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في الواجهة

ٌ
إتفاق الجرود :تنسيق أمني مع دمشق بغطاء سياسي
وبوصولها إلى «املعبر» بني مناطق
س ـي ـطــرة ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة و«إمـ ـ ــارة
إدل ــب ال ـك ـب ــرى» ،تــدخــل الـقــافـلــة على
دف ـع ــات .وم ــع ك ــل دف ـع ــة ،يـتــم تسليم
أحد أسرى حزب الله الخمسة.
س ـيــاس ـيــا ،أب ـل ــغ رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون زواره ،ي ــوم
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ـ ــه س ـ ـي ـ ـجـ ــري م ـ ـ ــع رئـ ـي ــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ــي ال ـج ـل ـســة
ال ـت ــي يـعـقــدهــا مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء يــوم
غ ــد «ت ـق ـي ـي ـمــا ل ـل ــواق ــع ال ـ ــذي اسـتـجــد
ب ـعــد إقـ ـ ــرار مـجـلــس الـ ـن ــواب سلسلة
الرتب والرواتب واألحكام الضريبية
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي ض ـ ــوء ردود
ال ـف ـع ــل امل ـت ـف ــاوت ــة الـ ـت ــي بـ ـ ــرزت عـلــى
مختلف الصعد» .وأشار الى أن «ثمة
مالحظات طرحت في أكثر من قطاع
ال بــد مــن درسـهــا بـ ّ
ـرويــة ومسؤولية
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن املـ ـ ــزايـ ـ ــدات ال ـس ـيــاس ـيــة
واإلعالمية» ،مجددًا التأكيد أن «إقرار
املوازنة خطوة ضرورية ،على مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب إنـ ـج ــازه ــا فـ ــي أس ـ ـ ــرع وق ــت
بهدف انتظام الوضع املالي وتحديد
واردات الدولة وما يترتب عليها من
نـفـقــات» .فيما علق رئـيــس الحكومة
سعد الحريري عقب زيارته الرئيس
عون أمس ردًا على سؤال حول موقفه
مـ ــن ال ـ ـبـ ــدائـ ــل مـ ــن ب ـع ــض ال ـض ــرائ ــب
لتمويل السلسلة الـتــي قدمها حزب
ال ـك ـتــائــب ال ــى ال ــرئ ـي ــس ،ب ــال ـق ــول« :ال
مشكلة ّ
لدي إزاء من يملك بدائل فعلية
ول ـي ـســت وه ـم ـيــة لـتـمــويــل الـسـلـسـلــة،
أمـ ــا الـ ـق ــول ع ــن وج ـ ــود ف ـس ــاد وه ــدر
باملليارات فهو يدخل في إطار الكالم
فقط (…) إن سلسلة الــرتــب الــرواتــب
بكل إصالحاتها وضرائبها نوقشت
م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،وك ـ ــل األفـ ــرقـ ــاء
ال ـس ـي ــاس ـي ــن وافـ ـ ـق ـ ــوا ع ـل ـي ـه ــا ،بـمــن
فيهم حزب الكتائب ،وعلينا بالتالي
أخ ـ ــذ املـ ــوضـ ــوع ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار» .ورأى
ال ـحــريــري أن «االعـ ـت ــراض أم ــر جـيــد،
و ّلـكــن مــا أتـمـنــاه أن تـكــون املـعــارضــة
بناءة ملصلحة البلد .وما يهمني هو
ع ــدم االس ـتــدانــة وتــراكــم دي ــون ألمــور
ال يـمـكــن االس ـت ـث ـمــار فـيـهــا ملصلحة
ل ـب ـنــان» .أم ــا ب ـشــأن ال ـغ ـطــاء الــرسـمــي
للقتال ضد «داعــش» ،فقال الحريري
إن «ال ـج ـيــش يـحـظــى دائ ـم ــا بتغطية
شاملة لكل عملياته العسكرية ،وهذا
األمـ ـ ــر أس ــاس ــي ( )..وعـ ـن ــدم ــا تـحــن
الـ ـس ــاع ــة الـ ـصـ ـف ــر ،س ـي ـك ــون ال ـج ـيــش
م ـن ـت ـص ـرًا ،ف ــال ـح ـك ــوم ــة وك ـ ــل ال ـق ــوى
السياسية تقف الى جانبه».

