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سوريا
تحقيق

ّ
ُ
ّ
«حمى» تعلم الروسية في الساحل السوري:

 мы вас любимنحن نحبكم!

«دوبرو باجاالفات»
و«مي فاس لوبم» عبارتان
استخرجهما محمد ،صاحب
سوبرماركت في جبلة ،من
قاموس روسي ـ عربي،
للترحيب ّبالزبائن الروس .هي
ّ
حمى تعلم الروسية التي
ضربت الساحل!
الالذقية ــ ريمه راعي
ً
«ب ـح ــب ق ــول ل ــأص ــدق ــاء ال ـ ــروس أه ــا
ً
وسهال ،ونحن نحبكم بلغتهم .ودائمًا
ّ
القاموس قدامي احتياطًا ألية محادثة
مــع زب ــون روسـ ــي ،عـلـمــا أن ــو أك ـتــر من
واح ـ ــد م ـن ـهــم ف ــاج ــأن ــي ب ــأن ــو رد علي
ب ــال ـع ــرب ــي» ،ي ـق ــول م ـح ـمــد .ش ــأن ــه فــي
ذلك شأن الكثيرين من أهالي الالذقية
الذين حفظوا عن ظهر قلب عدة كلمات
بــالـلـغــة الــروس ـيــة يـلـقــون بـهــا التحية
على زوارهم الذين يصادفونهم ،حيث
يشترون القهوة من أحــد محال قهوة
«الـعـلـبــي» ،أو يـنـتـظــرون دوره ــم أمــام
محل شاورما «اللفاح» للحصول على
سندويش ،الذي تبادل أهالي الالذقية
النكات حول امتالء املشافي بضحاياه
الروس «الذين لم تألف معداتهم أكالت
السوريني الدسمة».
ح ـ ّـم ــى ت ـع ـل ــم ال ـل ـغ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ال ـتــي
ت ـص ــاع ــدت ف ــي ال ــاذقـ ـي ــة ،ب ــال ـت ــوازي
م ــع إق ــام ــة ق ــاع ــدة عـسـكــريــة ف ــي مـطــار
ح ـم ـي ـم ـيــم ك ــان ــت قـ ــد ان ـط ـل ـق ــت ال ـع ــام
امل ــاض ــي ،مــع ال ـبــدء بتعليمها لطالب
الـ ـص ــف ال ـس ــاب ــع ف ــي ب ـع ــض املـ ـ ــدارس
كلغة ثانية اختيارية إلى جانب اللغة
الفرنسية ،مــا فتح الـبــاب واسـعــا أمــام
متقني اللغة الــروسـيــة لتعليمها في
املـ ــدارس ،إضــافــة إل ــى مـعــاهــد الـلـغــات.
كــذلــك ب ــدأت األض ــواء تسلط على فرع
األدب الروسي في جامعة دمشق رغم
م ــرور  3س ـنــوات عـلــى إن ـشــائــه ،لجهة
قــوة حـظــوظ متخرجيه فــي الحصول
على فرص عمل .العديد من متخرجي
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـس ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات ـ ــي وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
ً
باختصاصات مختلفة ،فضال عن عدد

