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مجتمع وإقتصاد
ّ
تقرير يتوقع البنك الدوليَّ ،في أحدث تقاريره ،أن يكون األثر الكلي النخفاض أسعار النفط على اقتصاد لبنان إيجابيًا .ففي
جانب المالية العامة ،ستتحقق وفورات كبيرة ،يأتي معظمها من انخفاض مدفوعات الحكومة للكهرباء .ومن المحتمل
أن يشهد ميزان المدفوعات أثرًا صافيًا مواتيا ،ألن تراجع واردات الطاقة سيطغى أثره على نقصان تحويالت المغتربين

ّ
أثر انخفاض أسعار النفط :كفة «اإليجابية»
تــذهــب تـقــديــرات البنك الــدولــي إلــى أن
النمو املحقق في عــام  2014بلغ نحو
 ،%1.5بــزيــادة طفيفة عــن ع ــام ،2013
الـ ــذي سـ ّـجــل ن ـم ـوًا بـنـسـبــة  .%0.9من
املـتــوقــع ،بحسب «املــوجــز االقتصادي
الـ ـفـ ـصـ ـل ــي مل ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا» الـ ـص ــادر أمـ ــس ،أن
يـبـقــي ال ـن ـمــو ضـعـيـفــا ف ــي ه ــذا ال ـعــام،
وأال يـتـجــاوز نسبة  ،%2وهــو مــا يقل
كثيرًا عن مستواه املرتفع في فترة ما
قـبــل ع ــام  .2011وأشـ ــار إل ــى أن حزمة
ال ـحــوافــز ،ال ـتــي أق ـ ّـره ــا م ـصــرف لبنان
بقيمة مليار دوالر في صــورة قروض
ّ
مدعومة إلى القطاع الخاص ،ستمكن
«أربـ ـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل الـ ـح ــر ف ــي ل ـب ـن ــان مــن
الحصول على تمويل ّ
ميسر ودخــول
السوق».
ي ـح ــاول ال ـب ـنــك ال ــدول ــي أن يـقـيــس أثــر
ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ع ـلــى ب ـلــدان
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال
أفريقيا ،معتبرًا «أن انخفاض أسعار
النفط العاملية أكثر من  ،%50من 115
دوالرًا للبرميل في حزيران  2014إلى
أق ــل مــن  50دوالرًا ال ـي ــوم ،سـتـكــون له
آثار وتداعيات واسعة على اقتصادات
املنطقة» .إال أن «لبنان ،األردن ،تونس
وم ـ ـصـ ــر ،وه ـ ــي ج ـم ـي ـع ـهــا م ـس ـت ــوردة
ل ـل ـن ـفــط ،س ـت ـك ــون م ـس ـت ـف ـيــدة م ــن ه ــذا
االنـخـفــاض» ،مشيرًا فــي الــوقــت نفسه
إلى أن موازين التجارة في هذه البلدان
يـمـكــن أن تـتـحـســن بـنـسـبــة ت ـصــل إلــى
 %2من إجمالي الناتج املحلي .ووفقًا
للتقرير ،من املرجح أن تشهد البلدان
امل ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـن ـفــط ارت ـ ـفـ ــاع ال ـع ـج ــز فــي
مــوازيــن ماليتها الـعــامــة ومعامالتها
الـجــاريــة أو انـكـمــاشــا كـبـيـرًا لفوائض
ّ
هذه املوازين .يعلق شانتا ديفاراجان،
أحـ ـ ــد م ـ ـعـ ـ ّـدي الـ ـتـ ـق ــري ــر« :س ـي ـس ـت ـف ـيــد
مستوردو النفط من انخفاض فواتير
الواردات ودعم الوقود .أما املصدرون،
وب ـع ـض ـه ــم ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى الـ ـنـ ـف ــط فــي
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى  %80مـ ــن إي ـ ــرادات ـ ــه،
فسيخسرون بعض إيــرادات التصدير
واملالية العامة».
ّ
يركز العدد الرابع من املوجز الــدوري
(كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي  )2015ع ـل ــى اآلث ـ ــار
الناشئة عن تدني أسعار النفط على
مجموعة من ثمانية بلدان نامية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
(م ـ ـس ـ ـتـ ــوردو الـ ـنـ ـف ــط :م ـص ــر وت ــون ــس
ول ـب ـن ــان واألردن؛ ومـ ـص ــدرو ال ـن ـفــط:
إيران والعراق واليمن وليبيا) وبلدان
مجلس التعاون الخليجي ،التي تؤدي
دورًا رئيسيًا في تدفق األموال بصورة

