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أهل الشام
تحقيق

ريبورتاج

عن مدينة األشباح الحالية:
«وين إيام الخير يا داريا؟»

عام جديد من المعاناة ألهالي محافظة الحسكة
في تأمين التعليم الحكومي ألبنائهم ،مع جهود
حكومية كبيرة الستيعاب الطالب ،في ظل استمرار
«اإلدارة الذاتية» الكردية بتطبيق مناهجها ،فيما
عادت أغلب المدارس الخاصة لفتح أبوابها ،تطبيقًا
التفاق شفهي مع «اإلدارة»

ّ
قوائم يومية تنظم
عملية دخول أهالي
داريا إلى مدينتهم
الموحشة ،بما يكفل
توثيقًا مؤقتًا لحقوق
األهالي وملكياتهم.
الحكومة ممثلة برئيسها
حضرت في المدينة
خالل انتخابات المجالس
المحلية ،وسط تزايد
شكاوى األهالي .وحتى
تزال األنقاض
اليوم ،ال ّ
والخرائب أول ما يستقبل
العائدين إلى منطقة
ومحيطه ،كما
الفرن اآللي
ّ
لو أن السوريين لم يهللوا
طوال العام الذي مر
ألعمال التأهيل والترميم
عبر متطوعين وعمال
البلدية

أزمة مدارس الحسكة مستمرة

البحث عن
«منهاج
الحكومة»
الحسكة ـــ أيهم مرعي
تقطع فوزية ( 42عامًا) أكثر من ستة
كيلومترات سـيـرًا على الـقــدمــن من
قرية الفالحة في ريــف الحسكة إلى
«مدرسة أبي ذر» إليصال أوالدها كل
ي ــوم ،وتنتظرهم أم ــام ب ــاب املــدرســة
حتى انتهاء دوامهم لتعاود مسيرها

يتحرك الطالب نحو أحيائهم باستخدام كل ما ّ
تيسر لهم من شاحنات أو «سرافيس» أو دراجات نارية (األخبار)

تزدحم ساحة الرئيس حافظ األسد
وسـ ــط امل ــدي ـن ــة ف ــي م ــوع ــد ان ـص ــراف
الـطــاب وبــدء ال ــدوام املسائي ،حيث
ي ـت ـحــرك الـ ـط ــاب ب ــات ـج ــاه أحـيــائـهــم
ب ــاس ـت ـخ ــدام ك ــل م ــا ت ـي ـ ّـس ــر ل ـه ــم مــن
شاحنات أو «سرافيس» أو دراجات
ن ــاري ــة .ه ــذه ال ــرح ــات ال ـيــوم ـيــة من
األحياء باتجاه وسط املدينة ،دفعت

