
 

 

 

 تجربة الصادرات خالل الحصار

 
ًّت ًّك ًًّّإن ًّ ًّو ًّقرية ًّإلى ًّقرية ًّمن ًّتبدأ ًّبدائية ًّتجارة ًّأو ًّبيع ًّعملية ًّتصديرًّل ًّحالة عتبر

ًّبالتبديلًّالسلعيًّأوًّالمقايضةًّالسلعية.

ًّإلىًّقريةًّأخرىًّتختصًّبإنتاجًّالقمحًّوًّنتجًّزيتًّزيتونًّتبيعًّزيت ًّمثالًّذلكًّقريةًّت ًّ ها
ًّ ًّببيع ًّبدورها ًّالقرية ًّهذه ًّلتقوم ًّتختصًّالعدس ًّأخرى ًّلقرية ًّو ًّاألولى ًّللقرية منتجاتها

صبحًّمنًّقريةًّإلىًّمدينةًّوًّعتبرًّتصديرًّبينًّقرىًّلينتقلًّلي ًّوًّهذاًّي ًًّّ،بمنتجاتًّأخرىًّ
ًّصبحًّالتصديرًّبالنهايةًّبينًّبلدًّوًّآخر.وًّلي ًّ،ًّخرىًّمنًّمدينةًّإلىًّمدينةًّأ ًّ

وًّلنًّيصلًّإلىًًّّ،رهًّهوًّبلدًّفقيرًّوًّيعيشًّدائما ًّبحالةًّعوزد ًّصيًّبلدًّليسًّلديهًّماًّي ًّأ ًّ
ًّأيًّرفاهيةًّأوًّلتحسينًّمستوىًّمعيشةًّشعبه.

وًّهوًّبلدًّ،نوعًّيعتمدًّفيًّمعيشتهًّعلىًّالسياحةًّوًّالخدماتًًّّ:تنقسمًّالدولًّإلىًّنوعين
خدميًّيتأثرًّبأيًّهزةًّأمنيةًّتحصلًّفيهًّأوًّبالبالدًّالمجاورةًّلهًّأوًّبأيًّكوارثًّطبيعيةًّ

ًّهذاًّالبلدًّ.ًّ)ًّزالزل،ًّبراكين،..(ًّتحدثًّلديهًّوًّالذيًّيؤديًّإلىًّانهيار

ًّ ًّالثاني ًّتصنيعوالنوع ًّو ًّانتاج ًّمن ًّالتصدير ًّمقومات ًّلديه ًّالذي ًّالنوع ًّثرواتًًّّهو و
غمًّماًّيمرًّعليهًّمنًّظروفًّأمنيةًّوًّهوًّبلدًّاقتصاديًّالًّينهارًّر ًًّّ،باطنيةًّوًّزراعيةًّ

ًّ.ألنًّلديهًّكلًّالمقوماتًّاالقتصاديةًّلنهوضهًّمنًّجديدًًّّ،وًّحصارًّوًّكوارثًّطبيعية

رغمًّمنًّكلًّماًّعانىًّخاللًّالسنواتًّالماضيةًّمنًّحروبًّوًّبالفًّ،وًّمثالًّذلكًّالعراق
أزماتًّاستطاعًّبفضلًّماًّلديهًّمنًّصادراتًّنفطيةًّالنهوضًّوًّإعادةًّبناءًّحضارتهًّوًّ

ًّاقتصادهًّمنًّجديد.



 

 

ًّ

بالرغمًّمنًّحاالتًّاإلفالسًّالتيًّتأثرتًّبهاًّإالًّإنهاًّبماًّلديهاًًًّّّمثالًّثانيًّاألرجنتين
والشاحنات،ًّوأنابيبًّالنفط،ًّوصناعةًّالموادًّصناعةًّالمعادن،ًّ،ًّوالسيارات،ًّمنًّ

بقيتًّزراعيةًّكالمتةًًّّوًّغيرهاًّالًّو  والموادًّالغذائيةًّ.الكيميائية،ًّوالمعداتًّالكهربائية
ًّمنًّالدولًّالرائدةًًّّعالميا .

