مشروع زراعي سوري (صغير) في
تركيا يعيل أكثر من  30أسرة
"قصة نجاح مهندس زراعي سوري في استثمار أرض زراعية في تركيا"

املنتدى االقتصادي السوري
ُ ّ ٌ
ُ ّ َ ّ
عددي ُ
ُ
سة فكرية حبثية ابتاكرية يُ ّ
ومستقل
كرس عمله بلناء وطن ح ٍر ،ت
المنتدى االقتصادي السوري هو مؤس
ً
ُ
ّ
يعتمد ىلع اقتصاد قوي يهدف إىل ضمان حتقيق حياة حرة وكريمة للسوريني اكفة.
سوف نعمل يف هذه ّ
املؤسسة نلكون مصدر للمعلومات جلميع املسائل املتعلقة باالقتصاد السوريُ ،
وسوف ننرش
ً
ً
أحباثا اقتصادية وتقارير علمية.
كذلك سوف يقوم ُ
المنتدى االقتصادي ّ
السوري بما هو أبعد من كونه مؤسسة فكرية حبثية تقليدية ،إذ سوف نهتم
بالقطاع اخلاص يلقوم بدوره يف إجراء اإلصالحات االقتصادية املطلوبة يف “سوريا املستقبل”.
ومن أجل ذلك سوف يُعد ُ
وي َط ّور مقرتحات للسياسات الرضورية للتحول القتصاد ّ
المنتدى ُ
السوق ّ
احلر اذلي يدعم
ِ
توفري الفرص ُ
المتساوية جلميع السوريني وحتقيق الرفاهية واالزدهار.

مجيع احلقوق حمفوظة © املنتدى االقتصادي السوري ،٢٠١٥
املنتدى االقتصادي السوري هو منظمة غري حكومية ،وغري رحبية ،واآلراء وابليانات املوجودة يف هذه ادلراسة ال
تعكس بالرضورة وجهة نظر العاملني يف املنتدى أو أي من أعضاء جملس إدارته.
للحصول ىلع نسخة إلكرتونية من ادلراسة ،يرىج تزنيلها من موقع املنتدى االقتصادي السوري ىلع االنرتنت
www.syrianef.org
وللحصول ىلع نسخة مطبوعة من ادلراسة يرىج مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوين ىلع العنوان اتلايل:
info@syrianef.org
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قام ممثلني عن املنتدى االقتصادي السوري يوم اخلميس  ٣٠تموز ٢٠١٥ ،بزيارة مرشوع املهندس شحود حاج عباس (وهو سوري اجلنسية حاصل

كما أبدى شحود استعداده للقيام بمرشوع زراعة انلباتات الطبية وانلباتات العطرية وكذلك الورود ونباتات الزينة ،يف حال توفر الطلب واملمول،

ىلع شهادة اهلندسة الزراعية) يف مدينة لكس (جنوب تركيا) ،واطلعنا ىلع الواقع الزرايع هلذا املرشوع ،حيث قام املهندس شحود بإنشاء مرشوع

ً
وكذلك أبدى استعداده الاكمل تلقديم ادلعم الفين ألي جهة طابلة سواء اكنت أفراد أم مؤسسات تعمل يف هذا املجال ،مستفيدا من جتاربه

رائد زرايع يف تركيا ،وتعترب قصة جناح رائدة يف جمال االستثمار يف تركيا.

السابقة .أفاد شحود بأنه قام بتجربة زراعة ابلاذجنان اتلاديف ،لكنها لم تنجح يف تلك ابلقعة من األرض ،النتشار نبات اهلالوك بشلك كثيف ،مما

ً
بدء مرشوعه باستئجار أرض زراعية مساحة  27دونم ،حبوايل  3000لرية تركية سنويا ،ساعده يف ذلك كون زوجته تركية ،وأفادنا بأنه يمكن

ً
أاعق نمو نبات ابلاذجنان وفشل املرشوع .ووعد بالقيام بتجارب أخرى ناجحة مستقبال إن شاء اهلل.

االستئجار من املواطنني األتراك لكن بإجيار سنوي حوايل  8000لرية تركية ،ويمكن االستئجار من الوقف الرتيك.

كما املهندس شحود أفاد إماكنية االستفادة من عنرص الزمن املناسب يف الزراعة ،فذكر جتربته يف زراعة الكوسا بوقت متأخر عن موعده

ً
قام باستصالح األرض جزئيا ،وتهيئتها بإخراج ما فيها من احلجارة ،وعملية الفالحة اجليدة واتلخلص من معوقات الزراعة ،ثم قام بتسوية

االعتيادي ،حبيث جىن منتجه بعد فرتة من زمنية قصرية من انتهاء موسم الكوسا يف السوق ،مما ساعده يف تسويق منتجه بأىلع األسعار وأقرص مدة

ً
األرض وإعداد شبكة الري ،حيث اعتمد طريقة الري باتلنقيط اكمال ،وذلك تلوفري أكرب قدر ممكن من املياه ،وتقليل ما أمكن من انتشار

تلوفر عنرص انلدرة .أهم اهداف مرشوعه توفري الريع املناسب لعائلته ،وتوفري ادلعم املادي للعائالت السورية انلازحة أو غري السورية ،فاهلدف

انلباتات الضارة.