نحو منزلها من جديد .حــال فوزية
هــي ح ــال آالف مــن أهــالــي الحسكة،
بـعــد أن سـيـطــرت «اإلدارة الــذات ـيــة»
عـ ـل ــى غ ــالـ ـبـ ـي ــة املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،وم ـن ـع ــت
تــدريــس املنهاج الحكومي ،وهــو ما
جعل األهالي يبحثون عن أي طريقة
إليصال أبنائهم إلى مدرسة ّ
تدرس
املنهاج «املمنوع».
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أبــا خــالــد إلــى التخلي عــن عمله في
ال ـش ـحــن وتـجـهـيــز شــاحـنـتــه بـغـطــاء
حـ ـم ــاي ــة ،ل ـت ـت ـح ــول إل ـ ــى آلـ ـي ــة يـنـقــل
فيها يوميًا عشرات الطالب من ّ
حي
غويران باتجاه وسط املدينة.
ت ـق ـص ــد ري ـ ـ ــم ،الـ ـط ــالـ ـب ــة فـ ــي ال ـص ــف
الـ ـ ـس ـ ــادس ،ي ــوم ـي ــا «مـ ــدرسـ ــة ًإدوار
املحطة ،قــادمــة من
إي ــواس» في حـ ّـي
ُ
حـ ّـي الناصرة ،بعد أن أغلقت تباعًا
ثالث مــدارس كانت تقصدها .تقول
ّ
الـطـفـلــة ل ــ«األخ ـب ــار»« :كــل ـمــا أغـلـقــوا
مــدرســة ،انتقلت إل ــى أخـ ــرى ...حتى
ال أكـ ـ ــون ج ــاه ـل ــة وأمـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة» .ال ـعــديــد
مــن ال ـطــاب غـ ــادروا مناطقهم التي
تـ ـسـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا «ق ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
الديموقراطية» لاللتحاق بمدارس
ّ
ت ـع ــل ــم املـ ـنـ ـه ــاج الـ ـحـ ـك ــوم ــي .ت ـشــرح
املعلمة فاطمة معاناة املعلمني مع
تزايد عــدد الـطــاب« :قبل الحرب لم
يكن يــزيــد عــدد الـطــاب فــي الشعبة
في أقصى الحاالت،
الواحدة على ّ 40
وإذا أص ـب ــح  41ك ــن ــا نـقـسـمـهــا إلــى
ش ـع ـب ـت ــن ...أم ــا الـ ـي ــوم ،ف ـ ـ ـ ّ
ـأدرس 86
طالبًا في شعبة واحــدة» ،وتضيف:
«مـسـتـقـبــل ج ـيــل ك ــام ــل بـ ــات م ـهــددًا
بــال ـض ـيــاع ،ون ـ ــدرك أن مـســؤولـيـتـنــا
الحفاظ عليه».
هـ ــذه املـ ـش ــاه ــدات جـ ـ ـ ٌ
ـزء ي ـس ـيــر مـ ّـمــا
ت ـع ـي ـشــه م ــدي ـن ــة ال ـح ـس ـكــة م ــن أزم ــة
ُّ
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـ ـقـ ــلـ ــص عـ ــدد
امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـت ــي ت ــدي ــره ــا ال ـح ـكــومــة
بعد سيطرة «اإلدارة الــذاتـيــة» على
املـ ـ ـ ــدارس ال ـث ــان ــوي ــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام .إذ
ف ــرض ــت األخ ـ ـيـ ــرة م ـن ـهــاجــا م ـغــاي ـرًا
لـلـمـعـتـمــد م ــن ق ـب ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة
ب ـش ـكــل ت ــدريـ ـج ــي ،م ــن خـ ــال ف ــرض
دروس ب ــال ـل ـغ ــة ال ـ ـكـ ــرديـ ــة ل ـل ـطــاب
األكـ ـ ــراد ف ــي ن ـهــايــة ع ــام  ،2012قبل
أن تـطـبــق مـنـهــاجــا خ ــاص ــا ب ـهــا من
الـصــف األول إلــى الـخــامــس فــي عــام
 ،2013وحتى الثامن في عــام .2015
وفــي الـعــام املــاضــي أدخـلــت منهاجًا
مغايرًا حتى الصف التاسع وطبقته
هذا العام على طالب الصف العاشر.

بلغ عدد المتسربين
من التعليم
 161600طالب
وس ـ ّـب ــب ف ــرض ه ــذه امل ـنــاهــج حــركــة
ت ـسـ ّـرب كـبـيــرة بــن ال ـط ــاب .وتــدنــى
عــدد امل ــدارس الـتــي تــديــرهــا مديرية
الـتــربـيــة الـحـكــومـيــة إل ــى  407الـعــام
الفائت من أصل  2423مدرسة ،فيما
ب ـل ــغ ع ـ ــدد امل ـت ـس ــرب ــن مـ ــن الـتـعـلـيــم
 161600طالب ،وهــي أرقــام مرشحة
لالرتفاع هذا العام.

