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سياسة
تقرير

القوات:

ينجرون وراء حزب اهلل
ون
مستقبلي
ّ
ّ

ال يوجد أنجح من سمير جعجع
في القيام برهانات سياسية خاطئة،
وفي تخريب عالقاته مع «الحلفاء».
فبعد االنحدار الحاد في العالقة مع
الحر ،فتحت القوات
التيار الوطني ّ
اللبنانية جبهة جديدة ،يتمترس في
الجهة المقابلة منها تيار المستقبل.
أمور كثيرة باتت تجمع بين التيار األزرق
ٌ
أهمها العداء السياسي
والعونيين،
ّ
لقيادة معراب
ليا القزي

الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون ك ـ ـ ــان أول
م ـ ــن «غـ ـ ـس ـ ــل» يـ ــديـ ــه م ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة

ال ـث ــان ـي ــة ل ــرئ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
ّ
س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن
أول ـ ــى ح ـك ــوم ــات ال ـع ـهــد ت ـك ــون بعد
االنـتـخــابــات النيابيةُ ّ .حـكــي الكثير
ّ
عـ ــن أن م ـق ـصــد ع ـ ــون أن ـ ــه ي ــري ــد أن
تـ ـب ــدأ ال ـ ـنـ ــاس ب ــامل ـح ــاس ـب ــة ب ـع ــد أن
ي ـ ـكـ ــون ال ـت ـغ ـي ـي ــر ق ـ ــد شـ ـم ــل م ـع ـظــم
ّ
مــؤسـســات الــدولــة .ولـكــن شــتــان بني
الـطــريـقــة ال ـتــي تـعــامــل بـهــا الــرئـيــس
مــع حكومة «اب ـنــه» سعد الـحــريــري،
وب ـ ــن ع ـم ــل ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة مــن
أجــل فــرط االئ ـتــاف الحكومي الــذي
كــان «ماشي حــالــو»ُ .مـجـ ّـرد التلويح
بتقديم وزراء «الـقــوات» استقالتهم،
والـتـمــاهــي مــع السياسة السعودية
ّ
فــي ضــرب االسـتـقــرار املـحــلــي ،يعني
ّ
أن شـ ـظ ــاي ــا ق ـ ــذائ ـ ــف مـ ـ ـع ـ ــراب ع ـلــى
ّ
الـســراي الحكومي سترتد وتصيب
«عهد
قصر بعبدا،
ّ
وبالتالي ضــرب ّ
عــون» الــذي تتغنى «ال ـقــوات» بأنها
هي التي ّ
جرت الحريري إلى خياره