مـ ـس ــاع ــدات واسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات وع ــائ ــدات
س ـيــاح ـيــة وت ـح ــوي ــات م ـغ ـتــربــن إلــى
بقية بلدان املنطقة.
يـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى أن الـيـمــن وليبيا
مــن بــن منتجي الـنـفــط األكـثــر عرضة
لـلـمـعــانــاة بـسـبــب انـخـفــاض األس ـعــار،
وأن إي ــران وال ـعــراق قــد يشهدا تدهور
صـ ــافـ ــي م ـ ـيـ ــزان تـ ـج ــارتـ ـه ــا ال ـن ـف ـط ـيــة
(صافي صادراتها النفطية) ما يربو
على  %10مــن إجمالي الناتج املحلي
ف ــي ع ــام  .2015أم ــا ال ـب ـل ــدان امل ـصــدرة
للنفط في مجلس التعاون الخليجي،
فــإنـهــا فــي وض ــع أفـضــل كـثـيـرًا بسبب
احتياطياتها املالية الوفيرة ،لكنها قد
تسجل أيـضــا تــراجـعــا يــزيــد على 215
مـلـيــار دوالر ف ــي ال ـع ــائ ــدات الـنـفـطـيــة،
أي أكثر من  %14من إجمالي ناتجها
املحلي.
حــذرت ليلي متقيّ ،
معدة التقرير ،من
أن «الصدمة النفطية قد ّ
تعرض للخطر
ق ــدرة بـعــض ال ـب ـلــدان امل ـص ــدرة للنفط
ع ـل ــى الـ ــوفـ ــاء ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا ال ـخــاصــة
ب ــاإلن ـف ــاق .وتـشـتـمــل ال ـب ــدائ ــل املـتــاحــة
أمامها على السحب من االحتياطيات
وخـ ـف ــض اإلن ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى دعـ ــم ال ــوق ــود
ورواتـ ـ ــب ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام
( )...وي ــواج ــه ُم ـس ـتــوردو ال ـن ـفــط ،مثل
م ـص ــر واألردن ولـ ـبـ ـن ــان ،خـ ـطـ ـرًا ألن
اقتصاداتهم تتلقى تدفقات كبيرة من
تـحــويــات املـغـتــربــن وامل ـســاعــدات من
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي .غـيــر أنــه
استنادًا إلى األحداث املماثلة السابقة،
خلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار
النفط سيؤدي على األرجح إلى إبطاء
وتـيــرة النمو ،لكنه لــن يسبب تراجعًا
في تحويالت املغتربنيّ .
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـتـ ــوقـ ــع ال ـب ـن ــك
الـ ــدولـ ــي أن يـ ـك ــون األثـ ـ ــر ال ـك ـل ــي عـلــى
اقـتـصــاد لـبـنــان إيـجــابـيــا َّ.فـفــي جانب
امل ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة ،س ـت ـت ـحــقــق وفـ ـ ــورات
كـبـيــرة ،يــأتــي معظمها مــن انـخـفــاض
مــدفــوعــات الـحـكــومــة لـلـكـهــربــاء .ومــن
املـحـتـمــل أن يـشـهــد م ـيــزان املــدفــوعــات
أثـرًا صافيًا مواتيًا ألن تراجع واردات
ال ـط ــاق ــة سـيـطـغــى أث ـ ــره ع ـلــى نـقـصــان
تـحــويــات املـغـتــربــن .وأش ــار التقرير
إلـ ــى «ال ـغ ـم ــوض ال ـ ــذي ي ـح ـيــط بــاألثــر
على القطاع الحقيقي ،إذ إن انخفاض
أس ـع ــار املـنـتـجــات الـبـتــرولـيــة سيعزز
االس ـت ـهــاك ال ـخ ــاص م ــن نــاح ـيــة ،لكن
تراجع تحويالت املغتربني اللبنانيني
ُ
ضعف
في البلدان املنتجة للنفط قد ي ِ
هـ ــذا االس ـت ـه ــاك م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى».
وخلص إلى أن «األثر املتوقع على النمو

انخفاض أسعار النفط سيكون له أثران على ميزان المدفوعات يعوض بعضهمًا بعضًا (مروان طحطح)

