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من تفجير
جامعة حلب
الذي وقع
في كانون
الثاني املاضي
(ارشيف)

ب ��ال ��رش ��ى وال� �ف� �س ��اد وامل �ح �س��وب �ي��ة ف��ي
ال ��زم ��ن االق� �ت� �ص ��ادي ال �ص �ع��ب .وص �ل��ت
الحال إل��ى حد الحديث عن بيع أسئلة
االم �ت �ح ��ان أو وه �ب �ه��ا ألب� �ن ��اء أص��دق��اء
ً
األس �ت��اذ ال�ج��ام�ع��ي .دالل ،م �ث�لا ،طالبة
م��اج�س�ت�ي��ر ف��ي ج��ام�ع��ة ت�ش��ري��ن ،تشكو
ب �م��رارة م��ن م�ق��دار األس��ى ال��ذي تعانيه
كلما أرادت لقاء أستاذتها املشرفة على
رسالة املاجستير .معاناة الفتاة ناتجة
م��ن ت�ك��ال�ي��ف «ال� �ه ��داي ��ا» ال�ث�م�ي�ن��ة ال�ت��ي
عليها أن ُت ّ
عدها للقاء الدكتورة ،والتي
كان آخرها جهاز «.»iPod
ال تبدو وزارة التعليم العالي ،من جهة،
م��واك �ب��ة مل �ع��ان��اة ط�ل�اب �ه��ا ،وم � ُ�ا ت��واج�ه��ه
ال� �ب�ل�اد م ��ن ح � ��روب م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،إذ
تصدر ق ��رارات مصيرية متأخرة ،فتزيد
من جرعات املعاناة التعليمية .فاملفاضلة
وق ��وان �ي�ن ال �ت��رف��ع اإلداري ت �ب ��دو ك��أن�ه��ا
خ��ارج��ة م��ن م�ك��ات��ب وزارة ال ��دف ��اع .ك�لام
يقوله مهدي ،طالب في جامعة تشرين،
إذ ي��رى أن وزارة التعليم ال�ع��ال��ي ترمي
أخ�ط��اء ه��ا على أزم��ة ال�ب�لاد ،حتى «يظن
ال �ط��ال��ب أن إدارة ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
ت �ج��ري ف��ي م �ك��ات��ب م��وظ�ف�ي�ه��ا ،ف��ي وق��ت
ت �ت �ط �ل��ب ف� �ي ��ه األزم � � � ��ة ن �ف �س �ه��ا م� ��ن ه ��ذه
ال��وزارة أن تكون على قدر من املسؤولية
واإلح�س��اس بهموم طالبها» .األم��ر الذي
ي�ط��رح��ه ال �ش��اب ي �ب��دو ب�ع�ي�دًا ع��ن منطق
ال � � ��وزارة وم �س��ؤول �ي �ه��ا .ف ��وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
ال� �ع ��ال ��ي ،م ��ال ��ك ع �ل ��ي ،ظ �ه��ر ع �ل��ى إح ��دى
املحطات الرسمية ليزيد من حال السخط
ال �ش �ع �ب��ي ب ��رف ��ع رس � � ��وم ال �ت �س �ج �ي��ل ف��ي
ً
تخفيضها« .ال�ل��ي
ال �ج��ام �ع��ات ،ب ��دال م��ن
ُ
م��ا م�ع��و ي��دب��ر ح��ال��و» ،جملة ن�س�ب��ت إل��ى
ال��وزي��ر خ�لال مقابلته التلفزيونية ،ولم
ي�ك��ن ي�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ال �س��وري��ون لتصبح
أس� �ل ��وب ح �ي��اة ك��ام �ل��ة ،إال أن �ه��ا ّ
أج �ج��ت
غضبًا شعبيًا عارمًاّ ،
صفحات
عبرت عنه
ّ
التواصل االجتماعي ،التي كانت املتنفس
لاّ
الوحيد لتعبير الط ب عن امتعاضهم.

