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سياسة

سياسة

ً
ً
«ال أهال وال سهال» ...بسفير «سيدر»!
المشهد السياسي

خالله
أنهى المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر
«باريس ( »4سيدر) أمس جولته في لبنان ،بمؤتمر صحافي أعاد ّ
ُ
المطلوبة من لبنان ،مقابل «كسب ثقة» المانحين ،واستمرار المشاريع «اإلصالحية» .لكنه
تالوة اإلمالءات
الغربية ّ
ّ
ُ
ّ
كان مسكونًا بهم التكرار أنهم ال يوجهون «إنذارًا» إلى لبنان .أما في االجتماع المغلق مع سفراء الدول المانحة،
فشكا المسؤولين اللبنانيين ،متهمًا إياهم «بتضييع وقت شعبهم ووقتنا»
ً
ً
ب ـيــار دوك ـ ـ ــان« ...ال أهـ ــا وال سـهــا»
ُ
ف ــي ل ـب ـنــان .ه ـك ــذا ك ـت ــب ع ـلــى إح ــدى
ال ــافـ ـت ــات الـ ـت ــي رف ـع ـه ــا م ـطــال ـبــون
بإطالق سراح املقاوم جورج إبراهيم
ع ـبــد ال ـل ــه م ــن ال ـس ـج ــون الـفــرنـسـيــة،
اعـتـصـمــوا أم ــام ال ـس ـفــارة الفرنسية
فــي ب ـيــروت ،فيما ك ــان امل ـســؤول عن
ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـ ـق ـ ــررات م ــؤتـ ـم ــر «سـ ـي ــدر»
السفير الفرنسي بيار دوك ــانُ ،ي ّ
عد
لعقد مؤتمره الصحافي أمــس .على
ّ
ُ
الفتة أخــرى ،كتب أن «مؤتمر سيدر
وأس ــر ج ــورج عـبــد ال ـلــه ،وج ـهــان من
ُوجــوه سياسات الـخــارج» .صرخات
املطالبة بإطالق سراح عبد الله ،التي
ُ
ـدوب
ي ـجــب أن ت ـط ـلــق ب ــوج ــه أي م ـنُـ َّ
فــرن ـســي يـ ــزور ل ـب ـنــان إل ــى أن يـنــفــذ

ّ
عبر دوكان ،في لقائه
السفراء ،عن استيائه من
عدم جدية المسؤولين
اللبنانيين
القانون ُ
وي َّ
يسمعها
حرر جــورج ،لم
ّ
ب ـي ــار دوك ـ ـ ــان .ف ــرج ــال األم ـ ــن فــضــوا
ّ
التجمع ،بعد أن افترش املعتصمون
األرض ،مـ ــان ـ ـعـ ــن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات مــن
الـ ــدخـ ــول ّإلـ ــى الـ ـسـ ـف ــارة ال ـفــرن ـس ـيــة.
كــذلــك ت ـ ُـأخ ــر امل ـن ــدوب الـفــرنـســي عن
املــوعــد امل ـحـ ّـدد ُمسبقًا قــرابــة ساعة،
بسبب تحديد اجتماع له مع رئيس
الحكومة سعد الحريري.
على مدى يومني من لقاء املسؤولني
فــي ب ـيــروت ،كــان بـيــار دوك ــان ُي ـ ّ
ـردد
ال ـك ــام ن ـف ـســه« :ال ُبـ ـ ّـد م ــن  ،...يجب
عـلــى لـبـنــان أن يـقــوم بـ ـ  ،...ال ُيمكن
أن» .اس ـت ـخــدم امل ـس ــؤول ع ــن تنفيذ
مـ ـق ــررات مــؤت ـمــر «سـ ـي ــدر» تـعــابـيــر
فــوقـيــة فــي ال ـحــديــث عــن اإلجـ ــراء ات
الـ ـت ــي ت ــري ــد ف ــرن ـس ــا وأص ــدق ــاؤه ــا
ال ــدول ـي ــون ،أن ُيـطـ ّـبـقـهــا ل ـب ـنــان ،في

