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سوريا

تحقيق

المشكلة المسكوت عنها في الغالء:

التضخم «يأكل» موازنة سوريا لعام 2016

فيما عين الشارع على سعر
الصرف اعتقادًا منه أنه «المجرم»
األوحد لرفع أسعار السلع
والمواد ،كان مشروع الموازنة
«التضخمية» للعام القادم يمر
في مجلس الشعب ويصبح
قانونًا ،دون أن يسأل أحد عن
موجة الغالء الجديدة التي
سيحملها معه للسوريين في
عام 2016
دمشق ــ زياد غصن
في الوقت الــذي كــان فيه السوريون
م ـش ـغــولــن ب ــأخ ـب ــار س ـع ــر ال ـص ــرف
وت ـق ـل ـب ــات ــه ،ك ـ ــان هـ ـن ــاك ح ـ ــدث آخ ــر
ي ـجــري ال يـقــل خ ـطــورة ع ـنــه ،يتمثل

ق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة
االم ـيــركــي ،م ــارك تــونــرّ ،إن الــوزيــر
ج ـ ــون كـ ـي ــري وال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن س ـي ـب ـح ـثــان فــي
مــوسـكــو ال ـثــاثــاء املـقـبــل «الـجـهــود
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ل ـل ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى ان ـت ـق ــال
سياسي في سوريا ،وفــي الجهود
املتزامنة إلضـعــاف وتدمير تنظيم
الدولة اإلسالمية».
وس ـي ـل ـت ـقــي كـ ـي ــري أيـ ـض ــا ن ـظ ـيــره
ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف خــال
وجوده في موسكو.
(األخبار)

ف ــي امل ـ ــوازن ـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة ل ـعــام
 ،2016ال ـتــي أق ــره ــا مـجـلــس الشعب
أخ ـي ـرًا .ويـشـيــر األس ـتــاذ فــي جامعة
دم ـ ـش ـ ــق ،الـ ــدك ـ ـتـ ــور الـ ـ ـي ـ ــاس ن ـج ـمــة،
ّ
فـ ــي ح ــدي ـث ــه ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،إلـ ـ ــى أن
«االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري ي ـمــر ف ــي أزم ــة
ت ـض ـخ ـم ـيــة ج ــامـ ـح ــة ،تـ ـ ـج ـ ــاوزت كــل
التوقعات والحدود منذ عام وحتى
اآلن ،إضافة إلى تآكل كبير في سعر
صرف العملة الوطنية ،وبالرغم من
ذل ــك تـقــدمــت الـحـكــومــة إل ــى مجلس
الشعب بـمــوازنــة عــامــة لـلــدولــة لعام
 2016ق ــارب ــت اعـ ـتـ ـم ــادات نـفـقــاتـهــا
 2000مليار ليرة سورية ،في حني أن
وراداتـهــا أقــل من ذلــك بكثير وكثير.
أي إنها موازنة تضخمية بامتياز».
وال ت ـت ــوق ــف امل ـش ـك ـلــة ع ـن ــد ال ـف ـجــوة
ال ـه ــائ ـل ــة امل ـت ـش ـك ـل ــة بـ ــن اإليـ ـ ـ ـ ــرادات
والـنـفـقــات فــي املــوازنــة الـعــامــة فقط،
بــل فــي طــريـقــة إدارة الـحـكــومــة مللف
اإلي ـ ـ ـ ــرادات وت ـق ـل ـيــص ت ـلــك ال ـف ـجــوة،
ً
ف ـبــدال  -كـمــا ي ــرى نجمة « -م ــن بــذل
الجهد والبحث من خالل أفكار خالقة
عــن واردات إضــاف ـيــة عـبــر ال ـقــروض
وال ـض ــرائ ــب عـلــى أص ـح ــاب ال ـق ــدرات
ال ـت ـك ـل ـي ـف ـيــة ال ـع ــالـ ـي ــة ،وامل ــؤسـ ـس ــات
امل ــالـ ـي ــة واملـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وكـ ـب ــار رج ــال
األعمال الذين يحققون اآلن ،وحققوا
ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر ال ـت ــي سبقت
اندالع األحداث ،ثروات فلكية ،لجأت
ال ـح ـك ــوم ــة م ــع األس ـ ــف إلـ ــى اع ـت ـمــاد
الحلول السهلة ،وذلك عبر االقتراض
م ــن امل ـص ــرف امل ــرك ــزي ،أي الـتـمــويــل
بــال ـع ـجــز ،أو زيـ ـ ــادة األسـ ـع ــار ،وكــا
هــذيــن األس ـلــوبــن ف ــي تـمــويــل عجز
املــوازنــة هما مــن طبيعة تضخمية،
ولهما إسقاطات اقتصادية ومالية
واجتماعية خطيرة جدًا» .ولألسف،
لم تجد الحكومة الحالية أفضل من
هذين األسلوبني منذ ثالث سنوات،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـضـ ــرائـ ــب والـ ــرسـ ــوم
غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ت ــزي ــد م ــن عــدم
العدالة االجتماعية واالعتماد على
امل ـس ــاع ــدات والـ ـق ــروض ال ـخــارج ـيــة،
لتغطية العجز الحاصل بني إيرادات
ال ـخــزي ـنــة ال ـعــامــة امل ـتــراج ـعــة كـثـيـرًا،
وبني النفقات املتزايدة بنحو هائل.