ال مستقبل لمنهاج «اإلدارة
الذاتية»
بينما تقف مــريــم مــع بــاقــي األهــالــي
أم ـ ــام أبـ ـ ــواب «م ــدرس ــة أبـ ــي ذر» في
انتظار طفليها ،تـقــول« :آت ــي يوميًا
م ــن ح ـ ّـي ال ـعــزيــزيــة لـتــأمــن التعليم
ألطـ ـ ـف ـ ــال ـ ــي ...ال أثـ ـ ــق ب ـم ـن ـه ــاج غـيــر
مـ ـنـ ـه ــاج الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،فــا
مستقبل أب ـدًا إال لــه» .يوافقها خالد
بــالـقــول إن «مـنـهــاج اإلدارة الــذاتـيــة
غـيــر مـعـتــرف ب ــه مـحـلـيــا وال دول ـيــا،
ل ــذل ــك ل ــن ّ
أورط أب ـن ــائ ــي ب ــدراس ـت ــه،
حتى ولــو اضـطــررت إلــى السفر إلى
محافظة أخرى ،ألضمن مستقبلهم».
ورغ ــم انـخـفــاض ع ــدد املـ ــدارس التي
تــديــرهــا الـحـكــومــة فــي أح ـيــاء قليلة
ف ــي مــديـنـتــي الـقــامـشـلــي والـحـسـكــة،
وبـعــض ال ـقــرى فــي ريـفــي املدينتني،
ات ـخــذت مــديــريــة الـتــربـيــة الحكومية
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب أك ـ ـبـ ــر ع ــدد
م ـم ـكــن م ــن الـ ـط ــاب ،وم ـن ــح ال ـطــاب
غ ـيــر الـ ـق ــادري ــن ع ـلــى ال ــوص ــول إلــى
املـ ـ ـ ــدارس ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ط ــرق ــا أخ ــرى
ّ
للتعلم .وتـشــرح مــديــرة التربية في

الحسكة ،إلهام صورخان ،في حديث
ّ
إلــى «األخ ـب ــار» ،قــائـلــة« :ركـبـنــا غرفًا
مسبقة الصنع في باحات املــدارس،
وحـ ّـول ـنــا بـعــض امل ـبــانــي الحكومية
إل ـ ــى مـ ـ ـ ــدارس ،وزدن ـ ـ ــا ع ـ ــدد امل ـقــاعــد
ّ
ّ
وحولنا
الصفية في الصف الواحد،
كافة امل ــدارس إلــى دوام ــن ،صباحي
وم ـســائــي ،فــي إج ـ ــراءات الستيعاب
ال ـط ــاب» .وتـض ـيــف« :أك ـثــر مــن 100
ألـ ــف ط ــال ــب يـ ــدرسـ ــون ف ــي املـ ـ ــدارس
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،رغ ـ ـ ــم ضـ ـي ــق األمـ ــاكـ ــن
وق ـ ـلـ ــة ع ـ ـ ــدد امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس» .وملـ ـح ــاول ــة
استيعاب مشكلة عــدم قــدرة الطالب
ع ـلــى ال ــوص ــول إل ــى امل ـ ـ ــدارس ،تـقــول
ُ
صورخان« :اعت ِمد منهاج (الفئة ب)،
ّ
باإلضافة إلى منهاج التعلم الذاتي،
ُ
وح ِّول بعض املنازل إلى مدارس ،في
محاولة الستيعاب أكبر قــدر ممكن
من الطالب».

عودة ناقصة للمدارس الخاصة
بـعــد مــوجــة االحـتـجــاجــات الـتــي قــام
بها أهالي مدينة القامشلي ضد قرار
فرض مناهج «اإلدارة الذاتية» على
ّ
الخاصة ،وجولة مفاوضات
املدارس
ق ــاده ــا م ـط ــارن ــة ال ـك ـن ــائ ــس ،أعـ ــادت
ّ
الخاصة بالكنائس افتتاح
املــدارس
أبــواب ـهــا ،بـعــد االت ـفــاق عـلــى تــدريــس
ح ـصــة يــوم ـيــة بــال ـل ـغــة ال ـســريــان ـيــة،
والـتـعـهــد ب ـعــدم اسـتـقـبــال أي طالب
ك ــردي ،فيما بقيت مــدرسـتــا «الـبــر»
و«نسائم البر» الخاصتان مغلقتني،
ول ــم يـشـمـلـهـمــا أي اتـ ـف ــاق .ويـكـشــف
املطران بهنان هندو ،مطران الجزيرة
والـ ـف ــرات ل ـل ـســريــان ال ـكــاثــول ـيــك ،في
حديث إلى «األخبار» أن «االتفاق مع
اإلدارة الذاتية هــش ،ألنــه شفهي ،إذ
لــم يكن هـنــاك أي اتـفــاق مـكـتــوب ،ما
يترك املـجــال أمــام إمكانية تنصلها
ً
ْ
مـنــه مـسـتـقـبــا» .وأك ــد ه ـنــدو أن «ال
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار حـ ـت ــى اآلن فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
الخاصة ،التي تنتظر اتفاقًا مكتوبًا
ي ـك ــون ض ــام ـن ــا السـ ـتـ ـم ــرار الـتـعـلـيــم
الحكومي فيها».