منع المعتصمون المطالبون بإطالق سراح جورج عبد الله السيارات من دخول ّ
مقر السفارة الفرنسية لبعض الوقت (مروان طحطح)

ّ
حزب الله يعلق على القرار البريطاني:
حكومتكم تابعة في خدمة السيد األميركي
ّ
رد حزب الله أمس على قــرار الحكومة البريطانية إدراجــه على «الئحة املنظمات اإلرهابية»،
ّ
ّ
بالتأكيد أنه «مقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي وال يحق ألي دولة في العالم تحتضن اإلرهاب
ّ
ّ
ـان اعتبر ّأن
وتـمــولــه وتدعمه أن تتهم ّحــزب الله أو أي مقاومة بــاإلرهــاب» .ال ــرد أتــى عبر بـيـ ٍ
األميركي،
القرار البريطاني «يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد ُ
تستجلب العداء مع شعوب املنطقة ،إرضـ ًـاء لحكام واشنطن» .فتهم اإلرهــاب التي تفبركها
بريطانيا« ،ال يمكنها أن تخدع األحرار في العالم ،الذين يعرفون جيدًا من صنع اإلرهاب في
منطقتنا ّ
وموله ودعمه وما زال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن ،أي الواليات املتحدة
ّ
«إهانة
األميركية وأدواتها الدولية واإلقليمية» .وقد وجهت الحكومة البريطانية بتبنيها القرار،
ً
إلى مشاعر الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى ،منحها تمثيال
واسعًا في املجلس النيابي والحكومة العتيدة ،وهو يلعب دورًا هامًا ورئيسيًا في مخلف جوانب
الحياة اللبنانية االجتماعية والسياسية واالقتصادية ...ولن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع
عن لبنان وحريته واستقالله» .وفي اإلطــار نفسه ،تـ ّ
ـرددت معلومات عن ّأن وزيــر الخارجية
البريطاني جيرمي هنت قد يزور لبنان األسبوع املقبل ،سعيًا للتخفيف من آثار قرار حكومته
على العالقة مع لبنان.

ُ
م ـق ــاب ــل ال ـ ـقـ ــروض (ت ـ ـسـ ـ ّـمـ ــىَ ،مـ ـكـ ـرًا،
ُمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات واسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات) ال ـت ــي
سـيـسـتــديـنـهــا م ـن ـهــم .ول ـك ــن دوك ــان
وجد طريقة لـ ُ
«ي ّ
حصن» بها نفسه،
ُ
وي ـل ـقــي بـعـيـدًا عـنــه تـهـمــة «الـتــدخــل
بـ ــال ـ ـشـ ــؤون الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» .اس ـت ـع ــان
بــال ـب ـيــان ال ـ ـ ــوزاري ل ـل ـح ـكــومــة ،على
ّ
اعـ ـتـ ـب ــار أن «اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات» ال ـت ــي
ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـن ـهــا واردة ف ـي ــه« .لـعـبــة
شكلية» غير مقنعة ،مــا دام البيان
ً
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري ك ـ ــان ال ـ ـهـ ــدف م ـن ــه أصـ ــا
خـطــب ّ
ود «املـجـتـمــع ال ــدول ــي» ،ولــم
ّ
يتضمن أي إجراء ات جدية للخروج
مــن األزمــة االقتصادية واملــالـيــة ،بل
أت ـّـى ت ـك ــرارًا مل ــا يـطـلـبــه «امل ــان ـح ــون»
منا .دوكان أيضًا خالل جولته ،أعاد
الـتــذكـيــر بـ ـ «اإلص ــاح ــات» املطلوبة
والقائمة أساسًا على ّ
املس بالقطاع
ال ـعــام ،وإط ــاق عـقــود «الـشــراكــة مع
القطاع ال ـخــاص» ،أي الخصخصة.
هو ُيطالب بتحسني الكهرباء واملاء
وإيـ ـج ــاد خ ـطــة مل ـعــال ـجــة ال ـن ـفــايــات،