رفع وزير التعليم
رسوم التسجيل في
الجامعات و«اللي ما
يدبر حالو»
معو ّ
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تقشف غير معلن
وإذ ال يختلف اثنان على أن «مستقبل
ال �ب�ل�اد ال ��واع ��د ه��و ال �ط��ال��ب ال �س ��وري»،
فإن التأثير االقتصادي يعد بمستقبل
ض �ب��اب��ي ،ب�ع��دم��ا ق ��ررت وزارة التعليم
العالي رف��ع رس��وم التسجيل ف��ي نظام
ال �ت �ع �ل �ي��م امل � �ف � �ت ��وح .وع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
اس �ت �ي��اء ال �ط�لاب وأه��ال�ي�ه��م م��ن ال �ق��رار،
ّ
أك��دت ال��وزارة أن ال رجعة عنه ،وال نية
ب��إق��رار أي تخفيض على ال��رس��وم التي
أص �ب �ح��ت خ �م �س��ة آالف ل� �ي ��رة س��وري��ة
ل � �ل � �م� ��ادة ال� � ��واح� � ��دة (ن � �ح� ��و  35دوالرًا
أميركيًا) بعدما كانت ثالثة آالف ليرة.
ك��ذل��ك رف �ع��ت أق �س��اط ال ��دراس ��ات العليا
ف ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ف��أص �ب��ح
رس��م التسجيل ف��ي املاجستير  11ألف
ليرة ،بعدما كان أربعة آالف ،وأضيفت
خمسة آالف ل�ي��رة على رس��وم ك��ل م��ادة
في التعليم املوازي.
مع ذلك ،ال يمكن تبخيس حق الجامعات
وال �ق� ّ�ي �م�ين ع�ل�ي�ه��ا ،وه ��ي امل �س �ت �م��رة في
عملها رغ��م ك��ل ال�ظ��روف التي تعيشها
البالد .فالشرخ االجتماعي الحاصل في
ً
ّ
الحد
مدينة حمص مثال ،ما كان يمكن
م��ن آث � ��اره ل ��وال وج� ��ود ج��ام �ع��ة ال�ب�ع��ث.
ّ
فقد شكلت ه��ذه الجامعة ص�م��ام أم��ان
اجتماعي داخ��ل املدينة املنكوبة .وأدى
إي �ق��اف ال�ج��ام�ع��ة ع��ن ال�ع�م��ل م��دة ثالثة
أش �ه ��ر ،خ�ل�ال ف �ت��رة األح� � ��داث ال��دام �ي��ة،
ّ
إل��ى ش��ل حياة األه��ال��ي ّ وت�ح� ّ�ول حمص
إل ��ى م��دي �ن��ة أش� �ب ��اح .ن��ش �ط��ت ال�ج��ام�ع��ة
ال �ح��رك��ة ب�ي�ن ال��ري��ف وامل��دي �ن��ة ،وأل��زم��ت
لاّ
ط بها وأساتذتها بدوام الحضور رغم
الظروف األمنية العصيبة .فكان املشهد
الحمصي داخ��ل امل��دي�ن��ة أش�ب��ه بنضال
لاّ
الجامعة بجهازها التدريسي وط بها
أي �ض��ًا ،ف��ي س�ب�ي��ل ال�ت�ح�ص�ي��ل ال�ع�ل�م��ي.
ج��ام �ع��ة ح �م��ص ب � ��دت ك� � ��درع ح�ق�ي�ق�ي��ة
م� �ن� �ع ��ت س � �ق� ��وط امل� ��دي � �ن� ��ة اج �ت �م ��اع �ي ��ًا،
وح��اف�ظ��ت ع�ل��ى «ش �ع��رة م�ع��اوي��ة» التي
ّ
تدل على استمرار الحياة.
