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تقرير

النمو عالق
على الواحد ونص
صندوق النقد ُيلغي انتعاش لبنان من قاموسه
لم ّ
يتخط معدل النمو حاجز  %1.5لـ
 3سنوات ،وال يبدو أنه سيتخطى ذلك
العام املقبل .صندوق النقد ُيلغي
في ً
تفاؤال كان قد أبداه في الربيع املاضي،
ليبدو لبنان أكبر املتأثرين بالصراع
السوري ،بأداء اقتصادي هو األسوأ عربيًا
حسن شقراني
«ال� �ت ��داع� �ي ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة م ��ن ال �ص ��راع
ال �س��وري ،إض��اف��ة إل��ى ت��دف��ق ال�لاج�ئ�ين،
سيكمالن عوامل زعزعة الثقة وتأخير
تدفق السياح والنمو .هذا الوضع يؤدي
إلى إرهاق املالية ّ
العامة ويزيد الضغوط
على ميزان التعامل مع الخارج».
ل��م ت �ع��د غ��ري �ب��ة ع �ل��ى س �م��ع ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
تلك التوقعات ال�خ��اص��ة ب ��أداء اقتصاد
ب�لاده��م ف��ي زم��ن ال �ص��راع ال �س��وري .ها
هو صندوق النقد الدولي يكررها – وإن
باختصار ،وم��ن دون ّ
توسع في الشرح
– في تقريره األخير عن آف��اق االقتصاد
العاملي .اليوم يتوقع الصندوق أن يبلغ
النمو االق�ت�ص��ادي ه��ذا ال�ع��ام  ،%1.5أي
إن��ه مطابق مل��ا ك��ان عليه ال�ع��ام املاضي،
ويتوقع ّ
املعدل نفسه لعام  ،2014لتجد
في بيانات الصندوق كأنه علق عند هذا
الرقم منذ عام !2011
الالفت في التقديرات الحديثة أنها تأتي
مخالفة على نحو كبير ملا كانت عليه في
الربيع املاضي .حينها توقع الصندوق
أن يتحسن النمو ف��ي ع��ام  2013بواقع
نصف نقطة إلى  ،%2على أن يتضاعف
بنحو ملحوظ في عام  2014ليبلغ .%4
ترتبط هذه التقديرات أساسًا بوضعية

ال�ص��راع املستمر ف��ي س��وري��ا منذ ربيع
عام  ،2011وكذلك بطبيعة العوامل التي
ُت ّ
عد تقليدية في تحفيز النمو اللبناني
مثل العالقة مع البلدان الخليجية التي
ُ
ت �ع��د ح �ي��وي��ة ف ��ي ت��أم�ي�ن ال �ب �ت��رو دوالر
ال��ذي يغذي شرايني البالد عبر القطاع
السياحي .هناك قنوات أخ��رى ّ
يمر بها
ه��ذا امل ��ال م�ث��ل االس �ت �ث �م��ارات امل�ب��اش��رة،
املصارف إضافة إلى «املال السياسي».
وربما استسهل خبراء الصندوق إبقاء
هذا الرقم ،نظرًا إلى الضبابية السائدة
ف��ي لبنان وصعوبة اس�ت�خ��راج بيانات
واض � �ح� ��ة وص ��ري� �ح ��ة م� ��ن ب �ي �ئ��ة ال �ن �م��و
اللبناني املشوه! في جميع األح��وال ،لن
ي�ع��ود ل�ب�ن��ان ق��ري�ب��ًا إل��ى س �ن��وات النمو
التي عاشها قبل االضطرابات العربية.
ف �ف��ي األع� � ��وام ب�ي�ن  2007و 2010س� ّ�ج��ل
م �ع��دالت ن�م��و ف��اق��ت  %7وق��ارب��ت عتبة
.%10
ّ
النقاش في منافع النمو وكيفية ت��وزع
ث� �م ��اره ه ��و أوس� � ��ع وأك� �ث ��ر ت �ع �ق �ي �دًا م��ن
تحديد معدالته املتوقعة .ولكن عادة ما
يكتفي صندوق النقد الدولي بالتوقعات
الكمية السائدة ّ
لتلمس مستقبل قريب.
عام  2014لن يكون عام االنفراجات إذًا.
ول�ك��ن ه��ل تستمر فيه االن �ف �ج��ارات؟ إنه
السؤال األكبر في منطقة تتقدم بخجل
ص� ��وب ان� �ف ��راج م �ط �ل��وب ،ب �ع��دم��ا ج��رى
ال� �ت� �ف ��اوض ح � ��ول ال� �س�ل�اح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي
ال� � �س � ��وريُ ،
وي� �ت ��وق ��ع أن ُي �ع �ق��د م��ؤت�م��ر
«جنيف  »2قريبًا.
في البلدان املستوردة للنفط في املنطقة
(ولبنان منها) ،أدى تزايد حدة الصراع
ال � �س� ��وري ،م �ت��راف �ق��ًا م ��ع ال� �ت� �ط ��ورات في
م�ص��ر ،إل��ى ت��وق��ع م��زي��د م��ن االض �ط��راب،
ما يعقد أكثر اإلدارة االقتصادية« .في
اإلج� �م ��ال ،م��ن امل �ت��وق��ع أن ي�ب�ق��ى ال�ن�م��و