ف ـي ـمــا امل ـش ـك ـلــة ف ــي م ـك ــان آخ ـ ــر :فــي
املصارف التي ال يريد أحد تحميلها
كلفة إضافية ملواجهة األزم ــة ،وفي
ُض ــرب ال ـق ـطــاع ال ـع ــام واالس ـت ـهــداف
املمنهج ألبـنــاء الطبقات املتوسطة
واملـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة الـ ـ ــدخـ ـ ــل فـ ـ ــي ُمـ ـق ــاب ــل
ح ـم ــاي ــة ك ـب ــار امل ــودع ــن وال ـه ـي ـئــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وف ـ ــي فـ ــائـ ــدة ال ــدي ــن
العام التي تستنزف املالية العامة.
ّ
ص ـ ـح ـ ـيـ ـ ٌـح أن ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
األس ــاس ـي ــة واملـ ـب ــاش ــرة لـلـمــواطـنــن
مطلوبة ،ولـكــن ال يمكن تقديم هذا
األمر كإصالح للنموذج االقتصادي
الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـبـ ـق ــى يـ ـخـ ـل ــق االزم ـ ـ ـ ـ ــات.
األس ـ ـ ــاس ي ـك ـمــن ف ــي إع ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
ال ـ َّـدي ــن ال ـعــام وتـخـفـيــض فــائــدتــه .ال
ي ــأت ـ ّـي «سـ ـي ــدر» ع ـلــى ذكـ ــر ذل ـ ــك ،بــل
ُ
بديون إضافيةّ .واألنكى
«يبشرنا»
ٍ ُ
ّ
أن ال ـ ــدول املــان ـحــة ت ـه ــدد بــأن ـهــا لن
تـكــون «فــاعــل خ ـيــر» .فــأمــوال سيدر
«مــوجــودة ،ولـكــن ليس للتوزيع أو
الصرف مجانًا ...ليس لدي أي سبب

ل ـل ـشــك (ف ـ ــي ت ـط ـب ـيــق اإلصـ ــاحـ ــات)
ع ـنــدمــا أقـ ــرأ ال ـب ـي ــان الـ ـ ـ ــوزاري ،لكن
ع ــددًا مــن املــانـحــن لــديــه شــك .هناك
ض ــرورة للقيام بـخـطــوات ملموسة
ول ـ ــإص ـ ــاح» ،ك ـم ــا قـ ــال دوكـ ـ ــان فــي
مؤتمره الصحافي أمس.
بعد أربعة أشهر من زيارته السابقة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وجـ ـ ـ ــد دوكـ ـ ـ ـ ـ ــان ضـ ـ ـ ــرورة
ّ
ل ـل ـعــودة بـعــد أن تـشــكـلــت الـحـكــومــة
«ألقـ ـ ــوم ب ـج ــول ــة أفـ ــق م ــع ال ـح ـكــومــة
اللبنانية ورئـيــس الـحـكــومــة وعــدد
مــن الـ ــوزراء والـجـهــات املــانـحــة .لقد
استخلصت مــن هــذه الــزيــارة أن ما
ُّ
اتفق عليه في  6نيسان في باريس
ال ي ــزال قــائـمــا .هـنــاك اتـفــاق مــن قبل
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة للسير قــدمــا في
املجاالت اآلتية :املشاريع والتمويل
ّ
واإلص ــاح ــات» .وأض ــاف دوك ــان أن
«الـحـكــومــة ال تـمـلــك ت ــرف االنـتـظــار.
ع ـ ـنـ ــوان الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـ ـ ــوزاري هـ ــو إل ــى
العمل ،ويجب العمل ّبسرعة» ،نافيًا
ُ
أن يـكــون قــد ه ـ ّـدد بــأنــه إذا لــم تـجـ َـر
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كلفة اعتراض صواريخ حزب الله 1.3 :مليار دوالر… يوميًا!
يحيى دبوق