داريا ــــ مرح ماشي
ُ
ص ـنــاديــق انـتـخــابـيــة سـتــة أحــدثــت
ف ـ ــي داريـ ـ ـ ـ ـ ــا ،اتـ ـ ـخ ـ ــذت م ـ ــن ج ــوام ــع
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس تـ ـ ــم تـ ــأه ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا خ ـ ــال
أشـهــر الـصـيــف م ـقـ ّـار لـهــا .ول ـكــن ،ال
امل ــدارس احتضنت طالبها مــع بدء

ّ
ال ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ،وال م ـصــلــون ف ــي تلك
ال ـج ــوام ــع ال ـت ــي جـ ــرى االس ـت ـع ـج ــال في
ترميمها .وفــي وصــف أدق ،ال حياة في
املــديـنــة ال ـتــي ال ت ــزال خــالـيــة مــن أهـلـهــا.
الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة سـ ــارت ف ــي داري ــا
على «ذوق» دمشق الرسمية ،بحضور
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـم ــاد خـمـيــس ولـفـيــف
من أعضاء حكومته ،وبحضور محافظ
ري ـ ــف دمـ ـش ــق ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس مــدي ـنــة
داريا .وأجرى املسؤولون عملية االقتراع
ف ــي املــدي ـنــة وس ــط ح ـشــود شـعـبـيــة ،في
رس ــال ــة سـيــاسـيــة ت ـشــي بـ ــ«ع ــودة امل ـيــاه
إلــى مـجــاريـهــا» بــن املــواطـنــن والــدولــة.
اسـتـمــع بـعــض الــرسـمـيــن إل ــى شـكــاوى
جمع مــن األهــالــي الحاضرينُ ،
ومنحت
وعود بحل كل املشاكل العالقة.

ركام ...وبطاقات دخول
في مطلع الشهر الجاري ،أعلن رئيس
مجلس املدينة تصديق العقد الخاص
بتنفيذ مدخل داريا بتكلفة مليار ليرة
ســوريــة .ال تنافر بني كالمه والصورة
الـ ـح ــالـ ـي ــة امل ـت ـم ـث ـل ــة بـ ـس ــرع ــة تــرح ـيــل
األنـ ـ ـق ـ ــاض مـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
وال ــرك ــام ال ــذي يغطي بـعــض ال ـشــوارع
الـفــرعـيــة واألح ـي ــاء األب ـعــد عــن املــدخــل
ال ــرئ ـي ـس ــي .عـ ــام م ـض ــى إذًا ،وال ت ــزال
داري ــا «مدينة أش ـبــاح» .وإذ ُيـســأل عن
السبب ،فــإن كل جهة تضع اللوم على
األخرى ،فالبلدية تنشر كل بضعة أيام
قــوائــم ألس ـمــاء ال تـتـجــاوز ال ـ ـ  500من
األهــالــي الـنــازحــن عــن املدينة ملنحهم
بـطــاقــات دخ ــول بـهــدف تفقد منازلهم
وأحـ ـي ــائـ ـه ــم .وب ـي ـن ـمــا ُتـ ـ َّ
ـوجـ ــه أص ــاب ــع
االتهام في تأخير عــودة األهالي نحو
الجهات األمنية ،فإن الشؤون الخدمية
ليست اختصاصًا أمنيًا بأي حال .ولن

