2

الجمعة  12آب  2016العدد 2959

سياسة
قضية اليوم

الكلمة التي أطاحت «مستقبل» سعد الحريري!
كلمة واحدة كانت كفيلة بضرب خاصرة الرئيس سعد الحريري وتهديد مستقبله السياسي .بعد سنوات من وصفه ولي
العهد السعودي محمد بن نايف بـ«السفاح» ،نجح األخير في فرض رؤيته لحل مشاكل شركة «سعودي أوجيه» ووضع
اليد عليها ،منتصرًا بذلك على األمير محمد بن سلمان الذي كان ينوي إنقاذها
ميسم رزق
َ
لم تشفع للرئيس سعد الحريري كل
ُمـحــاوالتــه التكفير عــن ذنــب اقترفه
ع ــام  ،2011حــن وص ــف ول ــي العهد
الـ ـسـّ ـع ــودي م ـح ـ ّـم ــد ب ــن ن ــاي ــف بــأنــه
ـادتــه أمــام
«س ــف ــاح» ،فــي تسجيل إلفـ ّ
قناة
ـه
ـ
ت
ـ
ـث
لجنة التحقيق الــدول ـيــة بـ
ُ
«ال ـجــديــد» .مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،لــم تقم
ّ
ّ
«تجرؤه»
للرجل قائمة ،بعدما كلفه
على «أولياء األمر» ثمنًا باهظًا ،بدأ
يــدفـعــه مــن رص ـيــد شــركــة «س ـعــودي
ُ
أوجيه» ،حني اتخذ قــرار بعزلها من
العمل في داخل السعودية ،ما أوقع
الـ ـح ــري ــري ف ــي مـ ـ ــأزق م ــال ــي ش ــدي ــد،
أوصل الشركة إلى حافة اإلفالس.
مـنــذ ف ـتــرة طــوي ـلــة ،وال ـحــديــث ي ــدور
عن مستقبل الشركة ،أو عن مطالبة

ّ
تبخرت كل الوعود التي
قدمت للموظفين في لبنان
في األشهر الماضية

ال ـس ـعــوديــة بــالـحـصــول عـلــى نصف
األسـ ـه ــم ف ـي ـهــاُ .رغ ـ ــم ك ــل امل ـع ـلــومــات
ّ
تتحدث تارة عن قرب انهيارها،
التي
والقرار السعودي بمساعدتها تارة
أخ ـ ـ ــرى ،تـ ـج ــزم مـ ـص ــادر م ـق ـ ّـرب ــة مــن
رئـيــس تـيــار املستقبل بــأن «الشركة
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت» ،ومـ ـ ـ ــا اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي
باشرتها اململكة سوى «خطوة أولى
على طريق إفالسها» .وأش ــارت إلى
أن «كــل الــدالل الــذي عاشه الحريري
وتـنـ ّـعــم بــه طـيـلــة ال ـس ـنــوات املــاضـيــة
ب ـ ـص ـ ــرف عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات املـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات م ــن
الدوالرات ودعمه سياسيًا وإعالميًا
ان ـت ـهــى إلـ ــى غ ـيــر رجـ ـع ــة» .بـصــريــح
ال ـع ـب ــارة «ان ـت ـق ــم ب ــن ن ــاي ــف لـنـفـســه،
ونجح ـ ـ بعد رفض كل املساعي التي
قام بها أمراء سعوديون ـ ـ في فرض
رؤيته على األمير محمد بن سلمان
الـ ـ ــذي ك ـ ــان يـ ـن ــوي إنـ ـق ــاذ ال ـش ــرك ــة».
وت ـق ـ ّـرر فــي الـنـهــايــة أن «ت ـضــع جهة
رسمية سعودية يدها على الشركة»،
ّ
ّ
«مؤسسة
رجحت املصادر أن تكون
الـ ـنـ ـق ــد الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي» ال ـت ــي
ّ
ّ
حل مشكلة ّ
العمال ،وإدارة
ستتولى
ّ
األزمة املتعلقة بهم.