لن يعود لبنان قريبًا إلى سنوات النمو التي عاشها قبل االضطرابات العربية (مروان طحطح)

خبراء الصندوق
خفضوا توقعاتهم
نظرًا إلى الضبابية
السائدة

عند  %3تقريبًا بني عامي  2013و،2014
وفي معظم البلدان يؤدي هذا األمر إلى
استمرار ارتفاع معدالت البطالة وعدم
تحسن مستويات العيش ،ما يساهم في

تغذية الغضب االجتماعي» ،بحسب ما
ورد في تقرير الصندوق.
ه �ك ��ذا س �ي �ك��ون م �ع ��دل ن �م��و االق �ت �ص��اد
اللبناني األول ف��ي ضعف النمو ضمن
الئحة البلدان املستوردة للنفطّ ،والثاني
ع��رب �ي��ًا ه � ��ذا ال � �ع ��ام ح �ي��ث ت �ت ��أخ ��ر ع�ن��ه
الكويت فقط ،وه��ي بلد منتج ومصدر
ل�ل�ن�ف��ط .أم ��ا ف��ي ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،فسيكون
لبنان األسوأ ً
أداء بني املحيط والخليج،
ح�ي��ث ستتخطاه ج�م�ي��ع ب �ل��دان ال�ض��اد
أكانت مشرقية ،خليجية أم مغربية.
ل ��دى م�ق��ارن�ت��ه ب �ب �ل��دان ال �ش��رق األوس ��ط
وش �م��ال أف��ري �ق �ي��ا ،ي �ك��ون ث��ال��ث أض�ع��ف
اق �ت �ص��اد ح�ي��ث م��ن امل �ت��وق��ع أن ُي�س� ّ�ج��ل
ّ
االق�ت�ص��اد اإلي��ران��ي أس��وأ أداء بتقلصه
.%1.5
ّ
الخبر الجيد نسبيًا هو أن من املتوقع
ً
أن يهدأ معدل التضخم قليال هذا العام

إل��ى  %6.3ب�ع��دم��ا ك��ان  %6.6ف��ي ال�ع��ام
املاضي ،على أن ينخفض إلى  %3.1في
عام .2014
أم ��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع�لاق��ة م��ع ال �خ��ارج
التي تعكسها نتيجة الحساب الجاري
– صافي ال�ت��داول مع الخارج – فيتوقع
الصندوق عجزًا بنسبة  %16.7هذا العام
واملعدل السلبي نفسه املسجل في العام
املقبل.
ول� �ل� �ص ��راع ال � �س� ��وري ت��أث �ي��ر أب� �ع ��د م��ن
خفض معدالت النمو في لبنان والبلدان
امل� � � �ج � � ��اورة ،وت � �ح� ��دي � �دًا ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
السلعة األك�ث��ر استراتيجية ف��ي العالم
حاليًا .يقول تقرير ال�ص�ن��دوق« :أخ�ي�رًا،
ت �ص��اع��دت امل �خ��اط��ر م��ن إم �ك��ان ارت �ف��اع
أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ب �س �ب��ب إم� �ك ��ان ان �ق �ط��اع
اإلم ��دادات نتيجة ال�ت��أزم واالضطرابات
ال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ف ��ي ال� �ش ��رق األوس � ��ط