وًًّّ،وًّصناعةًّالسياراتًّ،ًّةيكيميائصناعاتًّمنًّثروةًّحيوانيةًّوًّأيضا ًّالبرازيلًّلديهاًّ
ًّاألسلحة ًّو ًّكًّ،الطائرات ًّالزراعية ًّالمواد ًّتصديرهًّو ًّيتم ًّالذي ًّالمشهور ًّالبرازيلي البن

ًّإلىًّكلًّدولًّالعالم.....

وًّليسًّلديهاًًّّ،تصديرمقوماتًّلإلنتاجًّوًّالتصنيعًّوًّالًّالًّتملكًّهنالكًّدولًّكماًّأن ًّ
ًّالعمالةًّ ًّبتصدير ًّتقوم ًّالتصديري ًّالصناعي ًّالفكر ًّو ًّالصناعات ًّمجال ًّفي خبرة

ًّالبشريةًّكالفلبينًّوًّأندونيسياًّ.

وًّكماًّيقولًّاليابانيونًّ،إذا ًّالتصديرًّهوًّعمادًّالحياةًّاالقتصاديةًّفيًّكلًّدولًّالعالمًّ
ًّ"التصديرًّأوًّالموتًّ"ًّ

.ًّعندماًّبدأتًّالحربًّالكونيةًّعلىًّسوريةًّبدأًّالحصارًّبشقيهًّالعسكريًّوًّاالقتصادي
بدايةًّالحصارًّاالقتصاديًّمنًّخاللًّتدميرًّالمصانعًّفيًّجميعًّالتجمعاتًّوًّوكانتًّ

ًّةًّالمدنًّالصناعي وًّتوازيا ًّمعًّفتحًّالجبهةًّالعسكريةًّلفكًّالحصارًّالعسكريًّبدأتًّ،
ًّالرغمًّمنًّخروجًّعددًّكبيرًّمنًّالمصانعًّالسوريةًّعنًّالعملًّفعلىًّالجبهةًّاالقتصادية

ًّبدأت ًّالساخنة ًّاألماكن ًًّّفي ًّالظل ًّصناعة ًّالزراعية ًّالصناعات ًّفيًّو بالتموضع
ًّ.مساحةًّالجغرافيةًّالسوريةًّالعلىًّمناطقًّأخرىًّ

ًّ

ًّ



 

 

ًّ

علىًّالبضائعًّالسوريةًّمنًّالخارجًّواستمرارًّالصادراتًّالسوريةًّرغمًًّّالطلببسببًّوًّ
الدولًّالمتآمرةًّعلىًّسوريةًًّّكلًّالظروفًّوحفاظهاًّعلىًّجودتهاًّوًّنوعيتهاًّلمًّيكنًّأمام

ًّتعلمًًّّ،ريةًّعلىًّكاملًّالجغرافيةًّالسوريةًّإالًّأنًّتقومًّبإغالقًّجميعًّالمنافذًّالب ألنها
ًّ.ًّلحياةًّاالقتصاديةحقا ًّبأنًّالتصديرًّفيًّسوريةًّهوًّعمادًّا

ًّوًّلمًّيبقًّلديناًّسوىًّالبحرًّوًّالجوًّلتصديرًّبضائعنا.

ًّبإيجادًّسبلًّلتجميعًّمعظمًّالصناعيينًّوًّالمنتجينًّالذينًّلديهمًّالقدرةًّ ومنًّهناًّبدأنا
ًّالتصدير ًًّّ،على ًّالحكومة ًّمع ًّالحلول ًّإيجاد ًّعلىًًّّلنبقىو ًّقادرين ًّاألدنى بالحد

ًّاالستمرارًّبالتواصلًّمعًّاألسواقًّالخارجية.

حيثًّتمًّنقلًّالمعارضًّالتخصصيةًّالنسيجيةًّمنًًّّ،البدايةًّكانتًّمنًّالقطاعًّالنسيجي
سوريةًًّّإلىًّلبنان،ًّمصر،ًّالعراق،ًّإيران،ًّاألردنًّاإلماراتًّباعتبارهاًّاألسواقًّالمتاحةًّ

ًّهذ ًّلزيارة ًّالمستوردين ًّاألعمال ًّرجال ًّدعوة ًّتم ًّو ًّالمرحلة ًّتلك ًّفي المعارضًًّّهلنا
بضمانةًّاتحادًّالمصدرينًّالسوريًًّّوًّالصناعيينلتثبيتًّعقودًّتصديريةًّمعًّالمنتجينًّ