مستويات قياسية
ال تتوافر إلى اآلن أي بيانات رسمية
يـمـكـنـهــا أن ت ـح ــدد واق ـ ــع مـسـتــويــات
الــديــن الـعــام الــداخـلــي املسجلة خالل
سـنــوات األزم ــة ،فالحكومة لــم تتقدم
بــأي بيان حــول الحسابات الختامية
ملـيــزانـيــات الــدولــة عــن الـفـتــرة املمتدة
من عام  2012ولغاية عام  ،2014وهو
أمر يجد له مصدر في الجهاز املركزي
للرقابة املــالـيــة م ـبــررًا ،فــي ضــوء عدم
القدرة على حصر األضرار والخسائر

داخل أحد المطاعم في العاصمة دمشق أول من أمس (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

الـتــي تعرضت لها مؤسسات الــدولــة
ومشاريعها .إال أن تقديرات باحثني
مـسـتـقـلــن ت ــؤك ــد أن «ع ـج ــز امل ــوازن ــة
ال ـع ــام ــة ك ـن ـس ـبــة م ــن ال ـن ــات ــج املـحـلــي
اإلج ـم ــال ــي ب ـلــغ ف ــي عـ ــام  2014نحو
 .%40,5وق ــد أل ـقــى ه ــذا الـعـجــز عبئًا
إضافيًا على الدين العام ،الذي استمر
فــي االرتـفــاع إلــى مستويات قياسية،
فـقــد ازدادت نـسـبــة ال ــدي ــن ال ـع ــام إلــى
ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي الـ ـج ــاري
ً
ازديادًا هائال من  %104في  ،2013إلى
 %147بنهاية عام .»2014
من جانبه ،أكد صندوق النقد العربي
بـ ــوضـ ــوح أن الـ ـتـ ـق ــدي ــرات املـتـعـلـقــة
بــالــديــن ال ـع ــام ل ـس ــوري ــا« ،ت ـظ ـهــر أن
رصيد صافي الــديــن الـعــام سيرتفع
بنحو  40فــي املئة خــال عــام ،2014
ليصل إل ــى نـحــو  3000مـلـيــار لـيــرة،
ومــا نسبته  32فــي املـئــة مــن الناتج
امل ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي ع ــن ع ـ ــام ،2014
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالــديــن ال ـخــارجــي،
توقع الصندوق أن يرتفع هذا الدين
بنحو  16في املئة ليبلغ نحو 10.7
مليارات دوالر بنهاية عام  .»2014إال
أن الصندوق عاد أخيرًا ليحدث من
ّ
ويبي «أن الدين الخارجي
توقعاته،

