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سياسة

الكتائب «يتريث» ...أيضًا!

تقرير

ّ
ّ
ّ
حزب الكتائب ،في حلته الجديدة،
واملكبات العشوائية ،ومناقصة امليكانيك ،ومرفأ بيروت ...يكون
في ملفات النفايات،
ّ
ّ
من أوائل حاملي الراية للدفاع عن «حقوق املواطن» .ولكن ،في ملف سيادي أساسي يتعلق بإجبار السعودية رئيس
حكومة لبنان سعد الحريري على تقديم استقالته من الــريــاض ،واحتجاز حريته ،تنتظر قيادة الصيفي  12يومًا
ّ
تصرفات اململكة الوهابية .يظهر حزب الكتائب كأنه يتحول إلى «منظمة غير
قبل إصدار موقف ،ال يأتي على ذكر
حكومية»ُ ،م ّ
تخصصة في الشؤون االجتماعية واالقتصادية ،متناسيًا أنه أحد أقدم األحــزاب السياسية في لبنان.
ّ
ّ
«التريث» في إصدار موقف كتائبي ،انسحب أيضًا على إعالن الحريري تريثه في تقديم استقالته ،يوم االربعاء .املكتب
السياسي في حزب الكتائب اجتمع عند الرابعة من بعد ظهر أمس «استثنائيًا» ،من أجل التشاور في آخر خطوات
رئيس الحكومة ،من دون أن يصدر ٌ
بيان عن املجتمعني« ،بانتظار اجتماع املكتب السياسي يــوم اإلثـنــن» ،بحسب
املصادر.
ّ
ال يزال «االلتباس» ُ
موقفنا ،ألنه يجب أن
حسم
أجل
من
واملعلومات
املعطيات
جمع
نحاول
نزال
«ال
الصيفي.
في
سيطر
ي
ٌ
يكون لنا قرار في ما يحصل» .فكالم الحريري من بيت الوسط ،ومن عني التينة أول من أمس« ،هو خلط لألوراق ،بعد أن
استقرار البلد واألمن».
نجح حزب الله و 8آذار في حرف األنظار عن الخالف الحقيقي وتحويله إلى معركة الحفاظ على
ً
ُ
تدافع املصادر الكتائبية عن حزبها بتأكيد أن الحزب «لم يتحول إلى منظمة غير حكومية» ،سائلة« :ما الــذي كان
ّ
باإلمكان قوله؟ من كان قادرًا على حسم االلتباس؟» .حني كان الحريري خارج البلد« ،فضلنا عدم التعليق قبل رجوعه.
كان النقاش يــدور حول شكل االستقالة ،ومــاذا يرتدي ،وكيف يظهر .اآلن عاد الحديث إلى إطــاره السياسي ،وبات
باإلمكان تقديم موقف».
خص ّ
في ما ّ
التريث في تقديم االستقالة ،يعتقد حزب الكتائب ّأن «التريث ،أو التهديد باالستقالة ،أو االستقالة ،خطوات
لها املفعول نفسه في حال لم تتم معالجة الخلل األساسي ،وهو النأي بالنفس ومعالجة سالح حزب الله في الداخل ،أي
ّ
الدفاع عن السيادة .هذه النقطة األخيرة ،ال يبدو أنه سيتم التطرق إليها في الحوار بني أطراف السلطة».
(األخبار)

خرق للدبلوماسية اللبنانية

قمة سوتشي« :العودة اآلمنة»
للنازحين قبل الحل السياسي

طلب باسيل من اردوغان والفروف عدم
ربط العودة بالحل النهائي (أرشيف)