متابعة

حراك  LAUمستمر :هل تكبر كرة الثلج؟
حسين مهدي
ل��م يستسلم ط�لاب الجامعة اللبنانية
األم �ي��رك �ي��ة ب �ع��د ،ل �ك��ن اس �ت �م��رار ن�ج��اح
حراكهم مرتبط بتحدي توسيع رقعته
ب �ع��دم��ا ب ��دأ ي�ح�ظ��ى ب�ت��أي�ي��د وت�ض��ام��ن
ط�ل�اب م��ن ج��ام �ع��ات أخ� ��رى ون��اش�ط�ين
في املجتمع املدني وبعض الجمعيات
وب�ع��د ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ت��وق�ي�ع��ات 4500
طالب أقروا باملشاركة في االعتصامات
وم� �ق ��اط� �ع ��ة ال � �ص � �ف � ��وف .ف� �ه ��ل ان �ت �ه��ت
ّ
ال�ق�ض�ي��ة ه �ن��ا ،أم أن ال� �ح ��راك سيتخذ
ً
أشكاال أخرى بعد عطلة عيد األضحى
ويؤسس للحركة الطالبية املنتظرة؟
أم � � � ��س ،ان � �ض � ��م ط� �ل ��اب م � ��ن ال� �ج ��ام� �ع ��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف � ��ي ب � �ي � ��روت وط � �ل ��اب م��ن
الجامعة اليسوعية إلى االعتصام الذي
ن�ف��ذ أم ��ام امل��دخ��ل ال��رئ�ي�س��ي للجامعة،
م �ت ��زام� �ن ��ًا م� ��ع اع� �ت� �ص ��ام ن �ظ �م��ه ط�ل�اب
الجامعة في الداخل ،ترافق مع توقيف
الدروس بني الواحدة والثانية ظهرًا.
«س� ��اع� ��دون� ��ي ل �ت ��أم�ي�ن امل �ب �ل ��غ امل �ت �ب �ق��ي
ل � ��زي � ��ادة األق � � �س � � ��اط» ،أغ� �ن� �ي ��ة ع��زف �ت �ه��ا
م�ج�م��وع��ة ش �ب��ان م��ن ال�ج��ام�ع��ة ل�ل��دالل��ة
على الصعوبة التي يواجهها كثيرون
ف ��ي دف� ��ع أق �س ��اط �ه ��م .ورف� �ض ��ت إح ��دى
ال� �ط ��ال� �ب ��ات «األس� � �ل � ��وب امل � � � ��ادي» ال ��ذي
ت�ع�ت�م��ده إدارة ال �ج��ام �ع��ة م ��ع ط�لاب�ه��ا،

فرفعت الفتة كتب عليها «إن كنا نرتدي
ثيابًا أنيقة ،فهذا ال يعني أنها ليست
من محال رخيصة».
ت�لاق��ت األغ��ان��ي وال �ش �ع��ارات ب�ين داخ��ل
ّ
لتحمل الكثير من األمل
الحرم وخارجه
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى اس �ت �م��رار ه ��ذه ال �ح��رك��ة.
ل��م يستنزف ال�ط�لاب ك��ل أف�ك��اره��م ،كما
ت� �ق ��ول س � � ��ارة ب� �ح ��ر ،إح � � ��دى م �ن �ظ �م��ات
الحراك ،مشيرة إلى أننا «سنبدع أفكارًا
ج ��دي ��دة ك ��ل ي� ��وم ،وس �ن �ص� ّ�ع��د ت�ح��رك�ن��ا
ح�ت��ى ت�ت�ج��اوب إدارة ال�ج��ام�ع��ة م��ع كل
مطالبنا».
ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن امل � ��دخ � ��ل ،ي �ن �ه �م��ك ب�ع��ض
ال �طل��اب ف��ي ك�ت��اب��ة رس��ائ��ل إل ��ى رئ�ي��س
الجامعة د .جوزيف جبرا ،يشرح فيها
كل منهم موقفه من الزيادة غير العادلة
وغ�ي��ر امل�ح�ق��ة ع�ل��ى األق �س��اط .وسيعمد
ّ
القيمون إلى إيصال صندوق الرسائل
ف��ور ام�ت�لائ��ه إل��ى ال��رئ�ي��س وامل�س��ؤول�ين
عن شؤون الطالب.
وك ��ان ع�م�ي��د ال �ط�ل�اب رائ ��د م�ح�س��ن ،قد
ت ��وج ��ه إل � ��ى امل� ��دخ� ��ل ال ��رئ �ي �س ��ي خ�ل�ال
ال �ت �ح��رك ،ف��دع��ا ال �ط�ل�اب ب��اس��م ال�ج�ه��ة
املنظمة إلى عدم دخول الصفوف طوال
فترة االعتصام املمتد لساعتني تقريبًا.
الرجل يتعاطى ببرودة تامة مع قضية
اإلض� ��راب وم�ق��اط�ع��ة ال �ص �ف��وف ،فيقول
ّ
في دردشة لـ«األخبار» ،إنه إذا «تعطلت