يـعــود الـنــاس قبل استكمال الحكومة
تــأمــن ال ـخــدمــات ال ــازم ــة ،بـمــا يجعل
املـكــان صالحًا للحياة .ومــا بــن كثرة
ال ـل ــوم امل ـت ـب ــادل ،ي ـت ـس ــاءل ال ــواص ـل ــون
إلى منازلهم من حاملي البطاقات ،من
الذي ال يزال يسرق بيوتنا؟

ّ
ويتجدد»
باق
«التعفيش ٍ

«زارت» فاطمة بيتها مرتني منذ فتح
ب ــاب ال ــدخ ــول إل ــى ال ـب ـل ــدة ،لتكتشف
تـنــاقــص أغـ ــراض الـبـيــت ف ــي ك ــل م ـ ّـرة.
تبتسم امل ــرأة وتـقــول« :هــذا التعفيش
لـ ـي ــس ال ـ ـ ــذي س ـم ـع ـن ــا عـ ـن ــه وع ــان ـي ـن ــا
منه سابقًا .يبدو أنــه تعفيش جديد.
ّ ُ
ل ـعــل ه ـنــاك مــن يفتقد أغ ــراض منزله
ّ
فـ ـيـ ـع ــوضـ ـه ــا مـ ـ ــن أغ ـ ـ ـ ـ ــراض جـ ـي ــران ــه
املتبقية» .يرتسم الحزن على وجهها،
وه ــي ت ـت ـحــدث ع ــن اس ـت ـق ــرار ال يـبــدو
ق ــري ـب ــا فـ ــي امل ــديـ ـن ــة ،رغ ـ ــم م ـعــانــات ـهــا
وعائلتها مــاديــا مــن جــراء اإليـجــارات
املرتفعة في العاصمة دمشق .يتوافق
كـ ــام املـ ـ ــرأة م ــع رأي أم م ـح ـم ــد ،اب ـنــة
املــديـنــة الخمسينية ،إذ تـتـســاء ل عن
إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ــأهـ ـي ــل املـ ـ ـن ـ ــازل بــال ـن ـس ـبــة
إل ـ ــى مـ ــن ب ـق ــي م ـه ـج ـرًا ط ـ ـ ــوال خـمــس
سـ ـن ــوات ،ب ــا ع ـمــل أو م ـ ــردود م ــادي.

أعلنت البلدية أن
مرحلة تنظيم الدخول
ستنتهي قريبًا

ال ت ـخ ـف ــي املـ ـ ـ ــرأة ف ــرح ـت ـه ــا ب ــاإلع ــان
عــن ال ـع ــودة بـعــد ف ــراق طــويــل ّ
سببته
سيطرة «حكام املدينة» السابقني ّمن
املسلحني الخارجني إلى إدلــب ،لكنها
تـسـتــدرك قــائـلــة« :فــرحـنــا ب ــاألول .بس
وين إيام الخير يا داريا؟».
عشرات من األهالي ينتظرون بالتزامن
مـ ــع كـ ــل إعـ ـ ـ ــان عـ ــن تـ ــوزيـ ــع ب ـط ــاق ــات
الــدخــول على عــدد مــن الـعــائــات ،وقد
ّ
ح ـمــل ك ــل مـنـهــم أوراق إث ـب ــات امللكية
ودفتر العائلة أو بيانًا عائليًا .بعضهم
لــم ينشر اسـمــه ،لكنه مضى على أمل
غــريــب ،ب ــأن تثمر رج ــاءات ــه للمعنيني
بــال ـس ـمــاح ل ــه ب ــال ــدخ ــول ع ـبــر املــدخــل
املـ ـفـ ـت ــوح ع ـل ــى «املـ ـحـ ـل ــق ال ـج ـن ــوب ــي».
اع ـ ـ ـتـ ـ ــذارات ال ـب ـل ــدي ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــة ،كـمــا
تأكيداتها أن «ال عالقة لها باألسماء
أو ت ــرت ـي ـب ـه ــا أو تـ ـع ــديـ ـلـ ـه ــا ،ب ـ ــل هــي
م ـع ـن ـيــة ب ـن ـش ــره ــا فـ ـحـ ـس ــب» .وع ـل ـي ــه،
يمنع الــدخــول حاليًا ملن لم يــرد اسمه
ّ
ف ــي ال ـق ــوائ ــم .ل ـك ــن ال ـب ـلــديــة أع ـل ـنــت أن
م ــرحـ ـل ــة ت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ــدخ ـ ــول سـتـنـتـهــي
قريبًا ،ليتمكن أي كان من الدخول إلى
املدينة ،بما يكفل دخول حوالى تسعة
آالف شخص خالل أقل من شهر .ومع
اعتراض البعض على إجراء انتخابات
مجلس املدينة الخالية من أهلها ،فإن
التأكيدات الرسمية شــددت على قدرة
أي مــرشــح مــن املــديـنــة عـلــى الحصول
على أوراق الترشح خــال يــوم واحــد،
وســط تسهيالت منحت للراغبني في
الترشح من داريــا .وبكل األحــوال ،فقد
ق ــوب ـل ــت ع ـم ـل ـيــة االق ـ ـتـ ــراع ف ــي املــد ّي ـنــة
بـتـفــاعــل مـنـخـفــض ،كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا،
باستثناء التهليل لـلــزيــارة الرسمية،
وم ــع انـتـهــاء «ال ـعــرس الــديـمــوقــراطــي»
عادت املدينة إلى وحشتها.

