوات فقط، مازال 
يستأثر على اهتمام الكثير من املراقبني واحملللني 
االقتصاديني الذين لم ينتهوا بعد من حتليل 

الطفرة التركية التي فاجأت اجلميع.
أه����و فقط الطموح ال����ذي داعب مخيلتهم 
لسنوات باالنضمام إلى النادي األوروبي الثري، 
والذي بدأ يخبو وهجه مؤخرا في نفوسهم، إثر 
املجاهرة األوروبية الرسمية وشبه الرسمية 
في رفض طلب الترشيح؟ أم أن هناك أسبابا 
أخرى لعبت دورا كبي����را في دفع عجلة ذلك 
االقتصاد الذي ظل في حالة س����بات ألكثر من 
نصف قرن؟ الشك في أن الدعوة التي أطلقها 
املهن����دس محمد ناجي عطري، رئيس مجلس 
الوزراء، أثناء انعقاد امللتقى التركي � العربي 
الثالث في اسطنبول األسبوع املاضي، الرامية 
إلى ضرورة تش����كيل تكتل اقتصادي تركي � 
عربي، على غرار التكتالت اإلقليمية والعاملية، 
ستلقى صدى ايجابيا لدى الشعبني، خصوصا 
في سورية. وستشكل هذه الدعوة فرصة لكال 
الطرفني في مواجهة حتديات ما بعد االنحسار 
األميركي عن املنطقة وب����روز تركيا املفاجئ 
كعمالق اقتصادي جار وصديق، حيث تبشر 
الشراكة الكاملة معه بأن األيام املقبلة ستحمل 
معها رغدا من العيش انتظرته شعوب املنطقة 

طويال.
هدى العبود

قال وزير املغتربني جوزيف سويد إن بالده تولي أهمية قصوى ألبنائها 
املغتربني وحريصة كل احلرص على زيادة التواصل بينهم وبني الوطن األم 
مشيرا إلى اإلجراءات العملية التي اتخذت لتحقيق ذلك. وأضاف سويد أثناء 
لقائه أبناء اجلالية السورية في بلجيكا مبناسبة انعقاد املؤمتر السنوي 
لرابطة املغتربني السوريني: إن املغتربني هم سفراء حقيقيون للوطن في 
بلدان االغتراب. جاء ذلك من خالل حوار بني الوزير سويد وأبناء اجلالية 
تناول أوضاع املغتربني الس���وريني في بلجيكا ودول االحتاد األوروبي. 

حضر اللقاء د.أمين سوسان سفير سورية لدى بلجيكا واالحتاد األوروبي. 
وكانت وزارة املغتربني نظمت في أغسطس املاضي امللتقى األول للشباب 
السوري املغترب بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون األسرة ومنظمة 
احتاد ش���بيبة الثورة بهدف مد جس���ور التواصل مع املغتربني الشباب 
السوريني املوجودين في دول االغتراب وليطلعوا عن قرب إلى ما توصلت 
إليه سورية من تطور على مختلف األصعدة باإلضافة إلى ما تختزنه من 

تنوع ثقافي وحضاري في مختلف احملافظات السورية.

دمشق: المغتربون سفراء حقيقيون للوطن في الخارج