 120أل��ف ط��ال��ب ج��ام�ع��ي م��ن ك��ل أن�ح��اء
ً
س��وري��ا ل�ي��س رق �م��ًا س �ه�لا ف��ي امل�ع��ادل��ة
ال��دي�م��وغ��راف�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ،وه��ذا م��ا جعل
ج��ام �ع��ة ال �ب �ع��ث ت ��أخ ��ذ دوره � � ��ا ال ��رائ ��د
وتقوم بما عجزت عنه لجان املصالحة،
م ��ن م� �ح ��اوالت إع � ��ادة ب �ن��اء ال �ث �ق��ة وم��د
ج �س ��ور ال� �ت ��واص ��ل ،وإن ظ ��اه ��ري ��ًا ،ب�ين
ال � �ن � ��اس .دور م� �ه ��م ُي� �ح � َ�س ��ب ل �ج��ام �ع��ة
ال �ب �ع��ث ،وب ��اق ��ي ال �ج��ام �ع��ات ال �س��وري��ة،
ال� � �ت � ��ي س� �م� �ح ��ت ب� ��اس � �ت � �م� ��رار ال� �ح� �ي ��اة
ال�ج��ام�ع�ي��ة وك�س��ب ال�ع�ل��م رغ��م ال�ظ��روف
الصعبة التي أحاطت بوصول الطالب
ٌّ
ّ
ومدرسيهم ،كل إلى جامعته.

دمشق ـــ وليد عز الدين
ي �ن��اق��ش م�ج�ل��س ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري،
منذ أسبوعني ،مشروع م��وازن��ة عام
ّ
 2014ت �م �ه �ي �دًا إلق� ��راره� ��ا .ورغ � ��م أن
الرقم اإلجمالي للموازنة بلغ 1390
مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها
 7( %0.5مليارات ليرة) عن موازنة
ّ
 ،2013إال أن الحساب الحقيقي يقول
غير ذلك.
ي� �ن� �ط� �ل ��ق ت ��وص � �ي ��ف امل� � � ��وازن� � � ��ة ،ف��ي
ح ��ال ث �ب��ات األس �ع��ار (ث �ب��ات القيمة
ال� �ش ��رائ� �ي ��ة) ،م ��ن ع�ل�اق �ت �ه��ا ب��ال�ن�م��و
السكاني .وإذا ك��ان النمو السكاني
السنوي ال�س��وري ،بحسب تقديرات
امل�ك�ت��ب امل��رك��زي ل�لإح �ص��اء ،ب�ح��دود
 3ف ��ي امل �ئ��ة س �ن��وي��ًا ،ف ��إن م ��وازن ��ة ال
تتضمن أي زي ��ادة ينبغي أن تكون
�ام آخ ��ر،
ب �ح ��دود  1425م �ل �ي��ارًا .ب �ك�ل ٍ
ف� ��إن امل� ��وازن� ��ة امل� �ط ��روح ��ة ل �ل �ن �ق��اش،
وف�ق��ًا للطريقة العامة ف��ي الحساب،
م�ت��راج�ع��ة ع��ن  2013ب�ن�س�ب��ة .%2.5
ف�ك�ي��ف س�ي�غ��دو ال��وض��ع إذا أدخ�ل�ن��ا
العامل ال��ذي ال يمكن تجاهله ،وهو
ع��ام��ل ّ
تغير القيمة ال�ش��رائ�ي��ة لليرة
السورية؟
ان�خ�ف�ض��ت ال�ق�ي�م��ة ال �ش��رائ �ي��ة ل�ل�ي��رة
ال �س��وري��ة م�ق��اب��ل ال� ��دوالر خ�ل�ال ع��ام
 2013ب� �ح ��دود  %100م ��ن  75ل�ي��رة
ل�ل��دوالر ال��واح��د كمعدل وسطي إلى
 150ل �ي ��رة ل � �ل� ��دوالر ،م ��ا ي �ن �ت��ج ع�ن��ه
مباشرة انخفاض القيمة اإلجمالية
ل�لان�ف��اق ض�م��ن امل��وازن��ة ب�ن�ح��و 100
ّ
ف��ي امل �ئ��ة ،ب��اع�ت�ب��ار أن ال ف��رق كبيرًا
ب�ي�ن ال��رق��م اإلج �م��ال��ي ل �ع��ام��ي 2013
و .2014وال ي�ع��دو ه��ذا ال�ح�س��اب أن
ي �ك��ون ت�ق��دي��ري��ًا و«ت�ل�ط�ي�ف�ي��ًا» ل��واق��ع
