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لم يبدأ لبنان بتوزيع الخسائر
بعد حتى انتشر فيروس
«كورونا» منذرًا بأن خسائر
اإلفالس قد تكون نزهة
مقارنة مع تداعيات
مجتمعة لإلفالس وكورونا
سوية .في هذا الوقت
بدت التكنولوجيا األداة
الوحيدة للتعويض اقتصاديًا
واجتماعيًا ،فانطلق العمل
من المنزل والتعليم عن بعد
والترفيه عبر بث الفيديو
ووسائل التواصل االجتماعي

انغمس اللبنانيون فــي الحجر املنزلي
لـتـعـطـيــل ان ـت ـ ّشــار ف ـي ــروس «ك ــورون ــا».
ً
سـ ـل ــوك ي ـت ـط ــل ــب ت ـع ـط ـي ــا اق ـت ـص ــادي ــا
واجتماعيًا يأتي فوق «تفليسة» ال قعر
لـهــا واضـ ــح حـتــى اآلن .ب ــات ــوا يعملون
ّ
ويتعلمون من املنزل .هو املنزل نفسه
ّ
حـيــث يـتــرفـهــون أي ـضــا .األداة الــوحـيــدة
املـتــاحــة هــي شـبـكــة االن ـتــرنــت .بحسب
إحـ ـ ـص ـ ــاءات أوجـ ـ ـي ـ ــرو ،ف ـ ــإن اس ـت ـهــاك
االنترنت في لبنان ازداد بنسبة ،%25
وبات االستهالك من الوحدات السكنية
 %85مـ ـق ــارن ــة مـ ــع  %50لـ ـل ــوح ــدات
السكنية ومثلها للوحدات التجارية قبل
«كورونا» ،فيما ازداد استهالك االنترنت
عبر «نيتفليكس» بنسبة  ،%90وعبر
«ف ــاي ـس ـب ــوك» ب ـن ـس ـبــة  ،%32.6وع ـبــر
«يوتيوب» بنسبة  ،%21.8وسواها من
ّ
أدوات الحجر املنزلي التي باتت تشكل
ال ــراب ــط األس ــاس ــي للبنانيني مــع الـعــالــم
خ ــارج امل ـنــزل .نـحــو مـلـيــون تلميذ بــات
ً
مـفــروضــا عليهم التعلم عــن بـعــد بــدال
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دوالر سنويًا
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مــن الــذهــاب يوميًا إلــى  2860مــدرســة.
عندما فــرض «كــورونــا» تعطيل غالبية
ال ـن ـش ــاط ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ف ــي ل ـب ـنــان،
ل ــم ي ـكــن ع ـ ـ ّـداد ال ـخ ـســائــر ال ـنــاج ـمــة عن
اإل ّف ـ ــاس امل ــال ــي واالن ـه ـي ــار ال ـن ـقــدي قد
توقف بعد .ما ُعرف أن خسائر اإلفالس
ضخمة وتكمن املشكلة فــي توزيعها:
من يحملها؟ بأي آليات؟ على أي مدى
زمـنــي؟ أسئلة مــا زال ــت بــا أجــوبــة قبل
أن يطغى عليها الوباء العاملي (جائحة)
«ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» .ف ـم ـن ــذ م ـن ـت ـصــف ش ـبــاط
استحوذ هذا الفيروس على كل
املاضيّ ،
ُّ
النقاش املتعلق باإلجراءات التي اتخذت
ُ
أو ستتخذ من أجــل مكافحة انتشاره،
وإغــاق الحدود ،وإعــان حالة الطوارئ
العامة ،أو التعبئة العامة والفرق بينهما،
وق ــدرة النظام الصحي على استيعاب
أع ــداد املـصــابــن ،ون ـظــام تـتـ ّـبــع املــرضــى
واختالطهم وعددهم اليومي ،وتسعيرة
فـ ـح ــص كـ ـ ــورونـ ـ ــا ف ـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات
الخاصة ...وحقائق أخرى عن الفيروس
مــن أبــرزهــا سـبــاق ال ــدول عـلــى اخـتــراع
لقاح أو اكتشاف دواء ،وصراعات الدول