أوراق اقتصادية

ٌ
ّ
ّ
السعودية وتركيا وأميركا وجهات للبضائع السورية!
التصدير مستمر:
نسرين زريق
هـنــاك مــن يستميت وراء الـكــوالـيــس جــاهـدًا لدفع
ّ
السورية ،وتسريع وتيرة دورانها.
عجلة التصدير
ّ
نقول :تسريع ،ال «إعادة تشغيل» ،ألن هذه العجلة
دارت بالفعل بعد توقف عابر فرضته الضغوطات
ّ
خارجية استهدفت القطاع
والعراقيل من عقوبات
امل ـصــرفــي وغ ـيــرهــا .سـيـبــدو مـفــاجـئــا للكثيرين
اكتشاف بعض الوجهات التي ُص ـ ِّـد َرت البضائع
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة إل ـي ـهــا ّف ــي خـ ــال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة.
ً
ّ
السعودية مثال حلت في املرتبة الثانية بعد لبنان،
فيما جــاءت تركيا فــي املرتبة الثالثة! ّولــم تخرج
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن ال ـقــائ ـمــة ،فــاحـتــلــت املــرتـبــة
الرابعة والعشرين فيها! «قيمة عقود التصدير
ّ
سنويًا ،وليست  700مليون
تفوق الـ 7مليار دوالر
األرق ـ ــام الــرس ـم ـيــة» بحسب
دوالر كـمــا ج ــاء ف ــي ُ
تأكيدات «خازن اتحاد املصدرين السوريني» إياد
مـحـمــد .يـعــزو محمد األم ــر إل ــى «اقـتـصــاد الـظــل»
الــذي ال تظهر فيه أرقــام االستيراد الحقيقية إذا
م ــا أدرج ـن ــا الـتـهــريــب وخ ـطــوطــه ف ــي ه ــذا اإلط ــار،
وال أرقـ ــام الـتـصــديــر ُال ـســوريــة الـحـقـيـقـيــة أيـضــا.
عقود التصدير التي أعـلــن إبـ ُ
ـرامـهــا فــي «معرض
دمشق الدولي» كانت ّ
ً
معدة مسبقًا ،وبناء عليها
ُو ّجهت الــدعــوات إلــى ألــف رجــل أعمال بغية إتمام

