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أخبار
اق �ت �ص��ادي��ة ج ��دي ��دة ،ف �س �ي �س� ّ�ج��ل ه��ذا
الناتج انخفاضًا بنسبة  ،%20مقابل
ان� �خ� �ف ��اض ب �ن �س �ب��ة  %12.3ف ��ي ح��ال
تمكن ال�س��وق م��ن ام�ت�ص��اص العمالة
السورية.
عند هذا الرقم ،يتوقف نحاس كثيرًا.
ف �ل��و ك ��ان ك�ل�ام «اس� �ك ��وا» دق �ي �ق��ًا ل�ك��ان
لبنان شهد كارثة كبيرة بالنسبة إلى
ه��ذا امل��ؤش��ر ال ��ذي ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن مستوى
معيشة األس��ر اللبنانية .كيف يكون
استنتاج نحاس صحيحًا؟ األمر ليس
بهذه البساطة ،لكن التبسيط مفيد؛ إن
الناتح اإلجمالي اللبناني ّ
يقدر بنحو
 42م �ل �ي��ار دوالر ،وي �س �ت �ح �ص��ل م�ن��ه

تقدر «اسكوا»
ّ
خسارة الناتج المحلي
الفردي  3000دوالر في
نهاية عام 2014
ّنحاس :ال يمكن
أن يكون السوريون
موجودين في لبنان من
دون إنفاق ودخل

ح��ول كيفية احتساب هذين الرقمني،
لكنهما يثيران الكثير من األسئلة لدى
ش��رب��ل ن �ح ��اس .أس �ئ �ل��ة ن �ح��اس ت��أت��ي
بعد اطالعه على بعض النتائج لدى
«اس � �ك ��وا» .ه ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج ت �ف �ت��رض أن
ّ
ّ
نمو الناتج املحلي اإلجمالي سيكون
بنحو  %1.8في عام  2013و %2.1في
عام  .2014لكن النتائج املذكورة تشير
ب� �ص ��ورة م �ب ��اش ��رة إل� ��ى أن ت��داع �ي��ات
أو ت� ��أث � �ي� ��رات ال � �ن� ��ازح �ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن

ع �ل ��ى س � ��وق ال� �ع �م ��ل س� �ت� �ك ��ون ك �ب �ي��رة
وستنعكس على الوضع االقتصادي
ع�م��وم��ًا ألن ال �ت��وازن ف��ي س��وق العمل
ّ
س �ي �خ �ت��ل وت��رت �ف��ع م� �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة
لتصل إلى  %29في حال عدم إجراء أي
تعديل في األجور ،وسترتفع إلى %14
ف��ي ح��ال تعديل األج��ور .أم��ا بالنسبة
إل ��ى ال �ن��ات��ج ال� �ف ��ردي ،ف� ��إذا ل��م تتمكن
س��وق العمل اللبنانية من امتصاص
العمالة السورية ومن توفير مصادر

الناتج ال�ف��ردي بعد قسمته على عدد
املقيمني في لبنان الذين ّ
يقدر عددهم
ب�ن�ح��و  4.1م�لاي�ين ن�س�م��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
ً
فإن الناتج الفردي هو أكثر قليال من
 10آالف دوالر .ل�ك��ن ف��ي ح��ال��ة وج��ود
ن �ح��و م �ل �ي��ون س� ��وري ف��ي ل �ب �ن��ان ،ف��إن
هناك تفسيرًا مختلفًا لهذا الوضع ،إذ
باتوا يحتسبون ضمن معادلة الناتج
اإلجمالي (هذا الناتج يحتسب األجور
واألرب��اح والضرائب لكل املقيمني في
ل�ب�ن��ان وال ي� ّح�ت�س��ب ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين ف�ق��ط،
بل كل ما يمثل قيمة مضافة في هذه
العناصر الثالثة)؛ وبالتالي ،ال يمكن