اإلصـ ــاحـ ــات خـ ــال ُم ـه ـل ــة شـهــريــن
ُ
فستلغى أموال املشاريع« ،لقد قلت
ّ
إن األمـ ــور يـجــب أن ت ـجــري بسرعة
خــال ثالثة أو أربعة أشـهــر ...هناك
الكثير من األمــور السهلة املوجودة
في البيان الوزاري يمكن القيام بها
ف ــي األم ـ ــد ال ـق ـص ـيــر ،وهـ ــي إش ـ ــارات
إيجابية ّللمجموعة الدولية» .ولكن
تكراركم أنه يجب العمل بسرعة ،أال
ُيـ َـعـ ّـد تهديدًا؟ ّ
رد دوكــان على سؤال
ّ
«األخبار» بالترداد بقوله« :ال نوجه
إنـ ـ ــذارًا إل ــى ل ـب ـن ــان» .ع ـب ــارة ك ـ ّ ّـرره ــا
ّ
م ــرارًا خــال املــؤتـمــر .وعــلــل بــأنــه «ال
يوجد وقت إلضاعته .االستثمارات
ه ــي م ــن م ـص ـل ـحــة لـ ـبـ ـن ــان .األمـ ـ ــوال
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،ول ـ ـكـ ــن لـ ـي ــس ل ـل ـت ــوزي ــع
مجانًا».
تـ ـح ـ ّـدث دوك ـ ـ ــان خـ ــال امل ــؤت ـم ــر عــن
«ال ـ ـت ـ ــوازن ب ــن ت ـط ـب ـيــق املـ ـش ــاري ــع،
واإلصالحات اإلقطاعية ،والتمويل
ثم ّ
من قبل املجموعة الدولية»ّ .
قدم
«الـتـعـلـيـمــات» ملــا يـجــب عـلــى لبنان
القيام بــه« :تسمية املــراكــز الشاغرة
فـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ال ـ ـنـ ــاظ ـ ـمـ ــة ل ـل ـط ــاق ــة
واالتصاالت والطيران املدني ،إعطاء
مجلس الخصخصة والـشــراكــة بني
القطاعني العام والخاص الوسائل
الالزمة للقيام بالعمل ،إقرار موازنة
عـ ــام  2019ف ــي ن ـهــايــة آذار أو أول
نيسان .في هذه املوازنة ،ال شك في
أن هناك قرارات صعبة ،وهي واردة
فــي الـبـيــان الـ ــوزاري ،ومـنـهــا خفض
ال ـع ـج ــز (ع ـج ــز امل ـ ــوازن ـ ــة) ن ـح ــو %1
(مــن الـنــاتــج املـحـلــي) .وهـنــاك أيضًا
ع ـم ــل ي ـج ــب ال ـق ـي ــام ب ــه ف ــي ال ـق ـطــاع
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـجـ ـه ــة عـ ـمـ ـل ــه وإنـ ـت ــاجـ ـيـ ـت ــه
ومــوظ ـف ـيـ ّـه» .وأك ـمــل ت ــاوة «أوام ــر»
دولـ ـت ــه ب ــأن ــه ي ـجــب «إصـ ـ ــاح قـطــاع
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ف ـم ــن دون كـ ـه ــرب ــاء مــن
ال ـ ـص ـ ـعـ ــب االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار» .أمـ ـ ـ ــا ف ــي
مــوضــوع مكافحة الـفـســاد« ،فيجب
أن يكون من خالل أمور تقنية ،منها
ال ـت ـحــول نـحــو اإلدارة اإللـكـتــرونـيــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل ال ــوسـ ـيـ ـل ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف
الفساد»ّ .
وردًا على سؤال «األخبار»
ّ
ب ــأن ت ـكــرار الـحــديــث عــن اإلجـ ــراء ات
ّ
ُ
الــواجــب على لبنان اتخاذها يعبر
عــن الــرؤيــة الفرنسية ،ال اللبنانية،
وهــو تدخل بشؤون محلية ،وصف
دوكان كالمه بـ «النقاش الطبيعي»،
ففي النتيجة «ال لبنان وال املانحون
ُمـ ـل ــزم ــون ب ـ ـشـ ــيء .هـ ـن ــاك عـ ـق ــد ،إذا
ك ــان أح ــد ال ي ــري ــدهّ ،ي ـقــوم بـمــا يــراه
مناسبًا» .وأضــاف أنــه يتحدث ّ
عما
ورد في البيان الوزاري «الذي كتبته
ُ
ال ـح ـك ــوم ــة ،ال امل ــانـ ـح ــون .ه ــل ك ـتــب
إرضـ ً
ـاء ألحــد؟ كال ،بل ليسير لبنان
بشكل أفضل».
وكـ ـ ـ ــان دوكـ ـ ـ ــن قـ ــد اخـ ـتـ ـت ــم زيـ ــارتـ ــه
ّ
أمــس بلقاء كــل من رئيس الحكومة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ،ووزي ـ ــر املـ ــال علي
ح ـس ــن خ ـل ـي ــل ،ووزيـ ـ ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت
محمد شـقـيــر ،ووزي ـ ّـر الـبـيـئــة فــادي
جريصاتي .كذلك فإنه عقد اجتماعًا
في قصر الصنوبر مع سفراء الدول
املــانـحــة فــي «س ـي ــدر» ،وممثلني عن
املؤسسات الدولية في لبنان .ورغم
ّأن دوكان ّ
كرر بعد لقاء اته مع الوزراء
ّ
أنــه وجــد اسـتـعــدادًا لبنانيًا «للبدء
بــاإلصــاحــات واالس ـت ـث ـم ــارات» ،إال
ّ
أن م ـص ــادر اج ـت ـمــاع الــدبـلــومــاســي
الفرنسي مع سفراء الــدول املانحة،
ّ
أبـلـغــت «األخ ـب ــار» أن دوك ــان «عـ ّـبــر،
ب ـع ــد ج ــول ـت ــه ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،عــن
استيائه مــن عــدم جــديــة املسؤولني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وع ـ ــدم ق ــدرتـ ـه ــم عـلــى
ت ـن ـف ـي ــذ اإل ّص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات املـ ـطـ ـل ــوب ــة»،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أنـ ـ ـه ـ ــم ُ
«ي ـ ـض ـ ـي ـ ـعـ ــون وق ــت
شعبهم ووقتنا».
(األخبار)