هذه العقود املرجأة ،في خطوة هدفت إلى اإلفادة
م ــن الـ ـع ــرض ال ـح ـكــومــي ب ـخ ـفــض (أو تـصـفـيــر)
كلفة الشحن بحسب نوعه .الالفت أن التصدير
لــم ينحدر إال بسبب خلل ذبــذبــة سعر الصرف
فــي الـسـنــوات السابقة ،إذ ّإن املنتجات السورية
ُ
ل ــم ت ـخ ـض ــع ل ـل ـع ـق ــوب ــات ،بـ ـخ ــاف «ال ـت ـس ـه ـيــات
ّ
املـصــرفـ ّـيــة» ،وقــد أفـلــح «ات ـحــاد امل ـصــدريــن» (كما
العديد من الدوائر االقتصادية السورية) في إيجاد
على املسألة .االطــاع على قوائم
حلول لاللتفاف ُ
وجـهــات البضائع امل ـص ـ ّـدرة ،وأصـنــافـهــا ،يوضح
بسهولة أن هناك منتجات سورية ما زالت تمتلك
ً
مــزايــا تـنــافـسـيــة .نـلـحــظ فــي الـقــائـمــة م ـثــا «150
حبيبات الكزبرة والكمون إلــى الجزائر،
طنًا مــن ً
و 128حــاويــة مــن حجر إكـســاء الـبـنــاء (تلبيس)
إلى الخليج ،إبــرام  25عقد تصدير َ
بقيم متفاوتة
وصلت إحداها إلى  5ماليني دوالر في عقد واحد
ّ
روسية لتصدير الرمان وزيت الزيتون».
مع شركة
يــوضــح مـحـ ّـمــد أن «فـتــح املـعــابــر ال ـحــدوديــة وحــل
ِّ
املصدرين
مسألة أكالف الشحن هما أكبر احالم
السوريني» .العمل الذاتي (غير املدعوم) الذي يقوم
ً
به «االتحاد» ،وصوال إلى إتمام العقود التصديرية
ً
فعالّ .
التمعن ببعض
وتسليمها ،يدعو إلى التفاؤل
املنتجات فــي القائمة التي يعرضها محمد وفق
نظام حوسبي مشترك بينه وبني زمالئه سيقودك

مباشرة ملالحظة منتجات ال تتوافر إال في مناطق
خــارج سيطرة الدولة السورية .يوضح محمد ّأن
«املــزارعــن في تلك املناطق ما زالــوا يتعاملون مع
تجار في مناطق سيطرة الحكومة ،فهم يبيعون
ألف ـض ــل س ـعــر م ـع ـطــى وف ـق ــا ل ـع ــاق ــات قــدي ـمــة».
ويضيف« :طبعًا ،نحن نراعي الالئحة الحكومية
الخاصة باملنتجات املمنوع تصديرها حفاظًا على
األم ــن ال ـغــذائــي» .يـضــم «ات ـحــاد امل ـصــدريــن» نحو
خمسة آالف ُم ّ
صدر ،كثير منهم أصحاب منشآت
زراعـ ّـيــة ومـشــاغــل نسيج (صـغـيــرة ومتوسطة)،
وال وجود لـ«الحيتان» بينهم ،بل يسعون معًا إلى
تشكيل جسم تصديري بمرتبة «حــوت» باملعنى
اإلي ـج ــاب ــي .بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ل ــم ي ـخ ــرج «ال ـس ـلــوك
املعهود ،وسارع «املسؤولون» إلى
الحكومي» عن ُ
ِّ
التقاط الصور مع املصدرين أثناء توقيع عقودهم
في «معرض دمشق الدولي» ليبدو ذلك «إنجازًا»
للجميع« .أي ــن كنتم قبل نجاحهم»؟ هــذا أول ما
يتوارد للذهن .يتزايد الحديث في أروقة املنظمات
ً
التصدير بوصفه «أمــا
االقتصادية العاملية عن ً ّ
لالقتصاد الـســوري» ،فمثال تــوقــع تقرير صــادر
التصديرية
عن «إيكونوميست» أن تنهض الزراعة
ً
والسياحة بجزء ضخم من اقتصاد البالد ،واضعة
ّإيــاه ـمــا قـبــل الـصـنــاعــة (ال ـتــي ال تـحـظــى بــدورهــا
باهتمام ودعم حكومي رغم كل املناشدات).

