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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تسجيالت صوتية للبناني موقوف في اإلمارات:
سلخوا فروة رأسي واقتلعوا أظافر قدمي وكسروا أصابع يدي
لم تتوقف تداعيات قضية ما ُعرف
بُّـ«خلية حزب الله ـ ـ فرع اإلمارات» التي
اتهم فيها ـ ـ عام  2016ـ ـ  15شخصًا
ّ
بالتجسس لصالح الحزب .الموقوفون
ُ
أدينوا بتسليم أسرار الدولة ألعضاء تابعين
لحزب الله ُليحكموا بالسجن لمدة طويلة.
جديد القضية تسجيل صوتي منسوب
للبناني أحمد ّمكاوي حصلت عليه «األخبار»،
يناشد فيه حكام اإلمارات من داخل سجنه
رفع الظلم عنه ،ويتحدث عن تعذيب
وحشي ّ
تعرض له ،مطالبًا بالتحقيق في
ادعاءاته
رضوان مرتضى
«ال ُأريد أن يبكي ٌ
أحد علي .أريدهم
أن يـعــرفــوا أنــي مظلوم وأن يقفوا
لــرفــع الظلم عـنــي .لقد تــم تعذيبي
ّ
تقشعر لها األبدان.
بصورة مرعبة
سـ ـلـ ـخ ــوا فـ ـ ـ ــروة رأسـ ـ ـ ـ ــي .وه ـت ـك ــوا
عــرضــي عـبــر إدخـ ــال قـطـعــة حــد ّيــد
في ُدبري ما أدى إلى حصول تمزق
وأجــريــت لــي عملية .خلعوا أظافر
ق ــدم ــي أث ـ ـنـ ــاء ال ـت ـع ــذي ــب وكـ ـس ــروا
أرب ـع ــة م ــن أص ــاب ــع ي ــدي .تعرضت
لـكـســر ف ــي األن ـ ــف ولـ ـض ــرب شــديــد
في الرقبة أدى إلى بروز ورم جرى
اسـتـئـصــالــه بـعـمـلـيــة جــراح ـيــة في
املـسـتـشـفــى .ح ــاول ـ ُـوا قـطــع شــرايــن
في يدي ُ
اليسرى .وأصبت بانتفاخ
ف ــي ال ــوج ــه م ــن ش ــدة ال ـض ــرب أدى
إل ــى ف ـقــدانــي ال ـب ـصــر بـشـكــل كــامــل
ملــدة شـهــر .لقد منعوني مــن النوم
ملـ ـ ـ ــدة أس ـ ـبـ ــوعـ ــن وم ـ ـن ـ ـعـ ــونـ ــي مــن
االس ـت ـح ـمــام والـ ـن ــوم ع ـلــى األرض
مل ــدة شـهــريــن ون ـصــف ش ـهــر .والـلــه
على ما أقول شهيد» .أثناء تسجيل
هــذه الكلمات بكى اللبناني أحمد
مكاوي ،الذي انقضت أربع سنوات
على وج ــوده فــي سـجــون اإلم ــارات
الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة .اب ـ ـ ــن م ــدي ـن ــة
طرابلس ،واحد من بني  16شخصًا
(إمــارات ـيــن وعــراقـيــن ولبنانيني)
أوقـ ـفـ ـه ــم ج ـ ـهـ ــاز أمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة فــي

السجين اللبناني :لماذا ال يجرؤ أحد على أن يقف أمام السفارة اإلماراتية ُليطالب برفع المظلومية عني؟

اإلم ــارات العربية املتحدة فــي عام
( 2016راجع «األخبار» 14 ،تشرين
الـثــانــي  )2016بـجــرم تأليف خلية
ّ
ّ
بالتجسس لحساب حزب
متهمة
الله وتسليم أسرار الدولة ألعضاء
تابعني للتنظيم اللبنانيُ .
وحكم
م ـكــاوي بــالـسـجــن  15عــامــا بتهمة
االنتماء إلى هذه الخلية.
م ـكــاوي ال ــذي سـجــن  13ش ـه ـرًا من
دون أن تـعـلــم ع ـنــه عــائ ـل ـتــه شيئًا
ف ــي ب ــداي ــة ال ـق ـض ـي ــة ،بـ ــات ُيـسـمــح
ل ــه م ــؤخ ـرًا ب ــاالت ـص ــال بــأه ـلــه مــرة
واح ــدة كــل أسـبــوع ملــدة  11دقيقة،
بـعــد ص ــدور ُح ـكــم املـحـكـمــة بحقه.
مـ ـك ــاوي ط ـل ــب إلـ ــى عــائ ـل ـتــه إثـ ــارة
قـضـيـتــه إعــام ـيــا لــرفــع املظلومية
ً
ع ـنــه ق ــائ ــا« :الـ ـسـ ـف ــارة الـلـبـنــانـيــة
في اإلم ــارات لم تسأل عني يومًا».
حـ ـصـ ـل ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» ع ـ ـلـ ــى عـ ــدة
تسجيالت صــوتـيــة منسوبة إليه