يصعب إخفاء املعطيات والحقائق،
ً
ط ــوي ــا ف ــي م ــواج ـه ــة عـ ــدو يـتـعــاظــم
تـهــديــده الـعـسـكــري ،مــن دون الـقــدرة
ال ـف ـع ـل ـيــة ع ـلــى ال ـل ـح ــاق ب ــه وإي ـج ــاد
ح ـل ــول ل ـت ـه ــدي ــده .هـ ــذه ه ــي حـقـيـقــة
م ـي ــزان ال ـق ــوة ب ــن إس ــرائ ـي ــل وح ــزب
الله ،التي تتكشف تباعًا ،وتظهر ما
حاولت تل أبيب إخفاءه ،ليس فقط
عن عدوها ،بل عن جمهورها أيضًا.
بـ ـع ــد اإلق ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـت ـخ ـل ــف قـ ـ ـ ــدرة س ــاح
الـ ـ ـب ـ ــر عـ ـ ــن خـ ـ ـ ــوض ّاملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك الـ ـب ــري ــة
والـ ـ ـت ـ ــوغ ـ ــات وتـ ـ ــدنـ ـ ــي ثـ ـق ــة الـ ـقـ ـي ــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ك ـمــا ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي هــذا
ال ـســاح (إل ــى حــد االن ـت ـفــاء) ،يتكشف
وج ــه جــديــد م ــن تـخـلــف قـ ــدرة الــدفــاع
ال ـ ـجـ ــوي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي ال ـت ـص ــدي
واعـتــراض الـصــواريــخ ،ضمن طبقاته
ال ـثــاث :القصير واملـتــوســط والبعيد
املـ ــدى .الـكـشــف ال ــذي ورد عـلــى لسان
خ ـبــراء إســرائ ـيــل وأه ــم مــن لــديـهــا في
الـصـنــاعــات العسكرية ،يــؤكــد وجــوب
ال ـق ـلــق وال ـخ ـش ـيــة (إســرائ ـي ـل ـيــا) ،ومــن
شأنه «منع إسرائيل من النوم» جراء
التهديد املحدق بها.
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـق ـ ــال ـ ــة ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت عـ ـ ـل ـ ــى م ــوق ــع
«ن ـي ــوز  »1ال ـع ـب ــري ،يـكـشــف رئـيــس
ق ـس ــم األب ـ ـحـ ــاث ف ــي االس ـت ـخ ـب ــارات
العسكرية السابق ،عاموس غلبوع،
أن «ق ـ ــدرة إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى مــواجـهــة
الـ ـص ــواري ــخ مـتـخـلـفــة ع ــن ال ـت ـهــديــد
الصاروخي املـعــادي» .ينقل غلبوع
ع ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ــد أه ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء م ــؤسـ ـس ــة
رفائيل للصناعات العسكرية ،دان

