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سوريا

تقرير بعد أكثر من ثالث سنوات على تدخل المصرف المركزي بائعًا للقطع األجنبي في السوق المحليةّ ،
قررت
الحكومة ،ولضبط االنخفاض المتزايد بسعر صرف الليرة ،أن تدعم ذلك التدخل بإجراءات اقتصادية محورها وقف
أو ترشيد المستوردات «غير الملحة»

ّ
ارتفاع الدوالر والمستوردات :ترشيد المرشد!
دمشق ــ زياد غصن
لــم تكد تمضي ســاعــات على إعــان
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة نـيـتـهــا ات ـخــاذ
إجراءات جديدة لضبط سعر صرف
الـ ـلـ ـي ــرة ،ح ـت ــى ع ـ ـ ــاود س ـع ــر ص ــرف
الــدوالر في السوق السوداء ارتفاعه
ل ـيــامــس عـتـبــة ال ـ ـ  254ل ـي ــرة .وذل ــك
في خطوة استباقية من املضاربني
هــدفـهــا بنظر بـعــض املــراق ـبــن قطع
ال ـط ــري ــق ع ـلــى أي ن ـتــائــج إيـجــابـيــة
ي ـم ـكــن أن ت ـ ــؤدي إل ـي ـهــا اإلجـ ـ ــراءات
ال ـجــديــدة ،وتـحــديــد مـسـتــوى جديد
لسعر صرف يكون املصرف املركزي
م ـج ـب ـرًا الحـ ـق ــا ع ـل ــى االعـ ـ ـت ـ ــراف ب ــه،
واعتماده في نشراته الرسمية كما
حدث سابقًا.
وبرغم انخفاض سعر صرف الدوالر
مــع بــدايــة األسـبــوع الحالي ليستقر
ع ـن ــد  240لـ ـي ــرة ،إال أن ذل ـ ــك يـبـقــى
غـيــر مطمئن بالنظر إل ــى التقلبات
املفاجئة والكثيرة التي تعرض لها
سعر الصرف خالل العامني املاضني.

يزور دمشق اليوم وفد برملاني فرنسي
يتألف من عضوين من مجلس الشيوخ
وعضوين من مجلس النواب ،بينهم رئيس
لجنة الصداقة السورية ـ الفرنسية في
مجلس النواب ،النائب عن الحزب االشتراكي
جيرار بابت (الصورة) ،يرافقهم وفد
صحافي .الزيارة األولى من نوعها لسوريا
منذ آذار  ،2011تأتي في إطار استكشاف
الوضع في سوريا وإطالق تحركات
مناهضة للسياسة الرسمية الفرنسية تجاه
دمشق ،بحسب مصدر ّ
مقرب من الزائرين.
من جهتها ،قالت الحكومة الفرنسية أمس
ّإن هذه الزيارة «ال تحمل أي رسالة رسمية
من الحكومة الى دمشق» .ومن املنتظر أن
يلتقي الوفد عددًا من املسؤولني السوريني،
لكن لم ُيدرج بعد على جدول الزيارة لقاء
بالرئيس السوري بشار األسد.