02
محمد وهبة

03
ميريام فاندر ستيتشيل

ﻳﻮﺗﻴﻮب

ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك

٢١٦
٢٨٦

٧٤
١٤٢

في
العدد

األعضاء في التكتل األوروبي ،ونزاعات
حكام الــواليــات في أميركا حيث يندلع
نـقــاش هــائــل عــن قــدرة النظام الصحي
ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب األع ـ ـ ــداد وخـ ـي ــار تــرك
ّ
املسنني يموتون كما حصل في إيطاليا.
كــل هــذا الـنـقــاش بــدأ فــي  21شـبــاط مع
حالة «كورونا» في لبنان .في
تأكيد أول ُ
نهاية شباط أغلقت املدارس والجامعات
كــافــة فــي لـبـنــان ،ثــم تـقـ ّـرر فــي  11آذار،
إغـ ـ ــاق امل ـق ــاه ــي واملـ ـط ــاع ــم وال ـ ـنـ ــوادي
الرياضية واملراكز السياسية .وفي 15
ُ
آذار أعـلـنــت التعبئة الـعــامــة ألسبوعني
وإغــاق كل املؤسسات مع استثناءات،
واألسـبــوع املاضي ُم ـ ّـددت فترة التعبئة
ألسبوعني آخرين .التقديرات تشير إلى
أن فترة التعبئة والحجر املنزلي قد ّ
تمتد
لنحو  3أشهر تبعًا ملا تقتضيه ظروف
االن ـت ـشــار واك ـت ـشــاف ل ـقــاح أو دواء أو
تبيان مدى أثر الحرارة على الفيروس...
أيًا يكن املدى الزمني لهذه الفترة ،فهي
تنطوي على «تعطيل» غالبية النشاطات
االقتصادية وستكون نتائجها كارثية.
كانت التقديرات قبل حلول «كــورونــا»

«أثر الفيروس}
بين الصين والغرب
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الدولة النيوليبرالية:
اآلفاق المسدودة (ب)

ّ
ف ــي ل ـب ـنــان ،أن يـتـقــلــص ال ـنــاتــج املـحـلــي
اإلجـمــالــي بنسبة  %8فـ ّـي عــام ،2020
لكن وزارة املال ّ
عدلت توقعاتها لتصبح
نسبة التقلص املرتقبة  %12فــي عام
 .2020تأتي هــذه النسبة بعد انكماش
فــي الـنــاتــج بنسبة  %6.9ل ـعــام ،2019
وانكماش بنسبة  %1.9في عام .2018
ال ـنــاتــج املـحـلــي اإلج ـمــالــي انـخـفــض من
 55مليار دوالر في عام  2018إلى 34
مليار دوالر في عــام  .2020هــذا يعني
أن اق ـت ـصــاد لـبـنــان سـيـفـقــد  21مليار
دوالر من النشاطات االقتصادية التي
س ـت ـتــرجــم م ــزي ـدًا م ــن ال ـب ـطــالــة والـفـقــر
والـهـجــرة (إذا كــانــت الـهـجــرة مـتــوافــرة)
وخصوصًا أن التضخم سيبلغ %27.1
في عام .2020
ما يبدو أسوأ اليوم سيكون كارثيًا في
األيــام املقبلة .فبحسب إدارة اإلحصاء
املــركــزيُ ،سـ ّـجــل فــي عــام  2018ارتفاع
نسبة الفقراء إلى %45من املقيمني من
ضمنهم  %22يعيشون في فقر مدقع،
فيما مـعــدالت البطالة بــن الـشـبــاب في
عمر  15عامًا و 24عامًا تبلغ ...%23.3