(أرشيف)

روغـ ـ ـ ــل ،وج ـ ـ ــوب ال ـق ـل ــق مـ ــن ضـعــف
املنظومة الدفاعية اإلسرائيلية في
اعـ ـت ــراض الـ ـص ــواري ــخ ال ـق ــادم ــة مــن
الـشـمــال (لـبـنــان) ،عــارضــا حقيقتني
ح ـســاب ـي ـتــن غ ـيــر قــاب ـل ـتــن لـلـنـقــض
تؤكدان رأيه:
ً
وبناء على الحقائق التي
في املقام األول،
ترد من املؤسسة األمنية اإلسرائيلية
نفسها «ال يوجد لدى إسرائيل حاليًا،
ً
ولــن يـكــون مــوجــودًا لديها مستقبال،
مــا يكفي مــن الـصــواريــخ االعتراضية
ل ـل ـت ـص ــدي ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد ال ـك ـَب ـي ــر مــن
الصواريخ ،التي ُي َّ
قدر أن ُيطلق منها
ألفا صاروخ يوميا» .ويشير روغل إلى
أن «جزءًا من صواريخ العدو قد تسقط

ف ــي م ـنــاطــق غ ـيــر مـبـنـيــة ،ل ـكــن امل ـئــات
منها ،وتحديدًا الدقيقة ،ستسقط في
أمــاكــن مبنية تــوجــب اع ـتــراض ـهــا ،أي

