تجربة الصادرات خالل الحصار

إنًّ ًّكًّل ًّعملية ًّبيع ًّأو ًّتجارة ًّبدائية ًّتبدأ ًّمن ًّقرية ًّإلى ًّقرية ًّو ًّتًّعتبر ًّحالة ًّتصديرًّ
بالتبديلًّالسلعيًّأوًّالمقايضةًّالسلعيةًّ .
مثالًّذلكًّقريةًّتًّنتجًّزيتًّزيتون ًّتبيعًّزيتًّهاًّإلىًّقريةًّأخرىًّتختصًّبإنتاجًّالقمحًّوًّ
العدس ًّلتقوم ًّهذه ًّالقرية ًّبدورها ًّببيع ًّمنتجاتها ًّللقرية ًّاألولى ًّو ًّلقرية ًّأخرى ًّتختصًّ
بمنتجاتًّأخرىًًّّ ،وًّهذاًّيًّعتبرًّتصديرًّبينًّقرىًّلينتقلًّليًّصبحًّمنًّقريةًّإلىًّمدينةًّوًّ
منًّمدينةًّإلىًّمدينةًّأًّخرىًًّّ،وًّليًّصبحًّالتصديرًّبالنهايةًّبينًّبلدًّوًّآخرًّ .
أًّيًّبلدًّليسًّلديهًّماًّيًّصدًّرهًّهوًّبلدًّفقيرًّوًّيعيشًّدائماًّبحالةًّعوزًّ،وًّلنًّيصلًّإلىًّ
أيًّرفاهيةًّأوًّلتحسينًّمستوىًّمعيشةًّشعبهًّ .
تنقسمًّالدولًّإلىًّنوعينًّ:نوعًّيعتمدًّفيًّمعيشتهًّعلىًّالسياحةًّوًّالخدماتًّ،وًّهوًّبلدًّ
خدميًّيتأثرًّبأيًّهزةًّأمنيةًّتحصلًّفيهًّأوًّبالبالدًّالمجاورةًّلهًّأوًّبأيًّكوارثًّطبيعيةًّ
(ًّزالزلًّ،براكينًّ)..،تحدثًّلديهًّوًّالذيًّيؤديًّإلىًّانهيارًّهذاًّالبلدًًّّ .
والنوع ًّالثاني ًّهو ًّالنوع ًّالذي ًّلديه ًّمقومات ًّالتصدير ًّمن ًّانتاج ًّو ًّتصنيع ًّو ًّثرواتًّ
وًّهوًّبلدًّاقتصاديًّالًّينهارًّرغمًّماًّيمرًّعليهًّمنًّظروفًّأمنيةًّ
ًّ
باطنيةًّوًّزراعيةًًّّ ،
وًّحصارًّوًّكوارثًّطبيعيةًّ،ألنًّلديهًّكلًّالمقوماتًّاالقتصاديةًّلنهوضهًّمنًّجديدًًّّ .
وًّمثالًّذلكًّالعراقًّ،فبالرغمًّمنًّكلًّماًّعانىًّخاللًّالسنواتًّالماضيةًّمنًّحروبًّوًّ
أزماتًّاستطاعًّبفضلًّماًّلديهًّمنًّصادراتًّنفطيةًّالنهوضًّوًّإعادةًّبناءًّحضارتهًّوًّ
اقتصادهًّمنًّجديدًّ .