ّ
«مؤسسة النقد العربي السعودي» وضعت يدها على الشركة وستدير أزمة العمال (مروان طحطح)

مـ ـن ــذ أي ـ ـ ـ ـ ــام ،أم ـ ـ ــر امل ـ ـلـ ــك الـ ـسـ ـع ــودي
سلمان بــن عبد العزيز وزيــر العمل
وال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـس ـعــودي
م ـف ــرج ب ــن س ـعــد ال ـح ـق ـبــانــي بــالـبــدء
بـ ـص ــرف روات ـ ـ ــب امل ــوظـ ـف ــن وت ــأم ــن
احتياجاتهم بالتعاون مع الــوزارات
وسفارات الدول التي ينتمون إليها.
ّ
شكل هذا اإلجراء بارقة أملّ ،
فسرها
البعض بالتفاتة سعودية للحريري.
لكن فــي الــواقــع ،وبحسب معلومات
مـسـتـقـبـلـيــن بـ ــارزيـ ــن ،ل ــم ي ـكــن هــذا
األمر إلنقاذ الشركة التي تعاني من

عدم قــدرة على دفع رواتــب العاملني
فـيـهــا مـنــذ مـنـتـصــف ع ــام  ،2015بل
هو «خضوع سعودي للضغط الذي
ت ـت ـع ــرض ل ــه امل ـم ـل ـكــة م ــن ق ـب ــل دول
كبيرة ،تدخلت دفاعًا عن مواطنيها
العاملني في الشركة ،الذين يعانون
مــن انـقـطــاع مداخيلهم كما انقطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات املـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة ب ــوض ـع ـه ــم
الوظيفي والقانوني ،وفي ّ
مقدمتهم
فرنسا».
وكانت شركة «سـعــودي أوجـيــه» قد
دخ ـل ــت ف ــي مـ ـف ــاوض ــات م ــع أطـ ــراف

تـجــاريــة لبيع حـصــة تبلغ  %60من
أسهمها ،بهدف إعادة هيكلة الديون
املتراكمة عليها .وتشمل هذه الديون
الرواتب املتأخرة وتعويضات نهاية
الـ ـخ ــدم ــة ،وم ـس ـت ـح ـق ــات املـ ـ ّق ــاول ــن،
إضــافــة إلــى ق ــروض مستحقة لعدد
من املصارف السعودية والدولية.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ن ـق ـل ــت ص ـحــف
سـ ـع ــودي ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ــن م ـ ـصـ ــادر فــي
«سـ ـ ـع ـ ــودي أوجـ ـ ـي ـ ــه» أن « 4ج ـهــات
حـ ـك ــومـ ـي ــة أوق ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات عــن
الـ ـش ــرك ــة ن ـت ـي ـجــة ت ــأخ ــر ال ـ ــروات ـ ــب»،