سيسجل خالل العام الحالي ارتفاعًا
ي ـصــل إل ــى ن ـحــو  9م ـل ـي ــارات دوالر،
مـ ـق ــارن ــة مـ ــع  8.5مـ ـلـ ـي ــارات دوالر،
الحجم املقدر في نهاية عام .»2014
وم ــع أن تـقــديــرات الـحـكــومــة للعجز
في املوازنة السنوية للدولة يجري
تجاوزها بكثير خالل السنة املالية،
إال أن ـ ــه ي ـم ـكــن اح ـت ـس ــاب ت ـق ــدي ــرات
الـحـكــومــة ح ــول الـعـجــز املـتــوقــع في
م ـش ــروع ك ــل م ــوازن ــة قــدمـتـهــا خــال
سنوات األزمة ،ليتبني أن اإلجمالي،
الذي هو مقارنة بالواقع أقل بكثير،
يـ ـمـ ـث ــل رقـ ـ ـم ـ ــا يـ ـسـ ـت ــدع ــي ال ـ ــوق ـ ــوف
ً
عـ ـن ــده .ف ـم ـث ــا ال ـع ـج ــز امل ـت ــوق ــع مــن
قبل الحكومة فــي مــوازنــات األعــوام

عجز الموازنة
العامة بلغ في عام
 2014نحو %40,5

 ،2014 ،2013و 2015يصل ألكثر من
 1812مليار ليرة.

تآكل موارد الدولة
ال يرتبط تراجع إيــرادات الدولة فقط
ب ــاألض ــرار ال ـت ــي لـحـقــت بــالـقـطــاعــات
اإلن ـت ــاج ـي ــة وال ـ ـثـ ــروات ال ــوط ـن ـي ــة ،بل
بضعف األداء االقتصادي للحكومة،
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـحـ ـ ــدده ب ـ ــاح ـ ـ ُـث اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
بــأربــع نقاط رئيسية :أواله ــا تطبيق
سياسات نيوليبرالية غير مدروسة
تسعى إلى تحصيل إيرادات للموازنة
ً
م ــن غـيــر ال ـق ــادري ــن أصـ ــا ،وثــانـيـتـهــا
تتعلق بضعف وفساد مؤسساتي ال
يمكنه أن يـحـ ّـصــل إي ـ ــرادات ضريبية
مــن كبار التجار واألغـنـيــاء ،والثالثة
خ ــاص ــة ب ــواق ــع اإلنـ ـف ــاق والـتـحـصـيــل
واإليــراد في املناطق خارج السيطرة،
الـ ـت ــي ت ــؤث ــر ك ـث ـي ـرًا ب ــاالقـ ـتـ ـص ــاد فــي
امل ـنــاطــق داخـ ــل ال ـس ـي ـطــرة ،م ــن حيث
ال ـس ـي ــول ــة ال ـن ـق ــدي ــة وت ـ ــواف ـ ــر ال ـس ـلــع
واالستيراد (التهريب) ...إلــخ ،ورابعًا
بمدى جدية الــوزارات وخاصة املالية
في التحضير للموازنة لجهة أولوية
اإلنفاق وطرق تحصيل اإليرادات.
في ضــوء ذلــك ،لم يتردد اقتصاديون

تقرير

«إدلبستان» إمارة الجوالني الجديدة :الطريق نحو رقة ثانية
سائر اسليم
لم تعد مدينة إدلــب في نظر سكانها
«امل ــدي ـن ــة ال ـفــاض ـلــة» ب ـعــد خـضــوعـهــا
لشريعة أص ـحــاب «ال ــراي ــات ال ـســود».
«تنظيم القاعدة في بالد الشام ـ جبهة
النصرة» يواصل تحويلها إلى «إمارة
إس ــام ـي ــة» ب ـمــركــز ق ـي ــادي لعملياته
بإشراف «األمير العام للتنظيم» أبي
م ـح ـمــد الـ ـج ــوالن ــي .ورغ ـ ــم اس ـت ـحــالــة
ّ
رصد تحركات األخير ،إال أن القاطنني