أن يكون ه��ؤالء السوريون موجودين
ً
ف��ي ل�ب�ن��ان م��ن دون أن ي�ن�ف�ق��وا أم ��واال
على األك��ل وال�ش��رب والسكن والعالج
ومستلزماتهم االستهالكية األخ��رى،
ك �م��ا ال ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون��وا م��وج��ودي��ن
م� ��ن دون أن ت� �ك ��ون ل ��دي �ه ��م م �ص ��ادر
لتمويل ه��ذه امل�س�ت�ل��زم��ات .وامل�ع��روف
أو املتداول ،أن تمويل هذه املستلزمات
ج� ��رى م ��ن ث�ل�اث��ة ط � ��رق؛ األول ه ��و أن
السوريني النازحني إلى لبنان حملوا
معهم أم��وال�ه��م وب ��دأوا ينفقون ج��زءًا
م �ن �ه��ا .وال �ث��ان��ي ه ��و أن �ه��م ي�ع�ت�م��دون
ع�ل��ى امل �س��اع��دات ال�خ��ارج�ي��ة .وال�ث��ال��ث
ه��و اع�ت�م��اده��م ع�ل��ى ال�ع�م��ل ف��ي لبنان
لتمويل هذه الحاجات .وهناك طريق
ّ
راب � ��ع ي �ت �ش��ك��ل م ��ن م ��زي ��ج م ��ن ال �ط��رق
ال �ث�ل�اث��ة امل � ��ذك � ��ورة ،وه� ��و االس �ت �ن �ت��اج
األكثر منطقيًا.
في املحصلة ،إن هذا التمويل يجب أن
يدخل ضمن احتساب الناتج وتضمني
قيمته في الناتج املحلي اإلجمالي ،أو
تضمينهم ضمن ّ
قوة العمل ،أو ضمن
األم� � ��وات .ف� ��إذا ك ��ان ب�ي�ن�ه��م م��ن يعمل
ي �ج��ب أن ت �ح �ت �س��ب ال �ق �ي �م��ة امل �ض��اف��ة
ال �ت��ي ي�ق� ّ�دم�ه��ا ض�م��ن ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي،
ً
وال ي �ع� ّ�د ب�ع��د ذل ��ك ع��اط�لا م��ن ال�ع�م��ل،
ك�م��ا أن��ه ال يعني ب��ال �ض��رورة تراجعًا
في معيشة اللبنانيني ،بل يعني ذلك
أن االح �ت �س ��اب ي �ص �ب��ح م�خ�ت�ل�ف��ًا عما
ّ
تصح
يجب أن يكون عليه .وبالتالي ال
معادلة «اس�ك��وا» في ه��ذا امل�ج��ال ،ولو
ّ
أن�ه��ا ت ��دل ع�ل��ى ج��رح كبير ي�ن��زف في
اق �ت �ص��اد ل �ب �ن��ان .ف��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة ،إن
اسكوا تطرح إشكالية وتتخبط فيها،
ل�ك�ن�ه��ا ال ت �ص��ل إل ��ى م��رح �ل��ة اإلج��اب��ة
ال��واق �ع �ي��ة ع�ن�ه��ا .ل�ك��ن امل�خ�ي��ف ه��و أن
ت �ك��ون ت �ق��دي��رات «اس� �ك ��وا» ع��ن زي ��ادة
أع � ��داد ال �ن��ازح�ي�ن ال �س��وري�ي�ن إل ��ى 2.3
مليون س ��وري ،أي أك�ث��ر م��ن  %56من
عدد السكان املقيمني في لبنان.
واملهول أيضًا بالنسبة إلى نحاس أن
ت�ك��ون ال��دول��ة وس�ل�ط��ات�ه��ا وأج�ه��زت�ه��ا
غائبة تمامًا عما يحصل في لبنان ،فال
تعرف معنى تداعيات األزمة السورية
إال ف��ي س �ي��اق ح��اج�ت�ه��ا وب�ح�ث�ه��ا عن
التمويل .هكذا يشحذ لبنان .في هذه
الحالة ،لن يعود توصيف «لبنان رئة
س��وري��ا» واقعيًا ألن تداعيات من هذا
النوع تدفع الرئة نحو االنفجار.