ًّ
مثالًّثانيًّاألرجنتينًًّّبالرغمًّمنًّحاالتًّاإلفالسًّالتيًّتأثرتًّبهاًّإالًّإنهاًّبماًّلديهاًّ
منًّصناعةًّالمعادنًّ،ًّ،والسياراتًّ،والشاحناتًّ،وأنابيبًّالنفطًّ،وصناعةًّالموادًّ
الكيميائيةًّ،والمعداتًّالكهربائيةًّ.والموادًّالغذائية وًّالزراعيةًّكالمتةًًّّوًّغيرهاًّبقيتًّ
منًّالدولًّالرائدةًًّّعالمياًّ .
أيضا ًّالب ارزيلًّلديهاًّمنًّثروةًّحيوانيةًّوًّصناعاتًّكيميائية ًًّّ ،وًّصناعةًّالسياراتًّ ،وًّ
الطائرات ًّو ًّاألسلحةًّ ،و ًّالمواد ًّالزراعية ًّكالبن ًّالب ارزيلي ًّالمشهور ًّالذي ًّيتم ًّتصديرهًّ
إلىًّكلًّدولًّالعالمًّ .....
كماًّأنًّ ًّهنالكًّدول ًّالًّتملك ًّمقوماتًّلإلنتاجًّوًّالتصنيعًّوًّالتصديرًّ ،وًّليسًّلديهاًّ
خبرة ًّفي ًّمجال ًّالصناعات ًّو ًّالفكر ًّالصناعي ًّالتصديري ًّتقوم ًّبتصدير ًّالعمالةًّ
البشريةًّكالفلبينًّوًّأندونيسياًًّّ .
إذا ًّالتصديرًّهوًّعمادًّالحياةًّاالقتصاديةًّفيًّكلًّدولًّالعالمًّ،وًّكماًّيقولًّاليابانيونًّ
"التصديرًّأوًّالموتًّ"ًّ ًّ
عندماًّبدأتًّالحربًّالكونيةًّعلىًّسوريةًّبدأًّالحصارًّبشقيهًّالعسكريًّوًّاالقتصاديًّ.
وكانتًّ بدايةًّالحصارًّاالقتصاديًّمنًّخاللًّتدميرًّالمصانعًّفيًّجميعًّالتجمعاتًّوًّ
المدنًّالصناعيةًًّّ،وًّتوازيا ًّمعًّفتحًّالجبهةًّالعسكريةًّلفكًّالحصارًّالعسكريًّبدأتًّ
الجبهةًّاالقتصاديةًّفعلىًّالرغمًّمنًّخروجًّعددًّكبيرًّمنًّالمصانعًّالسوريةًّعنًّالعملًّ
في ًّاألماكن ًّالساخنة ًّبدأت ًّصناعة ًّالظل ًّو ًّالصناعات ًّالزراعية ًّبالتموضع ًّفيًّ
مناطقًّأخرىًّعلىًّالمساحةًّالجغرافيةًّالسوريةًًّّ .
ًّ
ًّ

ًّ
وًّبسببًّالطلب ًّعلىًّالبضائعًّالسوريةًّمنًّالخارجًّواستمرارًّالصادراتًّالسوريةًّرغمًّ
كلًّالظروفًّوحفاظهاًّعلىًّجودتهاًّوًّنوعيتهاًّلمًّيكنًّأمامًّالدولًّالمتآمرةًّعلىًّسوريةًّ
إالًّأنًّتقومًّبإغالقًّجميعًّالمنافذًّالبريةًّعلىًّكاملًّالجغرافيةًّالسوريةًًّّ ،ألنهاًّتعلمًّ
حقاًّبأنًّالتصديرًّفيًّسوريةًّهوًّعمادًّالحياةًّاالقتصاديةًًّّ .
وًّلمًّيبقًّلديناًّسوىًّالبحرًّوًّالجوًّلتصديرًّبضائعناًّ .
ومنًّهناًّبدأناًّبإيجادًّسبلًّلتجميعًّمعظمًّالصناعيينًّوًّالمنتجينًّالذينًّلديهمًّالقدرةًّ
على ًّالتصديرًّ ،و ًّإيجاد ًّالحلول ًّمع ًّالحكومة ًّلنبقى ًّبالحد ًّاألدنى ًّقادرين ًّعلىًّ
االستمرارًّبالتواصلًّمعًّاألسواقًّالخارجيةًّ .
البدايةًّكانتًّمنًّالقطاعًّالنسيجيًّ،حيثًّتمًّنقلًّالمعارضًّالتخصصيةًّالنسيجيةًّمنًّ
سوريةًًّّإلىًّلبنانًّ،مصرًّ،العراقًّ،إيرانًّ،األردنًّاإلماراتًّباعتبارهاًّاألسواقًّالمتاحةًّ
لنا ًّفي ًّتلك ًّالمرحلة ًّو ًّتم ًّدعوة ًّرجال ًّاألعمال ًّالمستوردين ًّلزيارة ًّهذه ًّالمعارضًّ
لتثبيتًّعقودًّتصديريةًّمعًّالمنتجينًّوًّالصناعيين ًّبضمانةًّاتحادًّالمصدرينًّالسوريًّ
كدفع ًّرعابيين ًّو ًّتسليم ًّألن ًّالوضع ًّلم ًّيكن ًّآمن ًّبالنسبة ًّللمستوردين ًّو ًّكنا ًّنقومًّ
بالشحنًّبح اًّرًّوًّجواًًًّّّ،وًّشكلناًّشبكاتًّعائليةًّمنًّخارجًّالحدودًّتشملًّكافةًّالجغرافيةًّ
المستهدفةًّفيًّالعالمًّللترويجًّعنًّالبضائعًّوًّتجميعًّأموالًّالصادراتًّوًّتحويلهاًّ .
بعد ًّذلك ًّعملنا ًّعلى ًّفتح ًّمعابر ًّترابية ًّغير ًّشرعية ًّإلى ًّالعراق ًّوذلك ًّبموافقةًّ
الحكومتين ًّالسورية ًّو ًّالعراقية ًّو ًّأدخلنا ًّبضائعنا ًّبطرق ًّغير ًّمعروفة ًّ ًّإلى ًّالعراقًّ
لتجنبًّعبورهاًّعبرًّالطرقًّالمتواجدةًّعليهاًّالقواتًّاألميركيةًّوًّالمسلحينًّ .
ًّ
ًّ