مثلنا!
المردة :ميشال عون ُي ّ
التصريح الرسمي لتيار املردة حول أسر السعودية لرئيس الحكومة سعد الحريري ،وإجباره على
تقديم استقالته ،انحصر بثالث تغريدات لرئيس «املردة» النائب سليمان فرنجية ،الذي شارك في
ّ
«العربية» ،كتب
اللقاءات االستشارية في قصر بعبدا .األولى بعد ساعات من إطاللة الحريري على
فيها فرنجية ّان «استقالة الحريري ال نعرف سببها وهذا قراره ،ولكننا لن نرضى برئيس حكومة
ّ
ّ
يتحدى ّ
املكون السني وال يحظى برضى وطني» .بدا فرنجية كمن يقفز إلى املرحلة الثانية ،أي
ّ
قبول االستقالة والذهاب إلى استشارات جديدة ،حتى قبل أن تتضح أسباب االستقالة ،وما إذا
كان الرجل قيد اإلقامة الجبرية أو ال .في  10تشرين الثانيّ ،
غرد فرنجية مرتني؛ في األولى تأكيد
ّأن «كرامة وطننا من كرامة رؤسائناِّ ،
فلنبد مصلحة الوطن على حساب الحاقدين .مع عودة سعد
ّ
الحريري»ُ ،لي ّ
ّ
شدد في الثانية على أنه «ال نريد العودة إلى املاضي ،فاملاضي سيئ للجميع ،ولكن
ٌ
في املاضي والحاضر واملستقبل لن ّ
ّ
تسجل لـ«املردة» جهود «استثنائية»
نتغير» .خالف ذلك ،لم
ّ
في العمل لحلحلة أزمة الحريري .التصريحات شبه غائبة ،حتى تلك التي تنتقد مملكة الوصاية،
التي ّ
تعدت على السيادة اللبنانية .توضح املصادر في «املردة» ّأن التغريدة األولى «أتت في سياق
ُ
ُ
ّأن الكل لم يكن يدرك حيثيات االستقالة ،وما إذا كان الحريري محتجزًا .الجميع بدأ الحديث عن
حكومة جديدة ،بمن فيهم قيادة التيار الوطني الحر .ولكن مع تقدم الساعات ،أصبحت هناك
معطيات جديدة وتأكدنا ّأن الحريري في اإلقامة الجبرية» .تسأل املصادر «ما الذي كان يفترض
السعودية؟ نعم كان هناك وضع ملتبس ،ولكن حتى (رئيس مجلس النواب)
بنا أن نقوله؟ ندين
ً
نبيه بري ،لم يدنهم مباشرة» .ويرى تيار املردة ّأن موقفه هو من موقف فريق  8آذار« ،ومؤيدون
ملواقف الرئيس عون ،وكنا على تنسيق تام مع حزب الله .في مكان ما ،اعتبرنا ّأن املزايدة قد ّ
تضر
ٍ
بالحريري ،لذلك اعتبرنا ّأن موقف الدولة الرسمي ،ممثلة بعون ،هو موقفنا».
(األخبار)
بأن القوات كانت تستهدف التسوية والعهد (هيثم الموسوي)
اقتناع عوني ّ

ُ
ّ
السياسي ،قبل أن تفاجأ بأن حجمها
ال يسمح لـهــا ب ــأن تـكــون «شــريـكــة»،
فتبدأ «االنقالب».
داخ ــل الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر اقـتـنــاع
ّ
راســخ بــأن الـقــوات اللبنانية «كانت
تستهدف التسوية والعهد .هذا أكيد.
أداء الحزب خالل أزمة الحريري ،قبل
احـتـجــازه فــي السعودية ومــا بعده،
كان ُملفتًا بطريقة سلبية» .هل هذا
ً
ّ
يعني أن العالقة ،املتوترة أصال ،بني
ّ
«التيار» و«القوات» تأزمت أكثر بعد
تــاريــخ  4تشرين الـثــانــي؟ «األح ــداث
ّ
بأن العالقة غير ّ
أكـ ّـدت املؤكد
جيدة،
وقـ ـي ــادة م ـع ــراب م ــن خ ــال الـطــريـقــة
ُ
ّ
تصرفت بها أخيرًا ،لم تساعد
التي
ف ــي ت ـح ـســن األمـ ـ ــور ب ـي ـن ـنــا» ،تـقــول
مصادر رفيعة املستوى في «التيار».
ب ــدأت املـقــارنــة الـجــديــة ،ال ّ
سيما من
قبل ُم ّ
قربني من الوزير جبران باسيل،
بــن رئـيــس الـقــوات اللبنانية سمير
ج ـع ـجــع «ال ـ ـ ــذي شـ ـ ّـب وي ـش ـي ــب عـلــى
عــدم احـتــرام املــؤسـســات الدستورية
والشرعية ،والحريري الذي أبدى ،مع
فريقه االستشاري اللصيق ،حرصًا
كبيرًا على االستقرار» .ال تأتي هذه
امل ـقــارنــة مــن فـ ــراغ .فـهــي تـتــرافــق مع
وج ـ ـ ــود ائ ـ ـتـ ــاف ط ـب ـي ـع ــي ،فــرض ـتــه
ال ـت ـطــورات السياسية األخ ـي ــرة ،بني
عون والحريري وحزب الله ورئيس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري والـنــائــب
وليد جنبالط ،ال شيء يمنع تطوره
إلى تحالف انتخابي.
ّ
صـحـيــح أن اح ـت ـجــاز ال ـح ــري ــري في
الـسـعــوديــة ت ــرك نــدوبــا إضــافـيــة في
ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
وال ـقــوات اللبنانية .وقــد دخـلــت «أو
ّ
تي في» على خط «التشكيك» في دور
«القوات» في ما حصل وعالقتها مع
السعودية ،عبر السؤال خالل تقرير
ّ
ُبـ ــث ف ــي ن ـش ــرة  23ال ـش ـهــر ال ـج ــاري:
«مل ـ ـ ــاذا ح ـ ــاز ج ـع ـجــع ش ـ ــرف تـلـقـيـبــه
بحارس الدولة من الوزير السعودي
ثـ ــامـ ــر الـ ـسـ ـبـ ـه ــان ف ـ ــي خـ ـض ــم أزم ـ ــة
الحريري؟ هل ُ
سيخبر رئيس حزب
القوات يومًا ّ
عما حصل مع السبهان
يوم زاره األخير في معراب في  24آب
 ،2017أي قبل شهرين على مــا قيل
إنــه استقالة رئـيــس الـحـكــومــة؟» .إال
ّ
أن ال ـس ــؤال عــن الـعــاقــة بــن مـعــراب
و«الـ ــراب ـ ـيـ ــة» يـ ـق ــود إل ـ ــى جـ ـ ــواب عــن
سـ ــوء ال ـع ــاق ــة ب ــن تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل

تقرير

الطلب على الدوالر ينحسر ونقص السيولة بالليرة مستمر
محمد وهبة
ب ـ ــدأ ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر يـنـ ّحـســر
فــي الـســوق املــالـيــة رغــم أن مــؤشــرات
ال ـس ـي ــول ــة ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــدى
املـ ـص ــارف ال تـعـكــس ه ــذا األم ـ ــر ،مع
بـقــاء فــائــدة االنتربنك عند مستوى
 %105واس ـت ـمــرار امل ـص ــارف بــإغــراء
الزبائن بفائدة مرتفعة على الودائع
بالليرة.
وت ـعــزو م ـصــادر مـصــرفـيــة اسـتـمــرار
ف ــائ ــدة االن ـتــرب ـنــك (ف ــائ ــدة اإلقـ ــراض
م ــن يـ ــوم ل ـي ــوم ب ــن امل ـ ـصـ ــارف) عند
مـسـتــوى  ،%105إل ــى الـنـقــص الـحــاد
في السيولة املصرفية بالليرة بسبب
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا مـصــرف
لبنان عند بدء األزمة ،مانعًا تحريك
الحسابات املجمدة والــدفــع الفوري
لـ ـش ــراء ال ـ ـ ـ ــدوالر وحـ ـس ــم الـ ـسـ ـن ــدات.

وق ــد ت ـبـ ّـن أن ه ــذا ال ـن ـقــص م ـصــدره
ب ـعــض املـ ـص ــارف ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي لم
ت ـك ــن ل ــدي ـه ــا س ـي ــولــة ك ــاف ـي ــة لـتـلـبـيــة
طـلـبــات امل ــودع ــن بـتـحــويــل أمــوالـهــم
مــن الـلـيــرة إلــى الـ ــدوالر ،فلجأت إلى
مـخــالـفــة تــوج ـي ـهــات م ـصــرف لـبـنــان
بــال ـت ـســديــد الـ ـف ــوري ل ـط ـل ـبــات ش ــراء
الـ ــدوالرات ،ثــم غرقت فــي هــذا املسار
خــال األسبوعني املاضيني لتصبح
حساباتها لشراء الدوالرات مكشوفة
(سلبية) أمــام مصرف لبنان ،اي ما
يسمى مراكز قطع مكشوفة.
وتقول املصادر إن ّ
سد نقص السيولة
بــال ـل ـيــرة ،ب ـمــا ف ـيــه ت ـمــويــل انـكـشــاف
ّ
امل ـص ــارف فــي مــراكــز الـقـطــع ،يتطلب
وقتًا .إذ ليس في إمكان السوق هضم
دون أن يعمد
هذه املشكلة سريعًا من ّ
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان إلـ ــى ضـ ــخ ال ـس ـيــولــة
ف ــي الـ ـس ــوق .ل ـكــن ه ــذا ال ـخ ـي ــار ليس