ت ـ ـحـ ــدد الـ ـحـ ـك ــوم ــة ثـ ــاثـ ــة أسـ ـب ــاب
جوهرية لالرتفاع الــذي طرأ مؤخرًا
على سعر صرف الدوالر في مواجهة
الليرة :ضغط مستوردي املشتقات
ال ـن ـف ـط ـيــة ع ـلــى سـ ــوق ال ـق ـطــع خــال
فترة زمنية قصيرة جدًا ،مشيرة في
ّ
هذا السياق إلى أن قيمة النفط الذي
اشـتــراه القطاع الخاص بلغت نحو
 15مـلـيــون دوالر ،وثــانـيــا املـضــاربــة
ع ـلــى س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـي ــرة ألس ـبــاب
بعضها متعلق بـسـعــي املـضــاربــن
لـتـحـقـيــق أربـ ـ ــاح ك ـب ـي ــرة ،وبـعـضـهــا
اآلخـ ــر ذو أب ـع ــاد سـيــاسـيــة متعلقة
بـ ــاملـ ــواقـ ــف اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة م ـ ــن األزم ـ ـ ــة
السورية ،أما السبب الثالث ،فيذهب
إل ـ ــى حـ ــد ات ـ ـهـ ــام ال ـح ـك ــوم ــة لـبـعــض
امل ـ ــواق ـ ــع االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وص ـف ـح ــات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بنشر أخـبــار
غ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة ع ــن س ـع ــر ال ـص ــرف
وترويجها.
وعلى ذلــك ،فــإن اإلج ــراءات الجديدة
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـ ــن تـ ـ ـخ ـ ــرج عـ ـ ــن ثـ ــاث
خـ ـط ــوات تـقـلـيــديــة جـ ــرى تطبيقها
ســاب ـقــا وهـ ــي :تــرش ـيــد امل ـس ـت ــوردات
ل ـت ـخ ـف ـي ــف الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـس ــوق
السوداء للقطع األجنبي ،واستمرار
ّ
تدخل املصرف املركزي بائعًا للقطع
األجنبي ،ومالحقة أصحاب املواقع
االل ـك ـتــرون ـيــة وص ـف ـحــات ال ـتــواصــل
ً
االج ـت ـم ــاع ــي ،وه ـ ــذا م ــا جـ ــرى فـعــا
خالل األيام القليلة املاضية.
ل ـك ــن إلـ ـ ــى ّ
أي حـ ــد ي ـم ـك ــن ل ـتــرش ـيــد
ً
االستيراد أن يسهم فعال في خفض
س ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ــدوالر فـ ــي ال ـس ــوق
املحلية؟
يستبعد األستاذ في قسم املصارف
ف ــي جــام ـعــة دم ـش ــق ،ال ــدك ـت ــور علي
كنعان ،أن يكون لترشيد االستيراد
ذلك الدور الحاسم الذي ّ
يعول عليه
فــي خـفــض سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر ،إذ
إن «م ـع ـظــم املـ ـسـ ـت ــوردات ال ـســوريــة
اليوم هي من املواد الغذائية والسلع
الـ ـق ــابـ ـل ــة ل ـل ـت ـص ــري ــف ف ـ ــي الـ ـس ــوق
امل ـح ـل ـي ــة ،ف ـي ـم ــا م ـ ـس ـ ـتـ ــوردات سـلــع
الـكـمــالـيــات ،ال ـتــي يـمـكــن االسـتـغـنــاء
ع ـن ـه ــا ،ق ـل ـي ـلــة ومـ ـ ـح ـ ــدودة ،ف ــاألزم ــة
ك ــان ــت ك ـف ـي ـلــة ب ـتــرش ـيــد االس ـت ـي ــراد
ً
تـلـقــائـيــا» ،مـتـســائــا «فـهــل سيجري
إذًا ترشيد استيراد امل ــواد الغذائية
ً
مثال؟».
ت ـش ـيــر ب ـي ــان ــات م ــدي ــري ــة ال ـج ـم ــارك
ال ـعــامــة إل ــى أن م ـس ـتــوردات ســوريــا
ع ــام  2014بـلـغــت قيمتها مــا يـقــرب
مـ ــن  6مـ ـلـ ـي ــارات دوالر وف ـ ــق سـعــر
الصرف الرسمي حاليًا ( 1300مليار
لـيــرة ســوريــة) ،أي مــا مـعـ ّـدلــه يوميًا
 16.4مليون دوالر ،وقدمثلت املــواد

ّ
المخصص لهم في ضاحية قدسيا أمس (أ ف ب)
خارجون من الغوطة الشرقية في مكان اإليواء

الـغــذائـيــة الكتلة األك ـبــر والرئيسية
فـيـهــا ،وال سـيـمــا الـخـضــر الـطــازجــة
والشاي األسود والسكر وغيرها.
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية
تبدو متفائلة بإمكانية تحقيق هذا
اإلجـ ــراء لـنـتــائــج إيـجــابـيــة ،إذ تؤكد
أن ن ـس ـبــة ان ـخ ـف ــاض عـ ــدد إجـ ـ ــازات
االسـ ـتـ ـي ــراد امل ـم ـنــوحــة وص ـل ــت إلــى
 %30م ـ ـنـ ــذ ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
الدوالر ،دون أن تحدد ماهية السلع
التي كانت تشملها هــذه اإلج ــازات،
مكتفية بالقول إنه «يمكن االستغناء
عنها مبدئيًا» .ومع أن عضو اتحاد
امل ـصــدريــن ال ـســوريــن ،إي ــاد محمد،
يــؤيــد تــرشـيــد اس ـت ـيــراد الـسـلــع ذات
الطابع الكمالي أو الترفيهي ،إال أنه
يربط تطبيق ذلــك باتخاذ املصرف

املــركــزي حزمة سياسات وإج ــراءات
أخرى تؤدي في النهاية إلى تثبيت
س ـعــر صـ ــرف ح ـق ـي ـقــي ،وه ـ ــذا بــرأيــه
سـيــؤدي إلــى زي ــادة حصيلة الــدولــة
من قطع التصدير ،وتاليًا سد جزء
من احتياجات البالد.