ًّ
وًّبالنسبةًّإلىًّلبنانًّ ،كانًّهنالكًّبعضًّالوزراءًّفيًّلبنانًّوًّالذينًّنستطيعًّتسميتهمًّ
بالعمالءًّقامواًّبمنعًّبعضًّالموادًًّّوًّالمنتجاتًّالسوريةًًّّ(ًّزيتًّالزيتون ًًّّ،األلبانًّوًّ
األجبانًًّّ،إلخًّ) ًّمنًّالدخولًّإلىًّلبنانًّإالًّأنناًّاستطعناًّوًّبطرق ًّملتويةًّمنًّإدخالهاًّ
إلىًّلبنانًّ .
ثمًّطلبناًّمنًّالحكومةًّدعمًّالشحنًّالجويًّإلىًّالعراقًّوًّالكويتًّوًّالذيًّمنًّخاللًّ
ًّ
هذاًّالدعمًّالذيًّقدمتهًّالحكومةًّاستطعناًّاستعادةًّجزءًّمنًّهذهًًّّاألسواقًّ .
بعد ًّالقطاع ًّالنسيجي ًّقمنا ًّبالطلب ًّمن ًّالحكومة ًّبدعم ًّحوايا ًّالقطاعات ًّالغذائية ًّوًّ
الكيميائيةًّككونتينراتًّاألمرًّالذيًّأدىًّإلىًّاستعادةًّأسواقًّكثيرةًّوًّمنهاًّأورباًّعبرًّ
البحرًّ .
بعدًّأنًّأثبتناًّللعالمًّأجمعًّأنًّ ًّمنتجاتًّناًّوًّصناعاتًّناًّماًّتزالًّمتماسكةًّوًّماًّتزالًّذاتًّ
جودةًّوًّنوعيةًّعاليةًّ ًّ،وًّبعدًّأنًّبدأًّالوضعًّاألمنيًّبالتحسنًّوًّبدأًّاألمانًّيعودًّإلىًًّّ
دمشق ًّبدأنا ًّبتنظيم ًّمعارض ًّداخل ًّدمشق ًّو ًّاستضافة ًّرجال ًّأعمال ًّمستوردين ًّمنًّ
الخارجًّوتقديمًّميزاتًّلهمًّمنًًّّخاللًّتقديمًّتذاكرًّالسفرًّوًّاإلقامةًّفيًّفنادقًّخمسًّ
نجومًّبشكلًّمجانيًّلزيارةًّالمعارضًًّّ،حيثًّقامتًّاللجانًّالمشكلةًّمنًّرجالًّاألعمالًّ
المصدرينًّبالسفرًّإلىًّالدولًّالخارجيةًّللقيامًّبجوالتًّعلىًّرجالًّاألعمالًّالمستوردينًّ
لدعوتهمًّللعودةًّإلىًّدمشقًًّّلالطالعًّعلىًّالصناعاتًّوًّالمنتجاتًّالسورية ًّ ًّوإلعادةًّ
الروحًّاالقتصاديةًّداخلياًّهذهًّالمرةًًّّ .
ًّ
ًّ
ًّ