حادثة

آمال خليل
في غرفة العناية الفائقة في مستشفى
خروبي في الصرفند ،ترقد دالل حيدر
( 33ع ��ام ��ًا) م �ن��ذ م� �س ��اء األح� � ��د ح�ي��ث
تعالج من ضيق في التنفس .عيناها
ال �ل �ت��ان ل ��م ت �ق ��در ع �ل��ى ف�ت�ح�ه�م��ا ك�ل�ي��ًا
ووج �ه �ه��ا األص� �ف ��ر وج �س��ده��ا ال��ذاب ��ل
وصوتها املتكسر ،كانت جوابًا كافيًا
عن أسئلتنا حول تجربتها في الغرق
مع  22شخصًا من عائلتها وأقربائها
ع �ل ��ى م �ت�ن م ��رك ��ب س �ي ��اح ��ي ف� ��ي ب�ح��ر
ً
خيزران وصوال إلى إنقاذها وعودتها
ً
إل � ��ى ال� �ح� �ي ��اة .ان �ت �ظ ��رن��ا ط� ��وي �ل�ا ل�ك��ي
تتمالك دالل نفسها وتغالب أوجاعها
وت �ق��وى ع�ل��ى ال �ك�لام بسبب إص��راره��ا
على إخ�ب��ارن��ا بما حصل معها .قالت
إن�ه��ا و 35شخصًا م��ن بينهم زوج�ه��ا
ووال� ��دت � �ه� ��ا وأش � �ق� ��اؤه� ��ا وع��ائ�ل�ات �ه��م
وأقرباؤها حضروا من بلدتهم أنصار
إل� ��ى م �ي �ن��اء ال �ص��رف �ن��د ل �ي �م �ض��وا ي��وم
ع �ط �ل �ت �ه��م ف ��ي ن ��زه ��ة ب �ح ��ري ��ة .وج� ��دوا
م��رك �ب��ًا س�ي��اح�ي��ًا ي�ن�ق��ل ال ��رك ��اب اس�م��ه
«م��ارل�ين» ،دع��اه��م صاحبه حسني ش.
الصطحابهم ف��ي نزهة تمتد لحوالى
نصف ساعة تصل إل��ى محيط أوتيل
املونس على شاطئ خيزران ويعودون
إل��ى امليناء ملسافة مئات األم �ت��ار .لكن

صاحب المركب
حمل الركاب مسؤولية
ّ
الحادث

وق��ت قصير ،باستثناء دالل وهنادي
ع �ط ��وي ( 32ع ��ام ��ًا) ال �ل �ت�ي�ن اس �ت��دع��ت
حالتهما إبقاءهما في العناية الفائقة.
إذ إنهما دخلتا في غيبوبة وانقطاع
ف ��ي ال �ت �ن �ف��س وت ��وق ��ف م ��ؤق ��ت ل�ل�ق�ل��ب
بسبب بقائهما ملدة تحت املياه ،قبل أن
تتحسن حالتهما على نحو تدريجي.
ع�ل��ى ب�ع��د أم �ت��ار م��ن امل�س�ت�ش�ف��ى ،ك��ان
صاحب املركب يخضع للتحقيق أمام
فصيلة عدلون في قوى األمن الداخلي.
مصدر أمني مواكب للتحقيقات أشار
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» إل � ��ى أن � ��ه ح � ّ�م ��ل ال ��رك ��اب
مسؤولية ال�ح��ادث ألنهم تجمعوا في
زاوي � ��ة واح � ��دة م ��ن زواي � ��ا امل ��رك ��ب ول��م
يتوزعوا على أنحائه كما طلب إليهم.
رواي �ت��ه وع ��دم ت �ق��دم أي م��ن الضحايا

س� ّ�ج��ل ع ��دد ال ��رك ��اب ف��ي م �ط��ار ب �ي��روت
الدولي زيادة بنسبة  %6منذ مطلع عام
 2013حتى نهاية شهر آب ،ليصل إلى
 4م�لاي�ين و 282أل�ف��ًا و 711راك �ب��ًا .وق��د
تراجعت حركة رك��اب الترانزيت بنسبة
 %72خالل هذه الفترة ،مقارنة بالفترة
ن�ف�س�ه��ا م ��ن ال �ع ��ام امل ��اض ��ي وذل� ��ك رغ��م
ارتفاع أع��داد الوافدين إلى لبنان بنسبة
 %4واملغادرين منه .%10
وق ��د ان�خ�ف�ض��ت ح��رك��ة ع �ب��ور ال �ط��ائ��رات
ف��ي األج ��واء اللبنانية بنسبة  %26منذ
مطلع السنة الجارية ،ونحو  %15خالل
آب .2013
لكن حركة العبور في آب وحده تراجعت
بنسبة  .%97أيضًا انخفض عدد رحالت
الطائرات الخاصة في لبنان بنسبة %16
ف��ي آب  ،2013م�ت��أث�رًا ب�ت��راج��ع رح�لات
ال �ع �ب��ور ف ��ي األج� � ��واء ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب�ن�س�ب��ة
 ،%83.3إال أن ع ��دد رح�ل�ات ال �ط��ائ��رات
الخاصة من بيروت وإليها ازداد بنسبة
.%13.8