مستوردات سوريا
عام  2014بلغت قيمتها
 6مليارات دوالر

ويقدم محمد في هذا السياق معادلة
شـبـيـهــة ب ـس ـيــاســة ربـ ــط االس ـت ـي ــراد
ب ــال ـت ـص ــدي ــر الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـع ـم ــل بـهــا
ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات والـتـسـعـيـنـيــات،
وت ـقــوم املـعــادلــة الـجــديــدة عـلــى عــدم
املــس نهائيًا بــاملـسـتــوردات املتعلقة
للمواطن
بــاالحـتـيــاجــات األســاسـيــة ُ
ومل ـس ـت ـلــزمــات اإلنـ ـت ــاج ،فـيـمــا تــربــط
م ـس ـتــوردات الـسـلــع غـيــر الـضــروريــة
أو التي تصنف على أنها من السلع
الترفيهية بما يــوفــره التصدير من
قطع أجنبي.
لـ ـك ــن ي ـت ـف ــق ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة
عـلــى أن الـحــل يبقى نـقــديــا بامتياز
تدعمه إجراءات اقتصادية متعددة،
فالخبير االقتصادي الدكتور حيان
س ـل ـم ــان ي ـخ ـت ـصــر األم ـ ــر بـ ـض ــرورة

مشهد ميداني

الجيش يوسع المواجهات جنوبًا ...وتفجير انتحاري قرب
ريف دمشق ــ ليث الخطيب
اتـسـعــت رق ـعــة املــواج ـهــات م ـجــددًا في
ال ـع ــدي ــد م ــن ج ـب ـه ــات وم ـ ـحـ ــاور ري ــف
مـحــافـظــة درعـ ــا ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي املثلث
محافظات درعا والقنيطرة
الذي يربط
ّ
وريف دمشق حيث نفذ الجيش هجومًا
مـبــاغـتــا قـبــل أس ـبــوعــن وسـيـطــر على
عدد من البلدات والتالل .الجيش هذه
امل ــرة ب ـ َـاد َر بالهجوم على تحصينات
ّ
ّ
املسلحني ومواقعهم ،فشن سالح الجو

أكـثــر مــن  50غ ــارة فــي مختلف أرج ــاء
املـحــافـظــة ،تــرافـقــت مــع قـصــف مدفعي
واشـتـبــاكــات فــي ري ــف درع ــا الشمالي
الـ ـغ ــرب ــي ،خ ـص ــوص ــا ف ــي بـ ـل ــدات كـفــر
شمس وحمريت وكفر نــاســج ،موقعًا
ّ
«أكـثــر مــن  9قتلى مــن مسلحي جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» ،ب ـح ـســب مـ ـص ــدر م ـيــدانــي
لـ«األخبار» ،إضافة إلى «مقتل القيادي
في الجيش الحر أبو محمد الشرحولي
فــي كـفــر نــاســج» .وشـمـلــت املــواجـهــات
أي ـض ــا م ـنــاطــق أخ ـ ــرى م ــن امل ـحــاف ـظــة،

مثل سملني وزمــريــن والشيخ مسكني
وال ـ ـيـ ــادودة وط ـفــس وإب ـط ــع وب ـصــرى
الـحــريــر ،إضــافــة إلــى القصف املدفعي
عـلــى ال ـكــرك الـشــرقــي .مـصــدر عسكري
قــال لــ«األخـبــار»« :استفاد الجيش من
الــوضـعـيــات الهجومية الـتــي اتخذها
ّ
امل ـس ــل ـح ــون ف ــي ري ـ ــف درعـ ـ ــا ال ـشــرقــي
وال ـغ ــرب ــي وال ـج ـن ــوب ــي ،والـ ـت ــي كــانــت
تهدف إلى تخفيف الضغط عن جبهة
الريف الشمالي ،ليضرب تحصيناتهم
وي ـل ـحــق ب ـهــم خ ـســائــر ج ــدي ــدة» .وفــي

ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،اس ـت ـهــدف س ــاح الـجــو
حشدًا لـ«جبهة النصرة» في منطقة تل
الحارة .وبالتوازي ،قال مصدر محلي
ّ
ً
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «ال ـج ـي ــش ن ــظ ــم رت ــا
عسكريًا مكونًا من عشرات اآلليات في
خربة عني عفا ،املالصقة لدير العدس،
ّ
لـشــن هـجــوم فــي عــن عـفــا ،واسـتـعــادة
البلدة».
وف ــي ري ــف دم ـش ــق ،ف ـ ّـج ــر ان ـت ـحــاريــان
نفسيها بالقرب من حاجز املستقبل،
على طريق املطار ـ مفرق بلدة السيدة

زينب ،ما أدى إلــى استشهاد عــدد من
وإصابة آخرين.
العسكريني واملدنيني
ّ
وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة «سـ ــانـ ــا» أنـ ـ ــه «أثـ ـن ــاء
تــوقــف س ـيــارة خــاصــة للتفتيش على
حاجز املستقبل نزل انتحاري يرتدي
حــزامــا نــاسـفــا وفـجــر نـفـســه» ،مضيفة
ّ
أن «انتحاريًا آخر كان بداخل السيارة
ف ـج ــر الـ ـسـ ـي ــارة ب ـع ــد ال ـت ـف ـج ـيــر األول
ب ـل ـح ـظــات ،م ــا أدى إلـ ــى اس ـت ـش ـهــاد 4
أشخاص واصابة  13آخرين إصابات
متوسطة إلى خطيرة».