ًّ
كانًّالتجاوبًّمنًّرجالًّاألعمالًّالمستوردينًّبطيئاًّأولًّمرةًّحيثًّزارًّسوريةًّفيًّأولًّ
معرضًًّّ/130/رجلًّأعمالًّمنًّستةًّدولًّثمًّماًّلبثًّالعددًّأنًّزادًّبعدًّأنًّلمسًّرجالًّ
األعمالًّاألمنًّوًّاألمانًّفيًّدمشقًّليصبحًّعددًّزوارًّالمعرضًّالثانيًًّّ /600/رجلًّ
أعمالًّمستوردًّ،و ًّليصبحًّفيًّالمعرضًّالثالثًًّّ /800/وًّالمعرضًّالرابعًًّّ/1200/
رجلًّأعمالًّمستوردًّمنًًّّ/30/دولةًًّّ،وكانواًّبمثابةًّرسلًّلبالدهمًّعماًّرأوهًّمنًّأمنًّوًّ
صناعاتًّوًّعودةًّللحياةًّاالقتصاديةًّفيًّسوريةًّ .
بعدهاًّتمًّاالنتقالًّإلىًّالمرحلةًّالثالثةًّمنًّخاللًّإقامةًّمعارضًّخارجيةًّبيعًّالمباشرًّ
للبضائعًّالسوريةًّ،وتمًّإقامةًّأكبرًّمعرضًّللمنتجاتًّالسوريةًّفيًّبغدادًّوًّالذيًّاستمرًّ
لشهرًّكاملًّ،وًّ ازرهًّأكثرًّمنًّمليون ًّزائر ًّوًّدخلتًّبضائعناًّالمختلفةًّ(ًّموادًّغذائيةًّ،
وكيميائيةًّ،وًّمنظفاتًّوًّألبسةًّوًّغيرهاًّ)ًّبحدودًّ(ًًّّ1000طنًّ)ًّإلىًّأكثرًّمنًًّّ200
ألفًّبيتًّعراقيًًّّ،وًّكانًّهذاًّالمعرضًّهوًّرسالتناًّللسوق ًّاألولًّلناًّالعراقًّ"أنناًّهاًّ
قدًّعدناًّ"ًّ ًّ
كماًّتمًّإقامةًّمعرضًّبيعًّالمباشرًّللبضائعًّالسوريةًّفيًّمدينةًّبنغازيًّفيًّليبياًّخاللًّ
شهر ًّرمضان ًّالمبارك ًّباعتبار ًّأن ًّليبيا ًّتعتبر ًّمركز ًّعبور ًّلشمال ًّافريقيا ًّوخاصةًّ
تونسًّوًّتشادًّوًّالنيجرًّ .
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ

ًّ
أماًّبالنسبةًّلل معوقاتًّالتيًّواجهتناًّوًّالتيًّاستطعناًّتجاوزهاًّبعدًّوصولًّصادراتناًّإلىًّ
ًّ/103/دولًّخاللًّفترةًّالحصارًّكانًّأهمهاًّهوًّكيفيةًّعودةًّأثمانًّالبضائعًّالمصدرةًّ .
درسًّخاللًّاألزمةًّألنًّ
الشبكةًّالتيًّبنيتًّخاللًّهذهًّالفترةًّعبرًّالقاراتًّهيًّحالةًّتًّ ًّ
الحصارًّكانًّمطبقًّعلىًّكافةًّالمؤسساتًّالماليةًّالتيًّتتعاملًّمعًّسوريةًّ .
و ًّنستطيع ًّاليوم ًّالقول ًّأن ًّلدينا ًّهيكلية ًّللصناعة ًّو ًّاإلنتاج ًّو ًّالتصدير ًّتعمل ًّرغمًّ
ًّبر ًّو ًّبح ار ًّو ًّجوا ًّو ًّبطرق ًّمبتكرةًّ ،و ًّإن ًّالشرح ًّيطول ًّألننا ًّنتكلم ًّعنًّ
الصعوبات ًّا
اقتصادًّدولةًّ .
ًّ
رئيس االتحاد

عضو المجلس االستشاري
ًّ

محمد ناصر السواح ًّ