من السيدات الروسيات اللواتي جئن
ّ
بصحبة أزواج ـهــن الـســوريــن ،شكلوا
الكادر التدريسي في مدارس الالذقية،
ومنهن سيفتالنا كراسوال التي جاءت
إلى سوريا عام  1977بصحبة زوجها،
زميلها فــي كلية هندسة تكنولوجيا
الـطـبــاعــة فــي جــامـعــة مــوسـكــو .هــو قد
تـعـ ّـن مهندسًا فــي إح ــدى املــؤسـســات
الحكومية ،وتفرغت هي لتربية أبنائها
الـ ـث ــاث ــة إل ـ ــى أن ان ـط ـل ــق «م ـ ــارات ـ ــون»
الـلـغــة الــروس ـيــة لتحصل عـلــى فرصة
عملها األول ــى كـمـ ّ
ـدرســة فــي  3مــدارس
ّ
فــي الــاذقـيــة .تجربة تـعــدهــا كــراســوال
ّ
وتعبر عن «أن روسيا وسوريا
مهمة،
قلب واحد» .وتضيف« :الطالب سعداء
بتعلم الــروسـيــة ،وهــم مجتهدون لكن
ثمة مشكلة فــي الـعــدد الكبير للطالب
فـ ــي ال ـ ـصـ ــف الـ ـ ـ ــذي ي ـب ـل ــغ  44ط ــال ـب ــا،
وامل ـ ـفـ ــروض أال يـ ـتـ ـج ــاوز .»20مشكلة
ي ـع ــزوه ــا ح ـب ـيــب طـ ــربـ ــوش ،مـهـنــدس
ال ـط ـيــران املـتـقــاعــد ال ــذي يـعـمــل حاليًا
مــوج ـهــا ل ـل ـغــة ال ــروس ـي ــة ف ــي مــديــريــة
تربية الالذقية إلى «اإلقبال الكبير جدًا
على تعلم الروسية ،إلى درجة أننا غير
ق ــادري ــن عـلــى تلبية الـحــاجــة لـلـكــوادر
ّ
متخرج روسيا
التدريسية » .ويضيف
وال ـح ــاص ــل ع ـلــى دبـ ـل ــوم تــرج ـمــة لغة
روسـ ـي ــة« :ج ـم ـيــع م ـت ـخــرجــي االت ـح ــاد
السوفياتي وروسيا االتحادية مرحب
بهم ليكونوا ضمن كوادرنا التعليمية،
وحاليًا يوجد  2400طالب في الصف
السابع يتعلمون اللغة الروسية في َ24
ُ
مدرسة في الالذقية وجبلة ،وستدخل
الروسية في منهاج الصف الثامن في
الـعــام الــدراســي  2016-2015وتدريجًا
كل عام حتى الصف الثالث الثانوي».
ويـصـ ّـر طــربــوش على عــدم الــربــط بني
تعليم الروسية والسياسة أو التقارب
بني البلدين الصديقني ،بل نظرًا «إلى
أهـمـيــة الـلـغــة الــروسـيــة وكــونـهــا اللغة
الثانية عامليًا بعد اإلنكليزية».
معاهد خاصة عديدة أعادت الروسية،
ُ
أيضًا ،إلى الئحة اللغات التي تعلمها
ب ـع ــد أن ب ــات ــت م ـط ـلــوبــة م ــن ش ــرائ ــح
مختلفة بتكلفة ت ــراوح بــن  13500و
 50ألــف ليرة ســوريــة ل ــدورة مدتها 2
 3أشهر .كذلك بــدأت أقسام التدريبوالتأهيل في مؤسسات الدولة بإجراء
دورات مجانية للعاملني فيها ،وحذت
حــذوهــا النقابات واالت ـحــادات عــاوة
على املعهد العالي للغات في جامعة
تشرين بتكلفة ال تتجاوز  5000ليرة
سورية لكل مستوى« .داومت بالدورة

الروس باتوا مكونًا مهمًا من مكونات المدينة ،وجميع المؤشرات تدل على أن إقامتهم طويلة (هادي أحمد)
شـ ـه ــري ــن وك ـ ـنـ ــا نـ ـح ــو  25م ـه ـنــدســا
استفدت بفك طالسم اللغة الروسية
يلي لفظها غريب علينا ،وإضافة إلى
كــونــي بـحــب الـلـغــات بـتــوقــع أستفيد
م ـن ـهــا بـتـعـلـيــم أوالدي إذا اخـ ـت ــاروا
اللغة الروسية كلغة تانية باملدرسة»،
تـ ـق ــول امل ـه ـن ــدس ــة ب ـ ـ ــراء الـ ـت ــي أجـ ــرت
دورة الــروس ـيــة مـجــانــا ف ــي مؤسسة
املياه حيث تعمل .أمــا جمال ،الحائز
دبلوم ترجمة ،واملتقن للغة الروسية،
فيرى أنه وجد في «موضة» الروسية
فــرصـتــه بـعــد  3س ـنــوات مــن الـبـطــالــة،
حيث باشر التعليم في معهد خاص
ل ـل ـغ ــات ،وتـ ـق ــدم ب ـط ـلــب ل ـل ـت ـعــاقــد مــع
مــديــريــة تــربـيــة الــاذق ـيــة الـتــي وقعت
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـعـ ـق ــود مـ ــع م ـت ـق ـنــي ال ـل ـغــة
الروسية« :إدخال الروسية في املناهج

امل ــدرسـ ـي ــة ف ـت ــح آف ــاق ــا أمـ ـ ــام ع ـش ــرات
املتخرجني العاطلني من العمل نتيجة
عدم وجود فرص ،واألمل كبير بإعالن
مسابقات لتعيني مدرسني».
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـبــاح ـثــن ع ــن ف ــرص عمل