ّ
ّ
املالية
ميقاتي وقع السلفة

ّ
وق ��ع رئ �ي��س ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م��ال
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي أم ��س م �ش��روع م��رس��وم
يرمي الى إعطاء وزارة املال سلفة خزينة
بقيمة  1210مليارات ليرة .وعلى الرغم
من أن هدف هذه السلفة تأمني العجز في
الرواتب واألج��ور وملحقاتها ومعاشات
التقاعد العائدة ملختلف اإلدارات العامة
لنهاية ال�ع��ام  ،2013إال أن ذل��ك ال يلغي
إجماع املعنيني والخبراء على أن مشروع
امل ��رس ��وم م �خ��ال��ف ل �ل��دس �ت��ور وال �ق��وان�ين
امل��رع�ي��ة اإلج � ��راء ،ول �ي��س ه �ن��اك أي سند
يمكن االرتكاز عليه لتبريره.
الجدير ب��اإلش��ارة أن قيمة السلفة تمثل
ال �ف��رق ب�ي�ن أرق� ��ام آخ ��ر ق��ان��ون ل�ل�م��وازن��ة
صدر عام  2005ومشروع موازنة العام
 2013وبني اإلنفاق الفعلي لهذا العام.

74.7

 23شخصا نجوا من الغرق
ب�ع�ض�ه��م ت�ن�ب��ه إل ��ى أن امل��رك��ب صغير
ال يستوعب أك�ث��ر م��ن  15شخصًا وال
ت �ت��واف��ر ف�ي��ه ح��واج��ز ح��دي��دي��ة تحمي
م��ن ال ��وق ��وع ف��ي امل �ي ��اه .ت ��ردد البعض
ف��ي ال�ص�ع��ود إل��ى امل��رك��ب ،ل�ك��ن حسني
ط �م��أن �ه��م إل� ��ى س�لام �ت �ه��م امل �ض �م��ون��ة.
صعد  23منهم وانتظر اآلخ��رون على
رص �ي��ف امل �ي �ن��اء .زوج دالل أش� ��ار في
ح��دي��ث ل�ـ«األخ�ب��ار» إل��ى أن امل��رك��ب بدأ
ي�ت�م��اي��ل ي�م�ي�ن��ًا وي� �س ��ارًا ع �ن��د إب �ح��اره
م��ن امل �ي �ن��اء ،م��ا دف��ع بشقيق دالل إل��ى
االت �ص��ال بحسني وم�ن��اش��دت��ه ال�ع��ودة
خ ��وف ��ًا م� ��ن غ� ��رق� ��ه .ل �ك �ن��ه ل� ��م ي�س�ت�ج��ب
وأك �م��ل رح�ل�ت��ه ح�ت��ى وص��ل إل��ى قبالة
أوت � �ي� ��ل امل� ��ون� ��س ع �ل ��ى ع �م ��ق ع �ش ��رات
األم �ت ��ار .حينها ق��ال��ت دالل إن موجة
ع��ات �ي��ة ض��رب��ت امل ��رك ��ب ف��ان �ك �س��ر أح��د
ج ��وان �ب ��ه ال �خ �ش �ب �ي��ة وم � ��ال ب� �ق ��وة إل��ى
جهة واح��دة وانقلب ف��وق ركابه ودفع
ب�ه��م إل��ى امل �ي��اه .م��ا ت�ت��ذك��ره دالل أنها
بقيت فترة في عمق املياه تحاول دفع
جسدها نحو السطح .في هذا الوقت،
ك��ان حسني وامل��واط��ن خليل سبليني،
صاحب مركب كان يبحر بالقرب منهم
ع �ن��د وق� ��وع ال� �ح ��ادث ،ي �س��اع��دان على
إنقاذ الغرقى 12 .شخصًا منهم نقلوا
إل��ى مستشفى خ��روب��ي ح�ي��ث أج��ري��ت
لهم اإلسعافات األول�ي��ة وخ��رج��وا بعد