ً
إنساين بادلرجة األوىل ،لكفاف الفرد والعائلة ،وتطوير املجتمع مستقبال.

ً
قام بزراعتها بنبات" امللوخية" ،ولقد اكن موفقا باختياره هذلا املنتج الرئييس يف املرشوع ،كونه منتج منترش يف سوريا كطبق غذايئ رئييس يف

قمنا بتصوير هذا املرشوع ،وعملنا ريربتاج هل مرفق ،وطلبنا من األستاذ أن نقوم بزيارات متتايلة للوقوف ىلع هذا املرشوع الرائد ،عىس أن

املطبخ السوري ،وعدم توفر هذا السلعة يف األسواق املحلية الرتكية ،مما أعطاه السبق يف ترصيف منتجه من خالل انلدرة ،وهذا االختيار هو اخلطوة

يشلك نواة ملشاريع أخرى تساهم يف رفع املعناة والعوز عن العائالت السورية الالجئة .فقد أفادنا األستاذ بأن مرشوعه يقوم بإاعلة أكرث من 30

ً
ً
االوىل يف ترصيف أي منتج جديد ،حيث ليق رواجا يف األسواق ادلاخلية ،ريثما تتوفر الفرصة لتسويقه خارجيا.

ً
اعئلة سورية ،تدخل يف مراحل عملية اإلنتاج املختلفة ،وهذا العمل إنساين من مبدأ اتلاكفل االجتمايع (ال تعطي السائل درهما بل علمه كيف

ً
وبعد عملية زراعة امللوخية قام املهندس شحود بتعشيب األرض يدويا خالل األيام األوىل من ظهور نبات امللوخية ،بسبب ظهور األعشاب

يكسبه من حالل).

ً
ً
ً
الضارة بشلك كثيف ،وقام بزنعها أوال بأول حىت ال تتفاقم املشلكة ،وتستعيص األعشاب الضارة مستقبال ،مستفيدا من هذه العملية كونها تعترب

من اجلدير باذلكر أن هذا اإلنسان يتمزي باتلفاؤل الشديد بالوطن ،فقد تمىن أن يقوم بمشاريعه املستقبلية يف سوريا ،بمدى ال يتجاوز  5سنوات،

ً
ً
تفريدا للمنتج ،مما يساعد يف غزارة االنتاج مستقبال يف وحدة املساحة.

وحنن نشاطره هذا اتلفاؤل ،متمنني بلدلنا الفرج القريب ،والعودة بلناء اإلنسان واملاكن ىلع حد سواء.

قام شحود بإنشاء حوض جتمييع ملياه انلبع ،وهو عبارة عن حفرة مستطيلة الشلك مبطنة بغطاء بالستييك كتيم ،للحفاظ ىلع املاء من االترسب

رابط الفيديوhttps://youtu.be/P0__WP98Vyo :

يف األرض ،ويقوم بالسقاية بدفعات كبرية من  2إنش إىل  5إنش بصورة صاعقة ،وذلك لكون املنتج سطيح اجلذور  5سم ،وال حيتاج لري عميق
بمدد زمنية طويلة ،ثم يقوم براعية املنتج وتقديم السماد واألدوية املناسبة حىت اكتمال انلمو.
يقوم األستاذ شحود حبصاد القطع املزروعة واحدة تلو األخرى ،وعند حصاد لك قطعة يقوم بري القطعة مبارشة بعد حصادها مبارشة تلجنب
ً
ً
ً
جفاف ساق نبات امللوخية ابلايق يف األرض بطول  10سم تقريبا ،مما يساعد يف عملية انلمو جمددا للرباعم انلائمة فتشلك سوقا جديدة ومنتجا
ً
جديدا .يرسل املنتج املقطوف كباقات إىل جمموعة اعمالت يف منازهلم يلتم استخالص األوراق ،كونها املنتج انلهايئ ،ثم جتفف هذه األوراق يف
ً
ماكن مظلل حىت يبىق املنتج بلونة األخرض الزايه ،وهو املطلوب تسويقيا ،ثم يعبأ يف أكياس من انلايلون سعة  1كغ من املنتج اجلاف ،ويتم بعدها
ً
تسويقه إىل اجلهة الطابلة .هذا فيما يتعلق بمنتج امللوخية ،ودلى السؤال عن املشاريع األخرى فقد أفاد بأنه اكن يعمل أصال يف سوريا ىلع املشاتل
ً
ً
للغراس املثمرة اكتلفاح والفستق والاكيك املعروف شعبيا يف سوريا باملنجة ،حيث قام بزراعتها يف سوريا ىلع مدى  20اعما ،وتسويقها لدلاخل
ً
واخلارج ،وحىت إىل جهات حكومية ،مما يثبت جودة املنتج .وحياول حايلا إاعدة العمل بنفس املرشوع يف تركيا لوجود طلب ىلع هذه املنتجات.

ً

www.syrianef.org
غازي عنتاب  -تركيا
هاتف+903423236169 :
البريد االلكترونيinfo@syrianef.org :