أك� �ث ��ر م� � � ��رارة ،إذ إن ق� �ي ��اس ال�ق�ي�م��ة
ال� �ش ��رائ� �ي ��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ل �ع �م �ل��ة م��ن
ال� �ع� �م�ل�ات ي �س �ت �ن��د إل � ��ى وض � ��ع ه��ذه
ال�ع�م�ل��ة ف��ي م��واج �ه��ة ال�س�ل��ع ول�ي��س
ف ��ي م��واج �ه��ة ال �ع �م�ل�ات األخ� � ��رى إال
ك�ح��ال��ة خ��اص��ة ،وال �ح��ال أن ال�ع�لاق��ة
بني انخفاض قيمة الليرة السورية
ف��ي مقابل ال ��دوالر وانخفاضها في
م�ق��اب��ل ال�س�ل��ع ،ليست ع�لاق��ة خطية
كما تبني ال��وق��ائ��ع .ف��ارت�ف��اع ال��دوالر
تجاه الليرة السورية كان دائمًا أقل
من ارتفاع أسعار السلع األخرى ،ما
يعني أن ال�ح�س��اب األخ �ي��ر ال ب��د أن
يستند إلى ما يسميه االقتصاديون
«السلة االستهالكية» ال�ق��ادرة ،دون
غ� �ي ��ره ��ا ،ع� �ل ��ى ت� �ح ��دي ��د ال� �ت� �ح � ّ�والت
الحقيقية للقيمة الشرائية .ولكن إذا

تراجع الصادرات بنسة %95
ذك��ر تقرير رس�م��ي ص��در ع��ن رئ��اس��ة الحكومة ال�س��وري��ة أن هناك
ت��راج �ع��ًا واض �ح��ًا ف��ي ال� �ص ��ادرات ب�ن�س�ب��ة ب�ل�غ��ت ن�ح��و  %95خ�لال
الفترة ب�ين ال��رب��ع األول م��ن ع��ام  2011وال��رب��ع األول م��ن ع��ام ،2013
كما تراجعت امل�س�ت��وردات بنسبة  ،%88وه��ذا يعود إل��ى العقوبات
االقتصادية املفروضة التي أثرت بنحو مباشر على تمويل التجارة
ال�خ��ارج�ي��ة ،إض��اف��ة ال��ى أن امل �ص��ارف ت �ش��ددت ف��ي ت�ق��دي��م التمويل
للتجارة الخارجية ،وقلصت من الفترات املتاحة لهذا التمويل ،إلى
ج��ان��ب ت��ده��ور عملية اإلن �ت��اج وارت �ف��اع تكاليفها .ووف ��ق املعلومات
ال�ص��ادرة في النشرة االقتصادية في رئاسة مجلس ال ��وزراء ،ظهر
تراجع واضح في قيمة الصادرات النفطية بنسبة تراجع بلغت حوالى
 ،%33.3وفي املقابل ازدادت كمية املستوردات من املشتقات النفطية
بنسبة زيادة بلغت .%155.2

قبلنا ،م��ن ب��اب التقريب ،بالحساب
نسبة إل��ى ال� ��دوالر وقبلنا بالتالي
بانخفاض االنفاق بنسبة تزيد على
 100في املئة إذا أضفنا عامل النمو
ال� �س� �ك ��ان ��ي ،س �ن �ك��ون ب �ل�ا ش ��ك أم ��ام
موازنة تقشفية!
لكن هناك من يرفض هذا االستنتاج
ّ
ان � �ط �ل�اق� ��ًا م � ��ن ال � �ف � �ك ��رة ال� �ق ��ائ� �ل ��ة إن
ال �ح �ك��وم��ة ،ف��ي ظ��ل األزم� ��ة ال�ح��ال�ي��ة،
ال ت � �ق� ��وم ب� �خ ��دم ��ة ك ��ام� ��ل األراض � � ��ي
ال �س��وري��ة ،األم ��ر ال ��ذي ي �ب��رر ت��راج��ع
االن� � � �ف � � ��اق .إال أن ه � � ��ذه ال � �ف � �ك� ��رة ال
تستطيع الصمود أم��ام واق��ع وجود
ن �ح��و خ�م�س��ة م�ل�اي�ي�ن ن� ��ازح داخ �ل��ي
يكلف إي��واؤه��م وح��ده أرقامًا فلكية.