في املدينة باتوا يالحظون إجــراءات
أمـ ـنـ ـي ــة م ـ ـش ـ ــددة وان ـ ـت ـ ـش ـ ــارًا م ـك ـث ـ ّفــا
لعناصر مسلحيها في ما ُيعتقد أنه
زيارة «األمير» للمدينة.
ويــرى أهالي املدينة أنهم لم يعودوا
ي ــأت ـم ـن ــون ع ـل ــى ح ـي ــات ـه ــم ف ـي ـه ــا ،إال
أن ـهــم م ـج ـبــرون عـلــى اإلق ــام ــة نتيجة
ال ـظ ــروف املـعـيـشـيــة الـصـعـبــة ،بينما
يـ ــراهـ ــا امل ـس ـل ـح ــون أنـ ـه ــا أكـ ـث ــر أم ـنــا
ن ـت ـي ـج ــة تـ ــوقـ ــف ض ـ ــرب ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران
الـ ـس ــوري مل ـق ـ ّـاره ــم ب ـعــد ه ــدن ــة كـفــريــا

والـفــوعــة ـ الــزبــدانــي .وت ــروي مصادر
أهـلـيــة مــن داخ ــل املــديـنــة ل ــ«االخ ـبــار»
ّ
أن عــدد الـغــربــاء تضاعف كثيرًا بعد
ات ـفــاق ال ـهــدنــة« ،ح ـيــث تــراهــم فــي كل
مكان وخاصة عائالت مقاتلي الحزب
اإلســامــي التركستاني (الصينيني)،
بــاإلضــافــة إل ــى عــائــات الشيشانيني
الــذيــن وضـعــوا حــراســا أم ــام منازلهم
ب ـعــد ال ـت ـف ـج ـيــر ال ـ ــذي اس ـت ـه ــدف أحــد
القياديني التركستانيني».
ويلفت مواطنون ،خالل اتصاالت مع

«األخ ـ ـبـ ــار» ،إل ــى حــالــة الـغـلـيــان الـتــي
ت ـش ـهــدهــا امل ــدي ـن ــة نـتـيـجــة ال ـض ـغــوط
التي تمارس بحقهم من قبل مسلحي
الفصائل ،وخاصة عناصر «النصرة»،
ال ــذي ــن ي ـتــدخ ـلــون بــأص ـغــر تـفــاصـيــل
الحياة املعيشية.
ّ
هؤالء يشيرون إلى أن املدينة تتحول
إل ــى رق ــة ثــانـيــة نتيجة ال ــدع ــوات إلــى
تنفيذ «الـشــريـعــة اإلســام ـيــة» ،وكــأن
املواطنني «كـفــرة» ،بحسب تعبيرهم.
ويفيد أحدهم في حديثه عن انتشار

دوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات لـ ـ ــ«الـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة» ،وم ـع ـظ ــم
عناصرها مــن الجنسية السعودية،
وي ـقــودهــم أح ــد أع ـضــاء «هـيـئــة األمــر
باملعروف والنهي عن املنكر» سابقًا
في السعودية.
ي ـقــوم عـنــاصــر «ال ــدوري ــة» بمضايقة
الـنـســاء الـلــواتــي ال يــرتــديــن الحجاب
الـشــرعــي وتـهــديــدهــن ،بــاإلضــافــة إلــى
إيقاف شبان وسؤالهم عن سبب عدم
الـتـحــاقـهــم بــالـجـبـهــات وضــرب ـهــم إن
لــم يـكــن الـسـبــب مقنعًا .وج ــاءت هــذه