وهــي وزارة الداخلية ووزارة العمل
والـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة ومجلس
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان الـ ـ ـ ـص ّـ ـ ـ ّـح ـ ـ ــي .وتـ ـ ـح ـ ـ ّـدث ـ ــت
الصحف عن «توقف خدمات تجديد
اإلق ـ ــامـ ـ ــات ل ـ ـعـ ــدم تـ ـس ــدي ــد ال ـش ــرك ــة
التزاماتها للتأمينات االجتماعية،
وكــذلــك الـتــأمــن ال ـص ـحــي» .وكشفت
أن ال ـس ـل ـط ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ــاش ــرت
إجـ ـ ـ ــراءات مل ـعــال ـجــة ق ـض ـيــة مــوظـفــي
ال ـشــركــة ،م ــن خ ــال تـخـيـيــر الـعـمــالــة
املتوقفة رواتبها بني نقل خدماتها
إل ــى كفيل آخ ــر أو تـجــديــد اإلقــامــات
مجانًا ،أو إعطائها تأشيرة الخروج
النهائي ملن يرغب في مغادرة البالد.
بعد أسابيع قليلة ستتضح الصورة
أك ـث ــر ،لـيـتـبـ ّـن مـصـيــر ال ـشــركــة الـتــي
يـ ّ
ـرج ــح أن ـه ــا ذاهـ ـب ــة ن ـحــو االن ـه ـيــار
الـ ـحـ ـتـ ـم ــي .ولـ ـ ـك ـ ــن ،م ـ ــا مـ ـعـ ـن ــى ذل ــك
وت ــأثـ ـي ــره ع ـل ــى م ـس ـت ـق ـبــل ال ــرئ ـي ــس
الحريري سياسيًا في لبنان؟
تـسـتـغــرب م ـص ــادر املـسـتـقـبــل أن «ال
ت ـعــي امل ـم ـل ـكــة خـ ـط ــورة م ــا ت ـق ــوم به
تجاه الرجل» .صحيح أن «الحريري
ارتكب من األخـطــاء السياسية ما ال
يحصى منذ عام  ،2009لكن ال ُيمكن
التعاطي معه بهذا األسـلــوب» .فهذا
«سعد الحريري ابن رفيق الحريري
الـ ــذي قـضــى ألن ــه دافـ ــع ع ــن مـشــروع
الـسـعــوديــة فــي لـبـنــان ،ولـيــس مبررًا
القول إن األولوية اليوم هي للصراع
ف ــي ال ـي ـمــن وسـ ــوريـ ــا ،وإن ال ـســاحــة
الـلـبـنــانـيــة م ـحـ ّـيــدة ع ــن ال ـص ــراع في
امل ــدى امل ـن ـظــور» .وت ــرى أن ــه فــي حــال
اإلفالس عليه أن «يقرر هو مستقبله
السياسي ،وما إذا كان في استطاعته
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن كــل
ّ
التسويات معلقة على وقع التطورات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،وي ـم ـســك بها
داخليًا حزب الله الذي لم يعلن حتى
ال ـيــوم مــوقـفــا واض ـحــا مــن الـحــريــري
وال ـق ـبــول ب ــه كــرئـيــس لـلـحـكــومــة في
حال نجحت التسوية» .أما عن أزمة
الرواتب في تيار املستقبل في لبنان
ّ
«مرشحة للتفاقم ،وكل الوعود
فهي
التي قدمت ّللموظفني خالل األشهر
املــاضـيــة تـبــخــرت ،ألن األزم ــة املالية
قــائ ـمــة وال ب ـ ــوادر لـحـلـهــا ف ــي امل ــدى
املنظور»ّ ،
مرجحة أن ينفجر الوضع
داخل التيار «خالل شهرين أو ثالثة
على أبعد تقدير».

المشهد السياسي

ُ
ُ
مساعد «أمير النصرة» ق ِتل ...لم يقتل
تـجـ ّـددت أمــس االشتباكات في عرسال
ب ــن امل ـج ـمــوع ــات امل ـس ـل ـحــة وال ـج ـيــش.
وكــان الجيش اللبناني قــد رفــع وتيرة
عملياته العسكرية فــي جــرود عرسال
ف ـ ــي الـ ـي ــوم ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،م ـس ـت ـهــدفــا
تـجـمـعــات تنظيمي «جـبـهــة الـنـصــرة»
و«داع ـ ـ ـ ــش» ،ومــوق ـعــا عـ ــددًا مـنـهــم بني
قـتـيــل وج ــري ــح .جـ ــرود بـلــدتــي عــرســال
ورأس بـعـلـبــك ش ـهــدت قـصـفــا مدفعيًا
متقطعًا ورش ــاش ــات ثقيلة استهدفت
مواقع اإلرهابيني وتحركاتهم .وبعدما
أش ـ ــارت مـعـلــومــات إل ــى مـقـتــل مساعد
أمـيــر جبهة الـنـصــرة فــي الـقـلـمــون أبــو
ّ
مالك التلي في غارة للجيش على جرود
عرسال ،رفضت مصادر عسكرية تأكيد