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ال تصمد الفكرة
أم� ��ام ح�ق�ي�ق��ة أن ال �ح �ك��وم��ة ال ت ��زال،
حتى اللحظةّ ،
تؤمن ج��زءًا هامًا من
الحاجات االستراتيجية م��ن طحني
وك�ه��رب��اء وغ�ي��ره��ا ،ل�ك��ام��ل ال�خ��ارط��ة
السورية تقريبًا.
سيساعد على إثبات فكرة التقشف
ب �ش �ك ��ل أك � �ث� ��ر ج � �ل� � ً
�اء ،ال � ��دخ � ��ول ف��ي
تفاصيل أبواب املوازنة بعد تحويل
أرق��ام�ه��ا إل��ى م��ا يساويها ب��ال��دوالر
ومقارنتها بموازنة  .2013ففي باب
الدعم االجتماعي ينخفض الرقم من
 6.8إل��ى  4.1م�ل�ي��ارات دوالر بنسبة
 40ف��ي امل �ئ��ة ،وف��ي ب��اب االع �ت �م��ادات
االستثمارية ينخفض من  3إلى 2.5
مليار دوالر بنسبة  16في املئة ،وفي
باب الرواتب واألجور والتعويضات

ي �ن �خ �ف��ض م ��ن  3.8إل� ��ى  2.6م�ل�ي��ار
دوالر بنسبة  31في املئة.
وت� �ك� �م ��ن امل� �ش� �ك� �ل ��ة األس � ��اس � �ي � ��ة ف��ي
م �ش ��روع امل� ��وازن� ��ة ،ب�ح�س��ب م ��ا أف ��اد
«األخ� � � �ب � � ��ار» ال �خ �ب �ي ��ر االق � �ت � �ص ��ادي
رائ� ��د س� � ��ودان ،ف ��ي غ �ي��اب امل�ن�ه�ج�ي��ة
العلمية ع��ن طريقة تركيبها« ،ف��إذا
ً
اف �ت��رض �ن��ا ج� ��دال أن خ �ف��ض االن �ف��اق
امل �ط �ل��وب ي �ج��ري ف��ي امل ��وازن ��ة تحت
تأثير الطريقة الكينزية في التفكير
االقتصادي ،فإن هذا األمر ال يستقيم
م��ع كينز نفسه ال ��ذي ي�ط��رح خفض
االن� � �ف � ��اق ال� �ح� �ك ��وم ��ي ك� �ح ��ل مل�ش�ك�ل��ة
ت �ض �خ �م �ي ��ة م � � �ح � ��ددة ت� �خ� �ت� �ل ��ف ك��ل
االختالف عن املشكلة التي تعيشها
سوريا .وفي املقابل ،إذا كان التوجه
ن�ح��و ال�ت�ق�ش��ف ي �ج��ري ت�ح��ت ضغط
األم ��ر ال��واق��ع ،ف��إن ن�ت��ائ�ج��ه ستكون
أك� �ث ��ر ك ��ارث� �ي ��ة ب �ك �ث �ي��ر م� ��ن اع �ت �م��اد
سياسة انفاق حكومي أعلى ،وذلك
ب �س �ب��ب ان �ع �ك��اس��ات ال �ت �ق �ش��ف ع�ل��ى
ع �ج �ل��ة االق � �ت � �ص ��اد ش �ب ��ه امل �ت��وق �ف��ة،
وعلى مستوى الطلب داخ��ل السوق
ال �س��وري��ة» .وي �ض �ي��ف« :رب �م��ا ت�ع��ول
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي تقشفها ع�ل��ى ان �ف��راج
س �ي��اس��ي ق��ري��ب ي��أت��ي ب��امل �س��اع��دات
وال �ق��روض ،وي�س�م��ح ب��إع��ادة ت��دوي��ر
ع �ج �ل ��ة االن � � �ت � ��اج ب �ن �ص ��ف ط��اق �ت �ه��ا
ع� �ل ��ى األق� � � ��ل .ول� �ك ��ن ق� �ب ��ل ذل � � ��ك ،ف ��إن
مواجهة مخاطر  2014االجتماعية
والسياسية بموازنة تقشفية يبدو
ً
حتى اآلن مقامرة خطيرة».