لن يكون لدى العدو
ما يكفي من الصواريخ
االعتراضية للتصدي
لصواريخ المقاومة

إط ــاق ص ــاروخ ــن اعـتــراضـيــن تجاه
كــل ص ــاروخ منها ،بما يصل بعملية
حـســابـيــة بسيطة إل ــى  1400ص ــاروخ
يوميًا ،وهو ما ال قدرة إلسرائيل عليه
عمليًا».
املقام الثاني يتعلق بالكلفة املالية،
الـتــي يـقــول عنها إنـهــا «تقشعر لها
األب ـ ــدان» .فــالـحـسـبــة هـنــا ف ــي تقدير
ي ــوم ق ـتــالــي واحـ ــد م ــع إطـ ــاق 1400
صـ ـ ـ ـ ــاروخ اع ـ ـتـ ــراضـ ــي (ب ـ ـمـ ــا ي ـش ـمــل
صواريخ «القبة الحديدية» و«مقالع
داوود» و«حيتس») إلى ما يقرب من
 1.3مليار دوالر .وفــي حساب أطول
ً
قليال ،فــإن كلفة خــوض مواجهة من
عشرة أيــام فقط ،تكلف إسرائيل 13
مـلـيــار دوالر ،مــن دون حـســاب كلفة
نـفـقــات ال ـح ــرب األخـ ــرى وأض ــراره ــا.
وماذا عن الوضع إن استمرت الحرب
عشرين يومًا ،أو ثالثني يومًا؟
ي ـق ــول روغ ـ ــل  -وهـ ــو ل ـل ــدالل ــة حــائــز
مرتني أرفــع جائزة تقديرية رسمية
ف ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـل ـت ـم ـي ــز ف ـ ــي م ـج ــال
االخ ـت ـص ــاص (ج ــائ ــزة إس ــرائـ ـي ــل) -
إن «عـلــى رئـيــس الـحـكــومــة بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،وعـ ـل ــى رؤس ـ ـ ــاء األركـ ـ ــان
الـ ـث ــاث ــة (الـ ـس ــابـ ـق ــن)  -فـ ــي إش ـ ــارة
إل ــى بـنــي غــانـتــس ومــوش ـيــه يعلون
وغ ــاب ــي أش ـك ـن ــازي ال ــذي ــن ي ـق ــودون
الئـ ـح ــة «أزرق أبـ ـي ــض» ف ــي مـعــركــة
االنـتـخــابــات البرملانية االسرائيلية
ً
ملواجهة نتنياهو ،أن يقدموا حلوال
ل ــإس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ك ـ ــي ي ـت ـم ـك ـن ــوا مــن
ً
النوم ليال من دون قلق ،إزاء تهديد
صواريخ الشمال (لبنان) ،ال وعــودًا
دعائية وكليشيهات فقط».

تقرير

«ستاندر أند بورز» :تصنيف لبنان ما قبل «الخردة»
أصدرت وكالة التصنيف
«ستاندر أند بورز» تقريرًا عن لبنان
يخفض ما ُيعرف بـ«النظرة
المستقبلية» من «مستقر» إلى
«سلبي» وأبقت على تصنيفه
( ،)B-ما يعني أن الوكالة ال
تزال لديها شكوك في قدرة
لبنان على الخروج من األزمة
االقتصادية  -المالية التي
ضربته
محمد وهبة
خـ ـ ـل ـ ــص تـ ـقـ ـيـ ـي ــم وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـت ـص ـن ـي ــف
«ستاندر أند بورز» إلى خفض النظرة
املستقبلية لـلـبـنــان مــن «مـسـتـقـ ّـر» إلــى
«س ـل ـب ــي» ،م ــع ال ـح ـفــاظ ع ـلــى تصنيف
لبنان ( .)B-هذا يعني أن الوكالة منحت
لبنان فرصة قبل خفض التصنيف إلى
مـسـتــويــات «الـ ـخ ــردة» ال ـتــي بـلـغـهــا مع
وكالة التصنيف «موديز» مطلع العام
الجاري.
اك ـت ـفــاء «س ـت ــان ــدر أن ــد ب ـ ــورز» بخفض
النظرة املستقبلية إلــى سلبي من دون
تـنــزيــل رتـبـتــه م ــن مـسـتــويــات ( )Bإلــى
مستويات ( ،)Cلم يمنعها من اإلشــارة
بــوضــوح إلــى العناصر الـتــي يمكن أن
تدفعها إلى خفض التصنيف .فالوكالة
أشارت إلى أن الدين العام في لبنان لم
يعد على مسار االستدامة ،وكأنها تقول
إنه بات خارج السيطرة نسبيًا .ولفتت
إلى أن ارتفاع َّ
الدين العام وكلفته تزامن
م ــع ت ــدف ـق ــات رأس ـم ــال ـي ــة ضـعـيـفــة ج ـدًا
م ــن ال ـخ ــارج ون ـم ـ ّـو م ـتــواضــع لـلــودائــع
امل ـصــرف ـيــة .ك ــذل ــك أوض ـح ــت «س ـتــانــدر