و«القوات»؛ فاملشكلة األكبر ،بحسب
امل ـص ــادر ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر،
ت ـب ـقــى «فـ ــي ال ـع ــاق ــة ب ــن الـحـلـيـفــن
الـ ـس ــابـ ـق ــن (امل ـس ـت ـق ـب ــل وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات).
ـول الـقــوات اهتمامًا كبيرًا
نحن لــم نـ ِ
ف ــي األس ـب ــوع ــن امل ّــاضـ ـي ــن» .وأمـ ــام
الكالم القاسي بحق جعجع وفريقه
السياسي ،مــن قبل الــدائــرة الضيقة
ـري ،أك ـ ــان هـمـســا
امل ـح ـي ـطــة ب ــال ـح ــري ـ َ
ّ
أم ف ــي ال ـع ـلــن ،ل ــم ي ـبــق م ــن ح ــل أم ــام
«ال ـقــوات» ســوى العمل على إصــاح
عالقتها بتيار املستقبل ،خاصة أن
ال أحد من قوى «الصف األول» ُيبدي
حماسة ّ
ملد اليد لجعجع.
م ـ ـصـ ــادر م ـ ـعـ ــراب ال ــرسـ ـمـ ـي ــة تـقـســم
الحديث إلى شقني؛ في القسم األول،
ه ـنــاك الـعــاقــة مــع الــرئــاســة األول ــى،
«حـيــث كـنــا فــي األي ــام الـ ــ 15األخـيــرة
نؤكد دائمًا على دور فخامة الرئيس
ّ
في معالجة األزم ــة» .إال أن تبريرات
«الـ ُـحــراس» جــاهــزة« :لــم نتحدث عن
االستقالة بعد ما قامت به السعودية،
بل قبل أشهر ،وقد ربطناها بوجود
ّ
ملفات فساد وحزب الله .كل ما قمنا
به كان احترامًا منا للعهد وحرصنا
ّ
ويصب في مصلحة التسوية
عليه،
الـ ـ ــرئـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة» .وفـ ـ ـ ــي رأي الـ ـ ـق ـ ــوات
ّ
اللبنانية ،أن األيام «أثبتت صوابية
خياراتنا .وقد أعــاد الحريري تكرار
شروطه من قصر بعبدا ،التي كان ّقد
ّ
تحدث عنها من الرياض» ،علمًا بأنه

مصادر معراب:
قياديون في
«المستقبل» يهجمون
على القوات في
مجالس خاصة
تستغرب القوات
عدم صدور بيان
مستقبلي لنفي
«الشائعات» بحق
القوات

ُ
ّ
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ٍ
السعودية .بعد انتهاء مهلة التريث،
«وإذا نـجـحــت ال ـج ـهــود ،ي ـكــون ذلــك
ف ــي سـبـيــل إع ـ ــادة ان ـط ــاق امل ـش ــروع
(التسوية) بشكله الصحيح».

استمرار فائدة االنتربنك عند
مستوى  %105سببه النقص
الحاد في السيولة بالليرة
(مروان طحطح)

وجـ ـ ــاء هـ ـ ــذا الـ ـغـ ـط ــاء ل ـي ـت ـي ــح ل ـبــاقــي
ّ
التحرك بحرية لرفع الفوائد
املصارف
من أجل استقطاب زبائن من املصارف
األخ ـ ــرى .فـمــن امل ـع ــروف أن امل ـصــارف
تسعى فــي آخــر شهرين مــن كــل سنة
لـ ـتـ ـحـ ـس ــن مـ ـي ــزانـ ـي ــاتـ ـه ــا مـ ـ ــن خـ ــال
التنافس الشرس على املودعني.
إذًا ،م ــا ي ـح ـصــل ف ــي الـ ـس ــوق املــال ـيــة
امل ـح ـل ـيــة ال ي ـع ـكــس ح ـق ـي ـقــة األجـ ـ ــواء
اإليجابية السائدة خالفًا ملا يحصل
في سوق السندات املصدرة بالعمالت
األجنبية التي يتم تداولها في الخارج.
فقد ّ
سجلت سندات اليوروبوندز ذات
األج ـ ــل ال ـط ــوي ــل ارت ـف ــاع ــا ف ــي اس ـعــار
تداولها من  84دوالرًا في ايــام األزمة
األول ـ ــى إل ــى  95دوالرًا أخـ ـيـ ـرًا .وع ــاد
املسار في تــداوالت اليوروبوندز إلى
شكله الطبيعي نسبيًا إذ كانت عوائد
السندات القصيرة األجل ،أيام األزمة،