الـخـبــر أو نـفـيــه ،مـشـيــرة إل ــى أن بعض
أه ــال ــي ع ــرس ــال ي ـت ــداول ــون خـبــر مقتل
أبــو خــالــد التلي ويـقــولــون إنــه مساعد
أم ـيــر «ال ـن ـص ــرة» .وذكـ ــرت امل ـص ــادر أن
«مساعد أبو مالك التلي هو كرم أمون،
وهو ال يــزال على قيد الحياة» ،مؤكدة
أن «الـقـصــف ال ــذي تـعــرضــت لــه مــراكــز
ال ـن ـص ــرة أدى إلـ ــى م ـق ـتــل ال ـع ــدي ــد من
عناصرها ،لكن لم تحدد هوية القتلى».
في سياق آخــر ،أكد نائب األمــن العام
لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ال ـش ـي ــخ ن ـع ـيــم ق ــاس ــم أن
«انـشـغــال الـحــزب فــي ســوريــا لــم يمنع
وج ـ ــود ج ــاه ــزي ــة ق ــائ ـم ــة ف ــي ل ـب ـن ــان»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «الـ ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا
أك ـس ـب ـت ـنــا خـ ـب ــرات ل ــم ت ـك ــن م ـت ــواف ــرة

لدينا ،أضيفت الى الخبرات السابقة».
وف ــي حــديــث تـلـفــزيــونــي ،لـفــت ال ــى أن
ّ
«ال ـح ــزب ذه ــب إل ــى ســوريــا كــي ُي ـعــزز
م ــوقـ ـع ــه ال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــي ويـ ـحـ ـم ــي ل ـب ـن ــان
واملقاومة ويدافع عن مشروعه وأهله
وبيئته ،وهــذا تحقق ،بدليل أننا كنا
في فترة من الزمن أمام إمارات داعشية
فــي شمال لبنان والـبـقــاع» .كذلك لفت
إلــى أنــه «يـجــب أن نقتنع بــأنــه فــي ّ
أي
ل ـح ـظــة ي ـع ـت ـقــد ف ـي ـهــا اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي أن
الـحــرب ستشكل لــه مكسبًا سيشنها،
وع ـنــدمــا ال ي ـقــوم ب ــاإلج ــراء يـعـنــي أن
هناك مشكلة معقدة وصـعـبــة» .ورأى
أن «الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي امل ـن ـط ـقــة ه ــي مــن
انعكاسات فشل الـعــدوان اإلسرائيلي

وفشل خطة الشرق األوســط الجديد»،
وذكر أن «األزمة في سوريا كانت على
أســاس إسـقــاط ســوريــا خــال  3أشهر،

صدر قرار طرد
اإلعالمي هشام حداد
من التيار الوطني الحر

لـكـنـهــم ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن ذلـ ــك ،مـشـيـرًا
ال ــى أن «ال ـخ ـيــار ي ـبــدو أن ــه ف ــي اتـجــاه
اس ـت ـع ــادة س ــوري ــا دوره ـ ــا ومـكــانـتـهــا
بنسبة عالية».
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
لقرارات الفصل الصادرة عن «املجلس
التحكيمي» فــي التيار الوطني الحر،
ص ـ ــدر ق ـ ـ ــرار ال ـ ـطـ ــرد مـ ــن الـ ـتـ ـي ــار بـحــق
اإلعالمي هشام حداد ومايا سعد ،كذلك
ّ
تم استدعاء ستة من ناشطي «التيار»
للمثول أم ــام املجلس التحكيمي يوم
األربعاء املقبل ،وهم طوني نهرا ،اسبر
مـخــايــل ،ف ــارس فـلـفـلــي ،ادغـ ــار عيسى،
أالن أيوب ،وميشال حداد.
(األخبار)