أن ــد ب ـ ــورز» أن ل ـب ـنــان سـيـقــع ف ــي عجز
كـبـيــر ف ــي ه ــذه ال ـس ـنــة لـجـهــة حــاجــاتــه
م ــن ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة ،ف ــي ظ ــل ه ــذا
الضعف مــن التدفقات الرأسمالية في
السنة املاضية ومـقــارنــة مــع الحاجات
التجارية وحاجات الخزينة.
مــا تـقــولــه الــوكــالــة ،أن اسـتـمــرار العجز
التجاري بمستوى مرتفع بلغ في نهاية

 2018نحو  17مليار دوالر ،باإلضافة
إلى العجز الكبير في الخزينة واملتوقع
أن يـبـلــغ  6.7م ـل ـيــارات دوالر ،يعنيان
أن حــاجــات لـبـنــان لـلـعـمــات األجنبية
ستبقى ضخمة وال يمكن تمويلها من
خ ــال الـتــدفـقــات الـضـعـيـفــة .وبالنسبة
إلى الوكالة ،فإن هذا األمر يعني املزيد
من استنزاف احتياطات مصرف لبنان

«ستاندر أند بورز»َّ :
الدين العام في لبنان لم يعد على مسار االستدامة (مروان طحطح)

بالعمالت األجـنـبـيــة ،إذ سيضطر هذا
األخير إلى تمويل الحاجات من دون أن
يتمكن من تعويضها .ال بل إن الوكالة
ت ـح ـ ّـدث ــت ع ــن ص ـعــوبــة ال ـح ـص ــول على
العمالت األجنبية من خالل الهندسات
امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ي ــواص ــل م ـص ــرف لـبـنــان
ً
تنفيذها ،فضال عن تشكيكها في تنفيذ
اإلص ـ ــاح ـ ــات ب ــال ـس ــرع ــة امل ـط ـل ــوب ــة مــن
لبنان من الــدول املانحة التي اجتمعت
في مؤتمر «سيدر» في باريس.
ّ
تتخوف من أن تعمد
وكانت املصارف
«س ـ ـتـ ــانـ ــدر أنـ ـ ـ ــدر بـ ـ ـ ـ ــورز» إل ـ ــى خ ـفــض
تصنيف لـبـنــان إل ــى مـسـتــوى (،)CCC
وه ــي أول رتـبــة ضـمــن مـسـتــوى الـ ــ(،)C
ألن ذلك يعني أن هناك وكالتي تصنيف
خفضت تصنيف لبنان إلــى املستوى
امل ـعــروف ب ــ«ال ـخ ــردة» ،وه ــو مــا يفرض
على املـصــارف أن ترفع قيمة املــؤونــات
ال ـت ــي ت ــأخ ــذه ــا ف ــي م ـيــزان ـيــات ـهــا تـجــاه
س ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز فــي محفظتها،
ً
فـضــا عــن أن ــه يـفــرض عليها أيـضــا أن
ترفع معدل تغطية املالءة املالية ،إذ إن
مصرف لبنان ّ
حدد معدل املالءة املالية
لـلـمـصــارف بـنـسـبــة  ،%15وه ــي نسبة
بلغتها غالبية املصارف ،إال أن خفض
الـتـصـنـيــف وامل ــؤون ــات ال ـتــي ستترتب
عنه ،سيخفض املعدالت لدى املصارف
إلى  ،%12ما يعني أن عليها أن تقتطع
نحو  1.5مليار دوالر مــن أمــوالـهــا من
أجل رفع نسبة املالءة إلى  %15مجددًا.
عـلــى أي ح ــال ،إن امل ـت ـعــارف عـلـيــه لــدى
وكــاالت التصنيف أن تقييمها للنظرة
ّ
يمتد على أكثر من سنة
املستقبلية ال
واح ـ ــدة ،وه ــي مـجـبــرة بـعــدهــا عـلــى أن
تعيد النظرة املستقبلية إلى «مستقر»،
أو أن تـخـفــض ال ـت ـص ـن ـيــف ،ول ـك ــن هــذا
ال يـحــول دون أن تـكــون هـنــاك تـطــورات
ً
فــي التقييم ال ــدوري تستوجب تعديال
سريعًا في التصنيف.