7

من الطويلة األجل ،وهذا ما كان
أعلى ّ
ّ
يعد مؤشرًا خطيرًا ،إال أن املنحى عاد
اليوم إلى شكله الطبيعي.
وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن س ــام ــة زار
أمس رئيس الجمهورية وأبلغه عودة
ال ـه ــدوء إل ــى ال ـســوق املــال ـيــة وتحسن
أس ـعــار س ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز .وهــذا
الـكــام اإليجابي يعتبر مطلعون أنه
ليس الحقيقة الكاملة .إذ أن الدوالرات
ال ـتــي اش ـت ــراه ــا ال ــزب ــائ ــن م ــن مـصــرف
ل ـب ـن ــان ب ـع ــد ت ـح ــوي ــل ودائـ ـعـ ـه ــم إل ــى
الليرة ،عــادت إلى املصرف ألن القسم
األكـ ـب ــر م ـن ـهــا ل ــم يـ ـخ ــرج م ــن ل ـب ـنــان،
ب ــل أودعـ ـ ـ ــه ال ــزب ــائ ــن ل ـ ــدى املـ ـص ــارف
ثــم قــامــت ه ــذه األخ ـيــرة بــإيــداعــه لــدى
مصرف لبنان! ما يعني أن الدوالرات
الوحيدة التي خسرها «املركزي» من
احتياطاته بالعمالت االجنبية هي
تلك التي خرجت من لبنان.

تنفي م ـصــادر م ـعــراب الــرسـمـيــة ّ
أي
تطور سلبي أو إيجابي في العالقة
م ــع ال ـعــون ـيــن .تـنـتـقــل ب ــدوره ــا إلــى
ّ
ال ـت ـكــلــم ،ب ـع ـتــب ،ع ــن ال ـت ـيــار األزرق:
«املشكلة التي يجري الحديث عنها
هي بيننا وبني تيار املستقبل .ففي
وقت كنا نعمل استراتيجيًا ،سمعنا
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـشــائ ـعــات ب ـح ـق ـنــا ،من
قيادة
دون صدور بيان نفي لها من
ّ
تيار املستقبل» .وتشرح املصادر أنه
يــوجــد فــي تـيــار املستقبل قـيــاديــون
قصد أو غير قصد ،مع
«انجروا ،عن
ٍ
محاوالت حزب الله تخريب العالقة
ب ـي ـن ـنــا وب ـ ــن امل ـس ـت ـق ـب ــل .اس ـت ـغ ـلــوا
غ ـ ـيـ ــاب ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
ّ
رم ــي االفـ ـت ــراءات ،علمًا ب ــأن تحالف
ال ـقــوات ـ ـ تـيــار املستقبل هــدفــه خلق
ّ
تتهرب القوات
توازن مع حزب الله».
ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن تـسـمـيــة «امل ـت ـه ـمــن»
في تيار املستقبل بتخريب ّ العالقة
مــع م ـع ــراب« ،ول ـكــن نـعــرف أن ـهــم في
مـ ـج ــال ــس خـ ــاصـ ــة يـ ـهـ ـجـ ـم ــون ع ـلــى
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،وه ـ ـ ـ ــذا أم ـ ـ ــر غـ ـي ــر م ـق ـب ــول
ّ
بالنسبة إلينا ،ألن كل ما يتحدثون
ً
ب ـ ــه ه ـ ــو مـ ـغ ــالـ ـط ــات (م ـ ـث ـ ــا وص ــف
ال ـقــوات بــ«كـتـبــة الـتـقــاريــر») ال ّ
تمت
إل ــى الـحـقـيـقــة ب ـص ـلــة .ن ــأم ــل أن ّيتم
وض ــع ح ـ ّـد ل ـهــذه ال ـت ـصــرفــات ،ألنـهــم
بذلك يحرفون النقاش عن املحاوالت
اإلقليمية ـ ـ الدولية لتحصني موقع
الدولة في لبنان».