ما لم تشأ حكومة
الرئيس سعد الحريري الخوض
فيه علنًا جراء انقسامها
الحاد عليهّ ،
عوضه اتفاق
الجرود :تنسيق مع سوريا
وضعه موضع التنفيذ .مع
ان الحجة في الظاهر امنية
محدودة ،واقع االمر ان
التواصل المباشر مع دمشق
ظلله غطاء سياسي
نقوال ناصيف
تترك املرحلة الثانية من االتفاق املعقود
بــن ح ــزب الـلــه و»جـبـهــة الـنـصــرة» عبر
املــديــر الـعــام لــامــن الـعــام ال ـلــواء عباس
ابراهيم ،بعد مرحلة اولى قضت بتبادل
الجثامني بــن الـطــرفــن ،اكـثــر مــن داللــة
ذات م ـغــزى ح ـيــال عــاقــة س ــوري ــا بـهــذا
االتفاق:
اواله ـ ـ ــا ،حـتـمـيــة الـتـنـسـيــق االم ـن ــي مع
نـ ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس بـ ـش ــار االسـ ـ ــد ايـ ــا تـكــن
ّ
تتعد
االع ـتــراضــات السياسية الـتــي لــم
في موضوع االتفاق الحالي رفع النبرة
ف ـح ـس ــب .لـ ــم ي ـك ــن فـ ــي االمـ ـ ـك ـ ــان وض ــع
االتفاق بني حزب الله و»جبهة النصرة»
مــوضــع التنفيذ منذ االح ــد ،لــو لــم تكن
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـلـبـنــانـيــة على
عـلــم بالتنسيق مــع دمـشــق وموافقتها
عليه سلفًا .بدا التنسيق هذه املرة اكثر
سهولة من املرات السابقة التي اقتضت،
فــي وســاطــات ابــراهـيــم السـتـعــادة جثث
تـلـكـلــخ ( )2012واط ـ ــاق ره ــائ ــن اع ــزاز
( )2013وراهـ ـب ــات دي ــر س ـي ــدة مـعـلــوال
( ،)2014اك ـث ــر م ــن زي ـ ــارة لــدم ـشــق ،في
احداها قصدها ثالث مرات على التوالي
ف ــي م ــدة وجـ ـي ــزة .ف ــي االتـ ـف ــاق الـحــالــي
اكتفى بمكاملة هاتفية قدمت على اثرها
الـسـلـطــات الـســوريــة قــاعــدة لوجيستية
مهمة لتنفيذ االتفاق ،بتوفير  200باص
يتسع كل منها لـ 50شخصًا من املغادرين
م ــن امل ـس ـل ـحــن امل ـت ـطــرفــن وعــائــات ـهــم.
وهـ ــي س ـت ـك ــون م ـع ـن ـيــة ب ـس ــام ــة ع ـبــور
ال ـب ــاص ــات ب ـ ـرًا م ــن ج ـ ــرود ع ــرس ــال الــى
ادلب في مناطق نفوذ الدولة .في جانب
م ــن ه ــذا الـتـنـسـيــق تـتـعــامــل دم ـشــق مع
االتفاق على نحو مشابه ملا رافق صفقة
التبادل مع راهبات ديــر سيدة معلوال.
ّ
ّ
تتصرف
شأن ما كن راهبات سوريات،
س ــوري ــا حـ ـي ــال االت ـ ـفـ ــاق الـ ـح ــال ــي عـلــى
غ ــرار مــا ُيـعـ ّـد مـصــالـحــات اجــرتـهــا على
اراض ـي ـهــا امل ـت ـنــازع عليها بــن الجيش

السوري واملسلحني املتطرفني ،ومعظم
هؤالء سوريون ،بتسهيل مغادرتهم الى
مناطق التوتر واالشـتـبــاك بغية اراحــة
دمشق وحمص وحماه وحلب واريافها
الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري،
وتاليًا حصر االشتباك معهم في مناطق
االقتتال كالرقة وادلب وسواهما .وهي
سابقة فــي تــاريــخ ال ـحــروب االهـلـيــة ،لم
ت ـش ـهــدهــا ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة ح ـتــى في
موجات النزوح والتهجير.
ثــانـيـتـهــا ،مــن دون تنسيق مـبــاشــر مع
سوريا لم يكن في االمكان انجاز اتفاق
يـ ـح ــول دون اسـ ـتـ ـم ــرار ح ـ ــرب الـ ـج ــرود
وتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا اع ـ ـل ـ ـنـ ــت «ج ـب ـه ــة
ال ـن ـص ــرة» اس ـت ـســام ـهــا واس ـت ـع ــداده ــا
للتفاوض الــذي يقتضي عندئذ املــرور
باملعبر السوري الحتمي .بديل االتفاق
استمرار الـحــرب ومضي حــزب الله في
تصفية ما تبقى من جيوب ارهابية في
جــرود عــرســال .اال انــه افضى ايضًا الى
استعادة حزب الله جثامني شهدائه .من
شــأن االت ـفــاق ال ــذي طلبه الـفــريــق اآلخــر
تـخـفـيــف ال ـض ـغــط ال ـس ـيــاســي الــداخ ـلــي
عـلــى ح ــزب ال ـلــه مــن خـصــومــه املحليني
والـ ـج ــدل ال ــدائ ــر ع ــن خ ــوض ــه ه ــو ،دون
الجيش اللبناني ،معركة تحرير جرود
عرسال ،قبل ان تفضي نتائج ما حدث
الى انتقال املهمة الى الجيش في جرود
رأس بعلبك ـ ـ القاع.
ثــال ـث ـت ـهــا ،م ــن ال ـس ــذاج ــة االع ـت ـق ــاد بــأن
التنسيق االمني خال من تأييد سياسي
رس ـ ـمـ ــي ،وإن ب ـخ ـف ــر الس ـ ـبـ ــاب تــرت ـبــط
بــاولـئــك امل ـتــردديــن بالجهر بمواقفهم.
مــن دون ض ــوء اخـضــر ك ــان مــن املتعذر