 2400طالب في
الصف السابع يتعلمون
اللغة الروسية في
 24مدرسة

ك ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــن ،ي ـ ـض ـ ــاف إل ـ ـ ـ ــى دارس ـ ـ ـ ــي
ال ــروسـ ـي ــة الـ ـط ــامـ ـح ــون إل ـ ــى م ـتــاب ـعــة
الــدراســة في روسيا ،وأصحاب بعض
امل ـ ـحـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة واملـ ـط ــاع ــم ال ــذي ــن
ي ـط ـم ـحــون إلـ ــى ك ـســب الـ ـ ــروس زبــائــن
دائ ـم ــن .ف ــال ــروس بــاتــوا مـكــونــا مهمًا
من مكونات املدينة ،وجميع املؤشرات
تدل على أن إقامتهم طويلة ،ما يجعل
ال ــروسـ ـي ــة ح ــاج ــة أس ــاسـ ـي ــة ل ـك ــل مــن
يرغب في االستفادة من هذه «املوجة»
التي قد تنعش السوق املرهق نتيجة
ضـيــق ذات ال ـيــد ل ــدى الـ ـس ــوري ،ال ــذي
بات يقتصر في عاداته الشرائية على
الـ ـض ــروري ــات .ه ــذه األسـ ـب ــاب تـضــاف
إل ــى «ن ـب ــوءة» ب ــأن التنسيق الــروســي
السوري العسكري ال بد من أن يتمدد
ويـصـبــح تنسيقًا فــي مـجــاالت أخــرى،
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الصادرات الزراعية تتحدى الحرب :ظلم «ذوي القربى» أشد مرارة
دمشق ــ رحاب اإلبراهيم
بحسب البيانات اإلحصائية لهيئة
ت ـن ـم ـيــة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ف ــإن
ال ـصــادرات الــزراعـيــة استحوذت على
 %50م ــن قـيـمــة الـ ـص ــادرات الـســوريــة
عـ ــام  ،2014إذ وص ـل ــت قـيـمـتـهــا إلــى
نحو  800مليون دوالر ،لكن التوقعات
تــرجــح انـخـفــاضـهــا ه ــذا ال ـع ــام بــرغــم
مــواس ـم ـهــا ال ـج ـي ــدة ،وال ـس ـب ــب يكمن
ف ــي ت ـف ــاق ــم ال ـص ـع ــوب ــات أمـ ـ ــام حــركــة
التصدير.
«يواجه مصدرو الحمضيات مشاكل
معقدة أبــرزهــا إغــاق املعابر البرية،
أجـ ـ ـ ــور الـ ـنـ ـق ــل ،وقـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـع ـشــوائ ـيــة كـتـعـهــد ق ـطــع الـتـصــديــر،
شاحنة مبردة
وبسبب ذلك هناك 21
متوقفة عن العمل» ،يقول ُامل ّ
صدر نزار

ض ـيــف« :إن ه ــذا الــواقــع
درويـ ـ ــش .وي ـ ُ
وامل ّ
صدر يشعران بوجود
جعل الفالح
م ـ ــؤام ـ ــرة م ـ ــن ك ـ ــل االتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات عـلــى
م ــوس ــم ال ـح ـم ـض ـيــات ،م ــا دف ــع بعض
امل ــزارع ــن لـقـطــع أش ـج ــار بساتينهم
بسبب الخسائر املتتالية» .وهــو أمر
يـجــد فـيــه مــديــر الـتـســويــق فــي وزارة
الزراعة ،مهند األصفر ،مبالغة كبيرة،
«فالفالح لم يصل ملرحلة قطع أشجار
عمرها  35عامًا ،فهو أذكى من ذلك».
ُمـصـ ّـدر آخــر استغرب معاملة جميع
ال ـس ـل ــع ب ــال ـس ــوي ــة ن ـف ـس ـهــا ب ـمــوجــب
ت ـع ـه ــد ال ـ ـق ـ ـطـ ــع ،ل ـي ـط ــال ــب ب ـم ـعــام ـلــة
خ ـ ــاص ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـمـ ـضـ ـي ــات النـ ـخـ ـف ــاض
أس ـعــارهــا« ،فــالـشــاحـنــة امل ـب ــردة التي
تصل حمولتها لنحو  25طــن تكلف
نـحــو  8500دوالر ،وه ــي تـكـلـفــة تعد
مرتفعة على امل ـصــدريــن» .رأي يتفق