قد تكون املرة األولى ،في كل املؤتمرات
الدولية التي خصصت لسوريا منذ
اندالع أزمتها عام  ،2011التي يستخدم
فيها تعبير «العودة اآلمنة» للنازحني
السوريني إلى بلدهم ،كما ورد أمس في
ختام قمة سوتشي الروسية بني الرؤساء
الروسي فالديمير بوتني وااليراني حسن
روحاني والتركي رجب طيب أردوغان.
ُ
أكثر من ذلك ،فإن هذه «العودة» لم تربط
في القمة بالحل السياسي النهائي لألزمة
السورية .فقد ّ
شدد البيان الختامي ،في
إحدى فقراته ،على أن «مناطق خفض
التوتر املنشأة في سوريا عقب عملية
أستانا ،تعتبر فعالة للغاية ،وساعدت
على خفض العنف ،والقضاء على املعاناة
اإلنسانية ،ومنع تدفق الالجئني ،والبدء
بالعمل لتحضير الظروف املواتية من
أجل عودة آمنة لالجئني والنازحني».
ومعلوم أن «العودة اآلمنة» للنازحني
مطلب «مزمن» للدبلوماسية اللبنانية
منذ بدء املؤتمرات واللقاءات الدولية
للبحث في أزمة النزوح ،في مقابل
املقاربة الدولية القائمة على ربط حل
هذا امللف بالحل السياسي النهائي،
والتركيز على «العودة الطوعية» ،وهو
مفهوم يستبطن تشجيعًا للنازحني

ّ
على البقاء في بلدان النزوح وتوطنهم
فيها .
وعلمت «األخبار» أن استخدام مصطلح
«العودة اآلمنة» في البيان الختامي لقمة
سوتشي جاء استجابة للجهود الحثيثة
التي بذلتها الدبلوماسية اللبنانية ،وبعد
طلب وزير الخارجية جبران باسيل
من نظيره الروسي سيرغي الفروف
أخذ املطلب اللبناني في االعتبار ،فوعد
األخير بالنظر في األمر .كما طلب
باسيل األمر نفسه من الرئيس التركي
رجب طيب اردوغان ،علمًا أنه كان قد
أثار األمر مع االيرانيني سابقًا .ووصفت
مصادر دبلوماسية طرح القمة الثالثية
ملسألة «العودة اآلمنة» وعدم ربطها
بالحل السياسي بأنه «خرق مهم حققته
الدبلوماسية اللبنانية ،ونأمل أن يصبح
جزءًا من األدبيات التي تتناول مسألة
النزوح السوري في املؤتمرات والقمم
الدولية».
وكان ملف النازحني السوريني في
لبنان حاضرًا بقوة في جعبة باسيل
في جولته املاراتونية التي شملت سبعة
بلدان ،األسبوع املاضي ،على خلفية
احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري
في السعودية .في بروكسيل وباريس
وروما ولندن وبرلني وأنقرة وموسكو،
ّ
ذكر وزير الخارجية اللبناني نظراءه
في هذه البلدان بأهمية االستقرار في
لبنان الذي يحتضن نحو مليون ونصف
مليون نازح سوري« ،لن يكون بينهم
وبني أوروبا سوى التوجه الى البحر»
في حال تعرض االستقرار في البلد
ّ
الصغير ألي اهتزاز .هذه اللقاءات شكلت
مناسبة ليس «لتخويف أوروبا من موجة
نزوح جديدة تستهدفها» ،وإنما للتذكير
بالضغط االقتصادي واالجتماعي
واألمني الذي يشكله النازحون على
لبنان ،طالبًا املساعدة على تشجيع هؤالء
على العودة «الكريمة واآلمنة» إلى بلدهم،
وعلى تغيير السياسات الدولية القائمة
التي تعطي النازحني مساعدات ليبقوا
في بلدان النزوح بدل مساعدتهم للعودة
إلى سوريا.
(األخبار)