(أرشيف ـ أ ف ب)

قمع الحركة
الطالبية الوطنية سمح
للمتشددين اإلسالميين
بمصادرة الحراك

ال�ع��دي��د م��ن ال �ط�لاب لعقوبة ال�ف�ص��ل ،من
دون اللجوء إلى العقوبات األدن��ى منها.
بعد خروج الطالبة الجامعية رنا عباس
(اس� ��م ُ م �س �ت �ع��ار) ف��ي إح� ��دى ال �ت �ظ��اه��رات
ِّ
التي نظمت في جامعتها ،اعتقلت ليوم
ُ
واح��د« .ظننت حينها أن األمر قد انتهى
ع �ن��د ه� ��ذا ال� �ح ��د ،وب �ع ��د م � ��رور ش �ه��ري��ن،
ُ
اكتشفت أن القرار كان قد صدر بحرماني
ّ
لدورتني .قدمت طلب استرحام إلى عميد
الكلية ،إال أن��ه رف��ض .م��ا جعلني عرضة
ل �ل �م �ش��اك��ل م ��ع ع��ائ �ل �ت��ي ال �ت��ي ت�ت�ح��اش��ى
العمل السياسي».

وي �ت �س ��اءل ط �ل�اب ال �ج��ام �ع��ة ع ��ن ال �ض��رر
ف��ي ف �ت��ح ال �ط��ري��ق ل�ل�ع�م��ل ال �س �ي��اس��ي في
الجامعة ب��أوس��ع السبل ،م��ن اإلض��راب��ات
إل��ى ال�ن�ش��اط��ات السياسية وال�ت��وع��وي��ة..
ال � ��خ ،م �ع �ت �ب��ري��ن أن� ��ه «ل� ��م ي �ن �ت��ج م ��ن قمع
ال�ح��رك��ة الطالبية الوطنية ف��ي الجامعة
س ��وى ت�م�ه�ي��د ال�ب �ي �ئ��ة ال �ت��ي ت�ن�م��و فيها
ال�ح��رك��ة ال��رج�ع�ي��ة ،بحكم ري��ع املظلومية
ال� � �ت � ��ي ت� �ح� �ص ��ل ع� �ل� �ي ��ه ج � � � ��راء ال � �ق � �م� ��ع»،
ف �ي �م��ا ف ��ي ح�ق�ي�ق��ة األم � ��ر ال ي �ح �ت��اج ردع
ال �ع �ن��اص��ر ال��رج �ع �ي��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال��ى
أك �ث��ر م��ن «ال �س �م��اح ب��ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي،
وبالتالي ت��رك ال �ص��راع مفتوحًا وعلنيًا
ب�ين ال�ح��رك��ة التقدمية وال��رج�ع�ي��ة ،وه��ذه
األخ �ي��رة خ��اس��رة ب�م�ج��رد إخ��راج �ه��ا إل��ى
الضوء» .اليومِّ ،
يعول العديد من الطالب
ال��ذي��ن ق��اب�ل�ت�ه��م «األخ � �ب ��ار» ع �ل��ى ق��ون�ن��ة
العمل السياسي في الجامعات وحماية
اس �ت �ق�ل�ال �ي �ت��ه ،ب �ع��د «ج� �ن� �ي ��ف »2وال �ح��ل
السياسي الذي بات محور الصراع خالل
أحاديث الطالب في مقاصف كلياتهم.