ال� �ص� �ف ��وف س ��اع ��ة ف �س �ي �ت��أخ��ر ال �ف �ص��ل
ّ
الدراسي ساعة ،أما إذا تعطلت أسبوعًا
ف �س �ي �ت��أخ��ر أس� �ب ��وع ��ًا» .وك ��ان ��ت وت �ي��رة
العمل داخ��ل مكتب ش��ؤون ال�ط�لاب قد
نشطت ف��ي األي ��ام القليلة امل��اض�ي��ة؛ إذ
ّ
وج ��ه م�ح�س��ن رس��ائ��ل إل�ك�ت��رون�ي��ة ع��دة
إلى الطالب يدعوهم فيها إلى حضور

ع��رض فيلم ،أو إل��ى املشاركة في رحلة
تزلج وكأن ال شيء يحدث في الجامعة.
ال�ل��اف� ��ت ال � �ب� ��ارح� ��ة ك� � ��ان إق � � � ��دام إح� ��دى
الطالبات على نشر فيديو على مواقع
ال � �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ل �ط��ال �ب��ة م��ن
الجامعة ،ت�ش��رح فيه للطالب ب��األرق��ام
األم ��وال ال�ت��ي تحصل عليها الجامعة

ّ
غنى الطالب أغنية «ساعدوني لتأمني املبلغ املتبقي لزيادة األقساط» (يارا نحلة)

�اف ،وال �ت ��ي ت �ص��ل إل ��ى نحو
ك��رب��ح ص � � ٍ
خ �م �س�ي�ن م� �ل� �ي ��ون دوالر ،وق� � ��د ي �ك��ون
رق �م��ًا م�ب��ال�غ��ًا ف �ي��ه ،ل �ك��ن ي �ت��وق��ف ع�ن��ده
الطالب وسط استمرار رفض الجامعة،
بصورة قاطعة ،اإلفصاح عن موازنتها
ل�ه��ذا ال �ع��ام ،وي �ج��ددون على حقهم في
الحصول على املعلومات في هذا الشأن.
ح�ض��ور ط�ل�اب ال�ج��ام�ع�ت�ين ،األم�ي��رك�ي��ة
واليسوعية ،أعطى زخمًا ودفعًا معنويًا
للحراك .يقول جان قصير من الجامعة
األميركية« :ل��م أحضر فقط للتضامن؛
فنحن نعاني أي�ض��ًا م��ن رف��ع األق�س��اط،
لكنني أتيت لالعتراض على التصرف
ال�ل�اأخ�ل�اق ��ي ال� ��ذي ق��ام��ت ب ��ه ال�ج��ام�ع��ة
بحق طالبها على حد تعبيره .أم��ا في
الجامعة اليسوعية ،فقد سبق «لحركة
إزع��اج» أن أص��درت بيانًا تضامنيًا مع
الحراك ،رفضت فيه الزيادة في الجامعة
التي وصلت إلى  .%11وقد ّبرر البيان
ع � ��دم ت� �ح ��رك ط �ل��اب ال �ي �س��وع �ي��ة ح�ت��ى
اآلن ب��أن االن�ت�خ��اب��ات الجامعية باتت
ع�ل��ى األب � ��واب ،واألح � ��زاب غ�ي��ر مكترثة
ألي ش��أن مطلبي ف��ي ال��وق��ت الحاضر،
وه��ي مشغولة ب��اإلع��داد لالستحقاق.
لكن «ح��رك��ة إزع ��اج» دع��ت ال�ط�لاب إلى
التوحد بعيدًا عن جمع األصوات ،وذلك
ف ��ي م �ح��اول��ة ل �خ �ل��ق ح � ��راك م �م��اث��ل في
الجامعة اليسوعية.