المسار في تداوالت
اليوروبوندز يعود إلى
شكله الطبيعي

مـطــروحــا مــن اســاســه ،إذ أن سياسة
م ـصــرف لـبـنــان الـنـقــديــة قــائـمــة على
تـجـفـيــف ال ـس ـيــولــة ف ــي ال ـس ــوق لــرفــع
ق ــدرت ــه ع ـلــى ض ـبــط ال ـك ـت ـلــة الـنـقــديــة
وت ـق ـن ــن ال ـت ـح ــوي ــل مـ ــن الـ ـلـ ـي ــرة إل ــى
الـ ـ ـ ــدوالر .وي ـ ــرى املـ ـص ــرف أن تــوفـيــر
ال ـس ـيــولــة بــال ـل ـيــرة س ـي ـم ـ ّـول ،حـتـمــا،

في ظل هــذه الـظــروف ،عمليات شراء
الدوالر.
ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،ف ـ ــإن امل ـ ـصـ ــارف ال ـتــي
أص ــاب ـه ــا ن ـق ــص ال ـس ـي ــول ــة ك ــان ــت قــد
ّ
وظـ ـف ــت ق ـس ـمــا ك ـب ـي ـرًا م ــن سـيــولـتـهــا
بالليرة فــي أدوات مالية متفرعة من
الهندسات املالية التي نفذها مصرف
ل ـب ـنــان ف ــي  2016و .2017وسـلــوكـهــا
املتهور دفع سالمة إلى القاء الالئمة
عليها فــي اللقاء الشهري األخـيــر مع
مجلس إدارة املصارف .غير أن سالمة
ن ـف ـســه عـ ــاد وأع ـف ــاه ــا جــزئ ـيــا عـنــدمــا
وعــد بمنحها إع ـفــاءات أو التخفيف
من الغرامات املفروضة عليها بسبب
تـ ـ ـج ـ ــاوز م ـ ــراك ـ ــز الـ ـقـ ـط ــع ال ـع ـم ــان ـي ــة
(مـسـتــوى الـسـيــولــة امل ـف ــروض عليها
وفق تعاميم مصرف لبنان).
أم ـ ــا ارت ـ ـفـ ــاع الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى ال ــودائ ــع
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %10عـلــى

الـ ــودائـ ــع امل ـج ـ ّـم ــدة ل ـف ـتــرة ال ت ـقــل عن
ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،ف ـه ــو ب ـ ــدأ مـ ــع ارتـ ـف ــاع
الطلب على الدوالر وعدم قدرة بعض
املـصــارف على تلبية طلبات الزبائن
الراغبني بتحويل ودائعهم من الليرة
إلـ ــى الـ ـ ـ ــدوالر .ع ـن ــده ــا ،ان ــدف ــع بعض
املصارف نحو رفع الفوائد على الليرة
إلغــراء الزبائن ومنعهم من التحويل
إلى الدوالر .وتردد يومها أن املصارف
قــامــت بـهــذا األم ــر بــإيـعــاز مــن سالمة،
لكنه إيعاز لم يصل إلى كل املصارف،
بل اقتصر على مصرفني اثنني عانيا
أزم ــة كـبـيــرة فــي ه ــروب ال ــودائ ــع .لكن
ال ـحــاكــم ل ــم يـلـبــث أن م ـنــح امل ـص ــارف
الغطاء الشامل لــرفــع اسـعــار الفائدة
على الليرة في اللقاء الشهري األخير
وأبلغها بضرورة إغراء الزبائن بعدم
التحويل من الليرة إلى الدوالر «مهما
تطلب األمر من رفع للفوائد».