َّ
س ـي ـتــوقــف ع ـلــى ط ــول م ــدة انـخـفــاض
أس ـعــار الـنـفــط وتــوقـعــاتـهــا .وسـيـعــود
هـ ـب ــوط أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ب ــال ـن ـف ــع عـلــى
ُ ِّ
ويـعــزز النمو ،بافتراض
املستهلكني،
ثبات العوامل األخرى ،لكن من ناحية
أخرى قد تتعرض تحويالت املغتربني
من البلدان املنتجة للنفط لضغوط إذا
اسـتـمــر انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط فترة
طويلة .وستتراجع معدالت التضخم
األساسي مع انخفاض أسعار النفط».

ستخسر الدول
الخليجية نحو 215
مليار دوالر في
العائدات النفطية

ميزان المالية العامة
«ب ـف ـض ــل انـ ـخـ ـف ــاض أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط،
َّ
سيتحسن وضع املالية العامة للبنان
ال ــذي يتسم بــأوجــه ضعف هيكلية».
إال أن العجز الكلي مليزانية الحكومة
املركزية ازداد في عام  2014إلى %10.2
من إجمالي الناتج املحلي ،باملقارنة

مـ ــع  %9.4فـ ــي عـ ـ ــام  .2013ووصـ ــل
الدين العام اإلجمالي إلــى  %149من
إج ـم ــال ــي ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي ف ــي نـهــايــة
 .2014رأى الـتـقــريــر أن «األث ــر األول ــي
النخفاض أسـعــار النفط سيكون من
خالل املدفوعات إلى مؤسسة كهرباء

لـبـنــان» .بلغت املــدفــوعــات الحكومية
مل ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان  %3.9مــن
إج ـم ــال ــي ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي كـمـتــوســط
سنوي خالل السنوات العشر املاضية.
وت ــرت ـب ــط ه ـ ــذه امل ــدف ــوع ــات بــأس ـعــار
ال ـن ـفــط ،ويـبـلــغ مـعــامــل االرت ـب ــاط 0.4
منذ عام  .2005وفي السنوات القليلة
املاضية ،كانت أسعار النفط مرتفعة
بنحو غير مـعـتــاد ،وهــو مــا َّأدى إلى
زيــادة املدفوعات الحكومية ملؤسسة
كهرباء لبنان التي بلغت في املتوسط
الناتج املحلي منذ
 %4.7من إجمالي ّ
عــام  .2011و»ق ــد يـتــأخــر ظـهــور األثــر
اإلي ـج ــاب ــي الن ـخ ـفــاض أس ـع ــار الـنـفــط
على وضع املالية العامة من  6أشهر
إلــى  ،9بالنظر إلــى هيكل التعاقدات
الـ ـج ــاري ــة م ــع ُم ـ ـ ـ ـ ِّ
ـوردي زيـ ــت ال ــوق ــود
وزيت الغاز».

مجتمع مدني

 17جمعية تطالب بسياسة لجوء إنسانية
إيفا الشوفي
م ـح ـنــة ل ـج ــوء ال ـس ــوري ــن ف ــي لـبـنــان
دخ ـلــت عــام ـهــا ال ــراب ــع .أرب ـع ــة أع ــوام
تـ ــراك ـ ـمـ ــت فـ ـيـ ـه ــا قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات وأح ـ ـ ـ ــداث
ع ـن ــف ك ـث ـي ــرة ،ب ـ ــدأت ب ـع ــدم اع ـت ــراف
الحكومة اللبنانية بصفة «اللجوء»
واع ـ ـت ـ ـمـ ــادهـ ــا م ـص ـط ـل ــح «ال ـ ـن ـ ــزوح»
ل ـ ـت ـ ـحـ ــرم الـ ــاج ـ ـئـ ــن مـ ـ ــن ح ـق ــوق ـه ــم.
ت ـفــاق ـمــت األمـ ـ ــور وف ــرض ــت أك ـث ــر من
 45ب ـل ــدي ــة إجـ ـ ـ ـ ــراءات ح ـظ ــر ت ـج ــوال
فــي كافة أنـحــاء الـبــاد ،مــا خلق جوًا
مالئمًا لتكثيف مشاعر العنصرية،
فتشكلت ميليشيات أهلية تحرص