ًّللمستوردين ًّبالنسبة ًّآمن ًّيكن ًّلم ًّالوضع ًّألن ًّتسليم ًّو ًّرعابيين ًّنقومًًّّكدفع ًّكنا و
،ًّوًّشكلناًّشبكاتًّعائليةًّمنًّخارجًّالحدودًّتشملًّكافةًّالجغرافيةًًّّوًّجوا ًًّّبالشحنًّبحرا ًّ

ًّحويلها.وًّتًّالصادراتًّأموالالمستهدفةًّفيًّالعالمًّللترويجًّعنًّالبضائعًّوًّتجميعًّ

ًّبموافقةًّ ًّوذلك ًّالعراق ًّإلى ًّشرعية ًّغير ًّترابية ًّمعابر ًّفتح ًّعلى ًّعملنا ًّذلك بعد
ًّ ًّبضائعنا ًّأدخلنا ًّو ًّالعراقية ًّو ًّالسورية ًّالحكومتين ًّمعروفةبطرق ًّالعراقًًًّّّغير إلى

ًّ.وًّالمسلحينًّعبورهاًّعبرًّالطرقًّالمتواجدةًّعليهاًّالقواتًّاألميركيةًّلتجنب

ًّ

ًّ



 

 

ًّ

كانًّهنالكًّبعضًّالوزراءًّفيًّلبنانًّوًّالذينًّنستطيعًّتسميتهمًًّّ،وًّبالنسبةًّإلىًّلبنان
بالعمالءًّقامواًّبمنعًّبعضًّالموادًًّّوًّالمنتجاتًّالسوريةًًّّ)ًّزيتًّالزيتونًّ،ًّاأللبانًّوًّ

طرقًّملتويةًّمنًّإدخالهاًّوًّبمنًّالدخولًّإلىًّلبنانًّإالًّأنناًّاستطعناًًّّ(إلخًّاألجبانًّ،ًّ
ًّ.إلىًّلبنان

يًّإلىًّالعراقًّوًّالكويتًّوًّالذيًّمنًّخاللًّثمًّطلبناًّمنًّالحكومةًّدعمًّالشحنًّالجوًّ
ًّهذاًّالدعمًّالذيًّقدمتهًّالحكومةًّاستطعناًّاستعادةًّجزءًّمنًّهذهًًّّاألسواق.

ًّوًّ ًّالغذائية ًّالقطاعات ًّحوايا ًّبدعم ًّالحكومة ًّمن ًّبالطلب ًّقمنا ًّالنسيجي ًّالقطاع بعد
ًّأورباًّعبرًّأالكيميائيةًّككونتينراتًّاألمرًّالذيًّ ًّوًّمنها دىًّإلىًّاستعادةًّأسواقًّكثيرة

ًّبحر.ال

ناًّماًّتزالًّمتماسكةًّوًّماًّتزالًّذاتًّناًّوًّصناعات ًّمنتجات ًًّّبعدًّأنًّأثبتناًّللعالمًّأجمعًّأن ًّ
وًّبعدًّأنًّبدأًّالوضعًّاألمنيًّبالتحسنًّوًّبدأًّاألمانًّيعودًّإلىًًًّّّ،جودةًّوًّنوعيةًّعاليةًّ

ًّ ًّمعارض ًّبتنظيم ًّبدأنا ًّدمشقدمشق ًّمنًًّّداخل ًّمستوردين ًّأعمال ًّرجال ًّاستضافة و
الخارجًّوتقديمًّميزاتًّلهمًّمنًًّّخاللًّتقديمًّتذاكرًّالسفرًّوًّاإلقامةًّفيًّفنادقًّخمسًّ

حيثًّقامتًّاللجانًّالمشكلةًّمنًّرجالًّاألعمالًّ،ًّلزيارةًّالمعارضًّبشكلًّمجانيًّنجومًّ
نًّالمصدرينًّبالسفرًّإلىًّالدولًّالخارجيةًّللقيامًّبجوالتًّعلىًّرجالًّاألعمالًّالمستوردي

وإلعادةًًًّّّلدعوتهمًّللعودةًّإلىًّدمشقًًّّلالطالعًّعلىًّالصناعاتًّوًّالمنتجاتًّالسورية
ًّالروحًّاالقتصاديةًّداخليا ًّهذهًّالمرةًّ.