ت ـك ـل ـي ــف امل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـع ـ ــام لـ ــامـ ــن الـ ـع ــام
التواصل مع نظراء امنيني سوريني له.
وم ــن دون مــواف ـقــة س ــوري ــة رسـمـيــة في
املـقــابــل على املهمة والــوسـيــط تـبــدأ من
رأس ال ـه ــرم ه ـنــاك مل ــا ك ــان ف ــي االم ـكــان
وضــع االتـفــاق الحالي موضع التنفيذ.
ومع ان التنسيق االمني دوري في اكثر
من حدث من غير ان يكون تحت الضوء
ب ــالـ ـض ــرورة ،اال انـ ــه ح ـت ـمــي ف ــي عــاقــة
االمــن الـعــام كما مديرية املـخــابــرات في
ال ـج ـيــش ب ــاالج ـه ــزة ال ـس ــوري ــة الـنـظـيــرة
ب ـ ـ ــازاء الـ ـك ـ ّـم ال ـك ـب ـيــر م ــن االع ـ ـبـ ــاء ال ـتــي
ترتبت على النزوح السوري والهجمات
االرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ذات امل ـ ـصـ ــدر ال ـ ـسـ ــوري او
ابطالها سوريون.
لم يقتصر التنسيق على امللفات املعلنة
منذ عام  ،2012بل شمل وال يزال تبادل
مـ ـعـ ـل ــوم ــات م ـ ــع دم ـ ـشـ ــق وم ـ ـ ــع اجـ ـه ــزة
اس ـت ـخ ـب ــارات دولـ ـي ــة ت ــرت ـب ــط بــان ـت ـقــال
سوريني مشتبه في عالقتهم باالرهاب
م ــا ب ــن دول االت ـح ــاد االوروب ـ ـ ــي ،كــذلــك

وسيط بين
«داعش» والمفاوض
اللبناني تتكتم
السلطات عن هويته

بال تنسيق مع سوريا لم يكن في االمكان تطبيق اتفاق وقف حرب الجرود (هيثم الموسوي)