على تطبيق منع التجوال باستخدام
العنف %61 .من املجتمعات املضيفة
أقـ ّـرت بـحــوادث عنف تجاه الالجئني
خ ــال ال ـ ــ 6أش ـهــر األخ ـي ــرة م ــن الـعــام
املـ ــاضـ ــي ،ف ـي ـمــا ُس ـج ـل ــت  311حــالــة
ص ـ ـ ـ ــراع خ ـ ـ ــال أربـ ـ ـع ـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر .ب ـعــد
ـاب دام ث ــاث س ـن ــوات للحكومة
غ ـي ـ ٍ
اللبنانية عــن قضية الـلـجــوء ،قــررت
ال ــدول ــة أن تـعـتـمــد س ـيــاســة لتنظيم
«ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح» ه ــدف ـه ــا ت ـخ ـف ـيــض ع ــدد
ال ــاجـ ـئ ــن .ارت ـ ـكـ ــزت هـ ــذه ال ـس ـيــاســة
عـ ـل ــى تـ ـغ ــذي ــة الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ،فـبـلـغــت
ذروتـ ـه ــا ف ــي الـ ـي ــوم األخـ ـي ــر م ــن عــام
 2014عندما صــدر قــرار عن املديرية

الـعــامــة لــأمــن ال ـعــام يـحــدد الـحــاالت
التي ُيسمح لها بالدخول الى لبنان.
لم يكن الالجئون ضمن الفئات الست
الـتــي حــددهــا األم ــن ال ـع ــام ،فأحيلوا
ع ـل ــى اس ـت ـن ـســاب ـيــة وزارة الـ ـش ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي ت ـح ــدي ــد الـ ـح ــاالت
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .الـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم لـ ــم ت ـص ــدر
الـ ـ ـ ـ ــوزارة امل ـع ــاي ـي ــر الـ ـت ــي تـعـتـمــدهــا
لتحديد الحاالت اإلنسانية.
ف ــي ظ ــل هـ ــذا ال ـت ـع ــام ــل امل ـج ـح ــف مــع
ال ــاجـ ـئ ــن ،ارتـ ـ ـ ــأت  17م ـن ـظ ـمــة غـيــر
حـ ـك ــومـ ـي ــة «بـ ـ ـ ـ ــدء تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـر ٍك ُمـ ـشـ ـت ــرك
لبناني سوري بهدف عقلنة النقاش
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة فـ ـ ــي م ـج ــال

اللجوء ،في ظل تنامي خطاب ّ
يحمل
السوريني حصرًا األزمة التي يعيشها
اللبنانيون على األصعدة االقتصادية
واالجتماعية والصحية والتربوية».
أصـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات بـ ـي ــان ــا أم ــس
تؤكد فيه أن هذه السياسات تخالف
الـ ـق ــوان ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة واالتـ ـف ــاقـ ـي ــات
ال ــدول ـي ــة واملـ ـع ــاه ــدات ال ـث ـنــائ ـيــة بني
ل ـب ـن ــان وس ـ ــوري ـ ــا ،مـ ــا س ـ ـيـ ــؤدي ال ــى
ان ـ ـع ـ ـكـ ــاسـ ــات أم ـ ـن ـ ـيـ ــة واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وإنسانية بالغة التعقيد .تــرى هذه
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات أن ـ ـ ــه ب ـف ـع ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــات
املتبعة «سيضطر كثير من املواطنني
ال ـس ـ ّ
ـوري ــن ال ــى دخـ ــول لـبـنــان بشكل

غير نـظــامـ ّـي أو سيفقدون إقاماتهم
الرسمية على أراضيه ،فتتزايد أعداد
غ ـيــر امل ـس ـج ـلــن» .ه ــذا األمـ ــر سـيــزيــد
من هشاشة أوضــاع الكثيرين الذين
سـيـصـبـحــون عــاجــزيــن ع ــن مـمــارســة
أدن ـ ــى ال ـح ـق ــوق ،ب ـمــا ف ـي ـهــا تـسـجـيــل
ح ــاالت ال ــزواج وال ـ ــوالدات ،خــوفــا من
املالحقة ،وتاليًا عرضة ألبشع حاالت
االسـتـغــال االقـتـصــادي والسياسي.
توصيات عديدة طرحتها الجمعيات
ّ
أواله ــا أن مـمــارســة سـيــادة الــدولــة ال
يمكن أن تتم من دون احترام الحقوق
واملبادئ وااللتزام باملواثيق الدولية،
إضافة الى عدم تعارض حق اللجوء