ًّ

ًّ

ًّ



 

 

ًّ

كانًّالتجاوبًّمنًّرجالًّاألعمالًّالمستوردينًّبطيئا ًّأولًّمرةًّحيثًّزارًّسوريةًّفيًّأولًّ
سًّرجالًّالعددًّأنًّزادًّبعدًّأنًّلمرجلًّأعمالًّمنًّستةًّدولًّثمًّماًّلبثًًّّ/130معرضًّ/

رجلًًّّ/600األعمالًّاألمنًّوًّاألمانًّفيًّدمشقًّليصبحًّعددًّزوارًّالمعرضًّالثانيًّ/
ًّ/1200وًّالمعرضًّالرابعًّ/ًّ/800صبحًّفيًّالمعرضًّالثالثًّ/يلًّ،ًّوأعمالًّمستورد

وكانواًّبمثابةًّرسلًّلبالدهمًّعماًّرأوهًّمنًّأمنًّوًًّّ،دولةًًّّ/30رجلًّأعمالًّمستوردًّمنًّ/
ًّسورية.صناعاتًّوًّعودةًّللحياةًّاالقتصاديةًّفيًّ

بيعًّالمباشرًّثةًّمنًّخاللًّإقامةًّمعارضًّخارجيةًّبعدهاًّتمًّاالنتقالًّإلىًّالمرحلةًّالثال
تمرًّوتمًّإقامةًّأكبرًّمعرضًّللمنتجاتًّالسوريةًّفيًّبغدادًّوًّالذيًّاسًّ،للبضائعًّالسورية

وًّدخلتًّبضائعناًّالمختلفةًّ)ًّموادًّغذائية،ًًّّزائرمليونًّأكثرًّمنًّلشهرًّكامل،ًّوًّزارهًّ
200ًّطنًّ(ًّإلىًّأكثرًّمن1000ًًّّوكيميائية،ًّوًّمنظفاتًّوًّألبسةًّوًّغيرهاًّ(ًّبحدودًّ)ًّ

وًّكانًّهذاًّالمعرضًّهوًّرسالتناًّللسوقًّاألولًّلناًّالعراقًّ"أنناًّهاًّ،ًّألفًّبيتًّعراقيًّ
ًّقدًّعدناًّ"ًّ

ازيًّفيًّليبياًّخاللًّكماًّتمًّإقامةًّمعرضًّبيعًّالمباشرًّللبضائعًّالسوريةًّفيًّمدينةًّبنغ
ًّمركز ًّتعتبر ًّليبيا ًّأن ًّباعتبار ًّالمبارك ًّرمضان ًّافريقيالًّعبورًّشهر وخاصةًًّّشمال

ًّ.تونسًّوًّتشادًّوًّالنيجر

ًّ

ًّ

ًّ

ًّ



 

 

ًّ

معوقاتًّالتيًّواجهتناًّوًّالتيًّاستطعناًّتجاوزهاًّبعدًّوصولًّصادراتناًّإلىًّللًّأماًّبالنسبة
ًّالبضائعًّالمصدرة.هوًّكيفيةًّعودةًّأثمانًّكانًّأهمهاًّدولًّخاللًّفترةًّالحصارًًّّ/103/

سًّخاللًّاألزمةًّألنًّدر ًّالشبكةًّالتيًّبنيتًّخاللًّهذهًّالفترةًّعبرًّالقاراتًّهيًّحالةًّت ًّ
ًّالحصارًّكانًّمطبقًّعلىًّكافةًّالمؤسساتًّالماليةًّالتيًّتتعاملًّمعًّسورية.

ًّ ًّلدينا ًّأن ًّالقول ًّاليوم ًّنستطيع ًّرغمًّو ًّتعمل ًّالتصدير ًّو ًّاإلنتاج ًّو ًّللصناعة هيكلية
ًّوًّجالصعوباتًّبرًّ ًّبحرا  ًّو ًّمبتكرةا  ًّوًّبطرق ًّنتكلمًّعنًًّّ،وا  وًّإنًّالشرحًّيطولًّألننا
ًّاقتصادًّدولة.

ًّ

 رئيس االتحاد                                                        
 عضو المجلس االستشاري 

ًّمحمد ناصر السواح                                                          
ًّ

 