معه املصدر بسام علي ،ويزيد عليه
بالقول« :يعد الترفيق أبــرز املشاكل،
فهو يكلف مــع النقل قــرابــة  300ألف
ل ـيــرة بـسـبــب املـنــافـســة بــن الـشــركــات
ال ـخــاصــة ،م ــا يــوجــب تــوحـيــد السعر
ت ـحــت غ ـطــاء ال ـح ـكــومــة بـحـيــث تـكــون
األجـ ــور رم ــزي ــة» ،بينما ي ــرى ُمـصــدر
رفـ ــض ذكـ ــر اسـ ـم ــه أن «أج ـ ـ ــور الـنـقــل
كــارث ـيــة وخ ــاص ــة عـنــد دف ــع األتـ ــاوات
إلره ــابـ ـي ــي داع ـ ـ ــش ل ـض ـم ــان وصـ ــول
ال ـب ـض ــاع ــة إلـ ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ـع ــراق ـي ــة»،
إنـمــا يتفق جميع املـصــدريــن على أن
هــذه العقبات جعلت منافسة املنتج
املحلي ضعيفة أمــام التركي ،الــذي ال
يتحمل هذه التكاليف ويباع بأسعار
معقولة.
يحمل املصدرون الحكومة مسؤولية
خ ـ ـسـ ــائـ ــرهـ ــم ،وأق ـ ـل ـ ـهـ ــا بـ ـسـ ـب ــب ع ــدم

ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـ ــدول املـ ـج ــاورة لحل
املـ ـش ــاك ــل ال ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ،وه ـ ـنـ ــا ي ـق ــول
درويش« :بداية كل موسم تأتي وفود
حكومية وتـكــرر سيناريو الشعارات
نفسه ،لتكون النتيجة تضرر نحو 70
ألف عائلة منها  8آالف عائلة شهيد»،
ليتساءل« :أيعقل إال تـقــدر الحكومة
على فتح املنافذ الحدودية مع العراق،
ب ـي ـن ـمــا ن ـج ــح اتـ ـح ــاد املـ ـص ــدري ــن فــي
تحقيق ذلك؟».
وبنبرة اللوم ذاتها ،يرفع علي صوته
عاليًا ليؤكد امتالكه عام  2012منشآة
كــانــت تــرفــد خــزيـنــة الــدولــة أسبوعيًا
بـنـحــو  600أل ــف دوالر ،لكنها الـيــوم
خ ــاس ــرة بـسـبــب إجـ ـ ــراءات الـحـكــومــة،
ليبني أن «جميع الــدول تدعم املصدر
ً
بإعطائه مثال  50دوالرا على كل طن
مرتجع ،بينما الحكومة لدينا تأخذ

 250دوالرا بموجب تعهد القطع».
الـكـمـيــات امل ـص ــدرة بــال ـحــدود الــدنـيــا
بسبب النقل وإغالق املعابر الحدودية
ب ـح ـس ــب مـ ــا يـ ــؤكـ ــده رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
القطاعية فــي اتـحــاد املـصــدريــن ،إيــاد
محمد ،ويشير في حديثه لـ«األخبار»
ّ
إلــى أن «التكلفة مرتفعة عبر البحر،
فالنقل إل ــى إرب ـيــل عـبــر تــركـيــا يكلف
حــوالــى  9آالف دوالر ،وه ــذا ينطبق
ع ـل ــى دول ال ـخ ـل ـي ــج لـ ـلـ ـم ــرور ب ـق ـنــاة
السويس ،ما يعني تحميل املنتجات
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة الـ ـثـ ـم ــن ف ـ ـقـ ــط» .وي ـض ـي ــف:
«ح ــالـ ـي ــا م ـص ــر هـ ــي امل ـن ـف ــذ ال ــوح ـي ــد
لـلـصــادرات بتكلفة  6آالف دوالر ،مع
محاوالت لتجزئة خط العراق ليصل
إلـ ــى ال ـق ـي ـمــة ن ـف ـس ـهــا كـ ــون ال ـت ـج ــارب
األولى كانت تكلف  8آالف دوالر».
بـ ــدوره ،يـحـ ّـمــل رئ ـيــس ات ـحــاد الـغــرف