االمــر بالنسبة الــى توقيف االمــن العام
ســوريــن ثـبــت ضلوعهم فــي تفجيرات
اره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة او تـ ـع ــاونـ ـه ــم م ـ ــع «ج ـب ـه ــة
ال ـن ـصــرة» وتـنـظـيــم «داع ـ ــش» و»ســراي ــا
اهــل ال ـشــام» وســواهــا ،انبثقت بــدورهــا
م ــن تـ ـب ــادل امل ـع ـل ــوم ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن.
ن ــاهـ ـي ــك ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن مـ ـهـ ـم ــة ل ـل ــوس ـي ــط
اللبناني املــديــر ال ـعــام لــامــن ال ـعــام في
اط ــاق رعــايــا دول اجنبية أوق ـفــوا لدى
الحكومة السورية او سواها .وفي معزل
عن كل ما يقال عن انقسام في حكومة
الرئيس سعد الحريري حيال التفاوض
الــرسـمــي مــع الـحـكــومــة ال ـســوريــة ب ــازاء
ملف النازحني وعودتهم الــى بالدهم ـ ـ
وهــو انقسام غير قابل للتذليل ـ ـ يشق
الـتـنـسـيــق االم ـن ــي ب ــن الـبـلــديــن مسلكًا
ً
ً
مـسـتـقــا مـتـكــامــا بـعـيـدًا مــن الضجيج
تحت وطأة متطلبات مواجهة االرهاب.
ك ــا امل ـل ـفــن ،الـتـنـسـيــق االم ـن ــي وع ــودة
الـنــازحــن ،منفصل احدهما عــن اآلخــر.
ب ـم ـقــدار مــا يـحــافــظ االول عـلــى سـ ّـريـتــه
وادارته في الخفاء بعيدًا من السجاالت
بيد انه تحت املظلة السياسية ،يخضع
الثاني لقرار الحكومة اللبنانية سواء
آن موعده او لم يحن.
راب ـع ـه ــا ،ان خ ــوض ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
م ـع ــرك ــة ت ـص ـف ـيــة «داع ـ ـ ـ ــش» فـ ــي جـ ــرود
ً
رأس بعلبك ـ ـ القاع حتمي استكماال ملا
كــان ب ــدأه حــزب الـلــه فــي ج ــرود عــرســال.
وخالفًا ملا سبق االيــام الستة من حرب
الـ ـ ـج ـ ــرود االولـ ـ ـ ــى ع ـن ــدم ــا ح ـ ــال الـ ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي دون ت ــول ــي ال ـج ـيــش املـهـمــة
تلك ،فنفذها حــزب الله ،تبدو الفضيلة
الــرئـيـسـيــة ملــا ح ــدث فــي ج ــرود عــرســال
ان مـهــاجـمــة ال ـج ـيــش م ـعــاقــل «داعـ ــش»
ب ــات مـطـلــب امل ـســؤولــن املـتـحـفـظــن في
ما مضى ومطلب السياسيني املناوئني
لحزب الله كــي ال يجني مـجــددًا ثماره.
مــع ذلــك فــإن االب ــواب غير مــوصــدة امــام
ات ـفــاق محتمل عـلــى غ ــرار ات ـفــاق جــرود
عرسال .وتبعًا للواء ابراهيم ،فإن مسار
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـ ــذي ق ـ ــاد ال ــى
اسـتـســام «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» فــي جــرود
عــرســال ،مــن شــأنــه ان يـحــدد ب ــدوره في
ض ـ ــوء االن ـ ـطـ ــاق ال ــوشـ ـي ــك لـلـعـمـلـيــات
العسكرية للجيش اي مصير سيختاره
مسلحو «داعـ ــش» وال ــدائ ــرون فــي فلكه
في الجرود االخرى املحتلة.
مــن دون ت ـحـ ّـرك م ـيــدانــي ضــد التنظيم
امل ـت ـطـ ّ ّـرف ـ ـ ـ ـ وه ــو وش ـيــك ـ ـ ـ ـ سـيـكــون من
املـ ـتـ ـع ــذر ق ـي ــاس رد ف ـع ـلــه واس ـت ـع ـجــال
ذهــابــه ال ــى ات ـفــاق اس ـت ـســام م ـمــاثــل .ال
يحجب ذلــك الـقــول ان ثمة وسيطًا بني
الـتـنـظـيــم واملـ ـف ــاوض ال ـل ـب ـنــانــي تتكتم
السلطات الرسمية اللبنانية عن كشف
هويته ،اال انــه يحاول ّاالضـطــاع بدور
يفضي الى خاتمة تجنب طرفي الحرب
وقوعها الحتمي.

تقرير

نهاية سعودي «أوجيه»
كبير عن أبــرز منافسيه ّأيــا كــان ،وأن
ال ـحــديــث ع ــن أن «أه ــال ــي كـ ـس ــروان ال
يريدون نائبًا من خارج القضاء» هو
«كالم ّ
ٌ
يشوه الحقيقة».
غ ـيــر أن م ــو ٌق ــف ال ـح ــري ــري وج ـع ـجــع،
يقابله مــوقــف مـتـمــاسـ ٌـك مــن الرئيس
ع ــون والــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري بــاإلصــرار
والحرص على
على تنفيذ االستحقاق ّ
ال ــدس ـت ــور .وم ــا ه ــو م ـتــوقــع ف ــي حــال
طرح األمر خالل جلسة مجلس الوزراء
غـ ـدًا ،أن تشهد الجلسة انـقـســامــا بني
املــوقـفــن ،لـيــأتــي الحـقــا مــوقــف رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ح ــاس ـم ــا ل ـج ـه ــة إج ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات وتــرجـمــة خ ـطــاب الـقـ َـســم
بالحرص على تطبيق الدستور.
(األخبار)