 %6زيادة في حركة املطار

مليون دوالر

بشكوى ضده حتى مساء أم��س ،دفعا
بالفصيلة بناء على إشارة من النيابة
العامة االستئنافية ف��ي الجنوب إلى
ت��رك��ه ره��ن التحقيق .خ��رج حسني من
ال�ف�ص�ي�ل��ة وب ��دأ ب�م�ح��اول��ة ل�ج�م��ع أدل��ة
ت��ؤك��د أن ��ه غ �ي��ر م �س ��ؤول ع ��ن ال �ح��ادث
وب��أن الحق على ال��رك��اب ال��ذي��ن قدموا
رواية مناقضة تفيد بأن من الطبيعي
أن يتوزعوا على أنحاء املركب بسبب
ع��دده��م ال�ك�ب�ي��ر وص �غ��ر ح �ج �م��ه .زوج
دالل استمهل تقديم شكوى ضده بعد
أن ي�ط�م�ئ��ن ل��وض��ع زوج �ت ��ه ال�ص�ح��ي،
راف� �ض ��ًا أن ي �ف �ل��ت ح �س�ين م ��ن ال �ع �ق��اب
وأن ي�ح�ظ��ى ب��وس��اط��ة ع �ل��ى ال�ط��ري�ق��ة
اللبنانية.
امل�ص��در األم�ن��ي أك��د أن امل��رك��ب تعرض
ل �ل �غ��رق م ��رة واح � ��دة ف ��ي وق ��ت س��اب��ق،
فيما أشار عدد من أهالي املنطقة إلى
أن��ه غ��رق سابقًا ث�لاث م��رات ،ك��ان يقوم
ب �ع��ده��ا ح �س�ي�ن ب �ت��رق �ي �ع��ه وت�ش�غ�ي�ل��ه
م�ج��ددًا .فمن يتحمل مسؤولية كارثة
ك � ��ادت ت �ق��ع ب �ح��ق  23م ��واط� �ن ��ًا؟ .مل ��اذا
ل��م ت �ق��دم م �ف��رزة ال �ش��واط��ئ ف��ي ل�ب�ن��ان
الجنوبي ومخابرات الجيش املتمركزة
في امليناء على منع املركب من الخروج
إل��ى البحر بعد غ��رق��ه؟ .وه��ل يخوض
ال �ن��اج��ون م ��ن ال� �غ ��رق م�ع��رك�ت�ه��م أم ��ام
القضاء حتى النهاية؟.

هي قيمة القروض إلنشاء مؤسسات
صغيرة ومتوسطة حصلت على
كفالة «كفاالت» خالل األشهر الثمانية
األولى من السنة الجارية .وبحسب
اإلحصاءات ،فإن هذه القروض
انخفضت بنسبة  ،%21.4مقارنة مع
 95مليون دوالر في الفترة نفسها من
السنة املاضية .وقد بلغ عدد القروض
ّ
املسجلة خالل عام  2013نحو 536
قرضًا ،مقارنة مع  692قرضًا خالل
الفترة نفسها من عام  ،2012وبالتالي
فقد بلغت القيمة الوسطية للقرض
الواحد  139330دوالرًا ،مقارنة مع
 137356دوالرًا .وقد استحوذت
منطقة جبل لبنان على  %38.8من
قروض كفاالت ،تليها منطقة البقاع
التي استحوذت على  %22.8والجنوب
 %12.1والشمال  ،%10.8فيما حصلت
النبطية على ّ
حصة  %7.8وبيروت على
 .%7.7غالبية هذه القروض أو بنسبة
 %40.5منها ذهبت للقطاع الزراعي،
و %34للقطاع الصناعي و%17.5
للقطاع السياحي.