ميسم رزق
طـ َـوت أمــس شركة «سعوي أوجـيــه» آخر
صفحة لها في عالم املــال واألعـمــال .بعد
 ٣٩عــامــا المـســت خــالـهــا الـشــركــة سقف
املجد وحققت إيــرادات بعشرات مليارات
الدوالرات ،موظفة أكثر من  ٥٨ألف عامل،
وصـلــت الــى خــط النهاية ال ــذي ال رجعة
عـنــه ،فـكــان ي ــوم  ٣١تـمــوز مــن ه ــذا الـعــام
موعدها مع املوت.
هـ ــذه ال ـش ــرك ــة ال ـت ــي أنـ ـج ــزت ع ـل ــى م ــدى
أربعة عقود من الزمن ،مجموعة من أهم
املشاريع في اململكة العربية السعودية،
وع ـ ـ ــدد مـ ــن دول الـ ـع ــال ــم ،أص ـب ـح ــت مــن
املــاضــي ،بعدما كــانــت مــن أكـبــر شركات
املقاولة في العالم العربي.

م ـنــذ اغ ـت ـي ــال ال ــرئ ـي ــس رف ـي ــق ال ـحــريــري
عــام  ،٢٠٠٥بــدأت الشركة بالتراجع .غير
أن أزمـتـهــا الحقيقية ظـهــرت ع ــام ،٢٠١٣
وح ـ ــاول ال ـق ـي ـمــون ع ـلــى ال ـشــركــة التكتم
عليها ،إال أن التعثر فــي دف ــع ال ــرواتــب،
الشهر تلو اآلخر ،ساعد في فضح املستور
وفتح امللفات التي كشفت هــدرًا وفسادًا
ي ـف ــوق ــان ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات والـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
املعالجة .وكانت الشركة حتى وفاة امللك
عبدالله بن عبد العزيز عام  2015تستفيد
مــن دع ـمــه لـهــا ب ـقــروض بــا ف ــوائ ــد .غير
أنها برحيله بدأت تواجه عقبات حقيقية
ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـع ــام ــل الـ ـسـ ـع ــودي ال ـج ــدي ــد.
ومـ ــع ح ـل ــول عـ ــام  ،٢٠١٧ب ــات ــت بـحــاجــة
إلــى مبالغ طائلة تصل الــى  ١٠مليارات
دوالر .وفي الوقت الذي أصبح فيه الدعم

الـسـعــودي شبه مستحيل نتيجة تغير
األولــويــات في اململكة من جهة ،وتراجع
الدعم السياسي واملالي الذي كان يتلقاه
الحريري من جهة ثانية ،وتراجع عائدات
النفط وارتفاع النفقات السعودية نتيجة
ح ــرب الـيـمــن وعـمـلـيــة نـقــل الـسـلـطــة إلــى
محمد بن سلمان وتمويل صفقات كبرى
مع الواليات املتحدة األميركية من جهة
ثالثة ،بــات إعــان إفــاس الشركة مسألة
وقـ ــت .وعـمـمــت ال ـشــركــة عـلــى موظفيها
خ ـطــابــا يـفـيــد ب ــأن ت ــاري ــخ  ٣١ت ـمــوز هو
آخــر يــوم عمل للشركة ،وبعدها ستقفل
أبــوابـهــا بــداعــي اإلفـ ــاس .وقـبــل اإلقـفــال،
طــردت الشركة أكثر من  ٤٠ألــف موظف،
وبدأت ببيع أصولها الثابتة في اململكة،
يقول أحد العاملني إنها تقدر بأكثر من

 8مليارات دوالر أميركي .وكانت صحيفة
«عكاظ» قد كشفت أمس «أن الحريري نقل
منذ عامني ملكية موقع الشركة الى ابنه
حسام» ،وأن املشاريع التي كانت تديرها
ال ـشــركــة ف ــي املـمـلـكــة انـتـقـلــت ال ــى شــركــة
ً
ســدر التي وظفت حوالى  ٣٥٠عامال من
«أوجـ ـي ــه» لــدي ـهــا .وك ــان ــت وزارة الـعـمــل
والتنمية االجتماعية قد أعلنت أمس على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر ،أنها
تعمل على نقل  600سعودي في الشركة
إل ــى مـنـشــآت أخ ـ ــرى ،ووج ـه ــت صـنــدوق
تنمية املـ ــوارد الـبـشــريــة (ه ــدف) إليـجــاد
فرص عمل مناسبة للسعوديني اآلخرين.
وأش ــارت إلــى أن الــرواتــب املـتــأخــرة التي
تصل إلــى نحو  ١٤شهرًا ستصرف ،من
دون تحديد موعد لذلك.