جـ ــرى ال ـت ـث ـبــت م ــن صـ ّـح ـت ـهــا عـبــر
وكـيـلــه ال ـقــانــونــي امل ـحــامــي محمد
ص ـب ـلــوح .وتـضـمـنــت الـتـسـجـيــات
ق ـس ـمــا م ــن امل ــرافـ ـع ــة الـ ـت ــي قـ ّـدم ـهــا
امل ـع ـت ـقــل ال ـل ـب ـنــانــي أم ـ ــام ال ـقــاضــي
وج ـ ـ ــاء ف ـي ـه ــا« :س ـ ـيـ ــدي ال ـق ــاض ــي.
قبل الـبــدء بــاملــرافـعــة ،وخ ـ ُـال فترة
في دولــة اإلم ــارات ،أحـ ّـب أن
عيشي
ّ ُ ُّ
أؤكد أني أكن كل الحب واإلخالص
لحكامها ولشعبها الكريم .وجميع

مكاوي :السفارة
اللبنانية في اإلمارات لم
تسأل عني يومًا

مــن يـسـكــن فـيـهــا وأن ــا أع ـيــش على
هـ ـ ــذه األرض مـ ـن ــذ ثـ ــاثـ ــن س ـن ــة،
ل ــم أعـ ــرف عـنـهــا إال إح ـق ــاق ال ـعــدل
وإنصاف املظلوم .سيدي القاضي،
لـ ـق ــد ت ـ ــم ت ــوقـ ـيـ ـف ــي وإي ـ ـ ــداع ـ ـ ــي فــي
ـون ال أدري أهــي فــوق األرض
سـجـ ٍ
أم في جوفها .وقد تعرضت لشتى
أنـ ـ ــواع ال ـت ـعــذيــب ح ـتــى كـ ــدت أفـقــد
حياتي لــوال لطف الله» .وقــد تقدم
امل ـ ــوق ـ ــوف ب ـط ـل ــب اس ـ ـتـ ــرحـ ــام إل ــى
امل ـح ـك ـمــة ،راج ـي ــا إعـ ـف ــاءه م ــن مــدة
محكوميته أو الـسـمــاح لــه بإتمام
باقي محكوميته في لبنان بالقرب
من عائلته .وفي تسجيل آخر ،قال
ّ
م ــك ــاوي لشقيقته« :ملـ ــاذا ال يجرؤ
أحـ ــد ع ـلــى أن ي ـقــف أم ـ ــام ال ـس ـفــارة
اإلماراتية ُليطالب برفع املظلومية
عـنــي .أن ــا ب ــريء ومـظـلــوم .ضعيف
ولست ابــن رئيس أو وزيــر ليسأل
عني أحــد .أشبعوني وع ــودًا حتى

ّ
أن أحدهم تحدث عن طلب وساطة
م ــن سـمـيــر جـعـجــع ل ــدى اإلم ـ ــارات.
ال ـح ـمــد ل ـلــه ل ـقــد أراحـ ـن ــي ال ـل ــه من
العذاب اليوم ،لكن ما أطلبه اليوم
م ــن دولـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـت ــي أح ـت ــرم
تـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق للتحقيق
ُ
فــي أق ــوال ــي .أق ــوال ــي الـتــي انــتــزعــت
مني بالقوة .وإلى اآلن ال تزال آثار
ّ
التعذيب موجودة» .مكاوي تحدث
عـ ــن خ ـض ــوع ــه ل ـت ـح ـق ـي ـقــن؛ األول
أج ــراه جـهــاز أمــن الــدولــة ،والثاني
أجراه ضابط ّ
«سيئ جدًا أساء إلي.
لديه شذوذ .أنا ّأثق بالتحقيق
كان ّ
ً
األول ألنـ ـ ــه ك ـ ــان ش ــف ــاف ــا وعـ ـ ـ ــادال.
لكني ُحـكـمــت بـمــوج ُــب أقــوالــي في
التحقيق الثاني .ال أريــد التشهير
ب ـ ــدول ـ ــة ُاإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،لـ ـكـ ـن ــي أط ـل ــب
العدالة .أحبك كثيرًا».
وخـ ــال ات ـص ــال هــات ـفــي م ــع وكـيــل
ّ
ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ،أكـ ـ ـ ــد امل ـ ـحـ ــامـ ــي م ـح ـمــد
ّ
صبلوح لـ«األخبار» أن «االتهامات
ّ
ّ
ال ـتــي سـيـقــت ملــوك ـلــي م ــك ــاوي غير
صحيحة .أحمد ّال يعرف املوقوفني
الـ 15الذين قيل إنهم يتبعون لحزب
الـ ـل ــه وال ع ــاق ــة ل ــه بـ ـه ــم» .ت ـحــدث
ّ
ص ـب ـل ــوح ع ــن اث ـن ــن م ــن املــتـهـمــن
فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ن ـف ـس ـهــا خ ــرج ــا مــن
السجن ،هما ّمحمد كعدي وحسن
حماد .وذكر أنه ّ
ّ
تقدم بشكوى ضد
ّ
اإلم ــارات في االمــم املتحدة ،متهمًا
ب ــانـ ـت ــزاع االع ـ ـتـ ــرافـ ــات م ــن مــوكـلــه
ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب .وك ـشــف صـبـلــوح
ع ـ ــن ص ـ ـ ـ ــدور ق ـ ـ ـ ــرار لـ ـجـ ـن ــة ح ـق ــوق
اإلنـ ـس ــان ف ــي األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ال ــذي
قضى بــإلــزام السلطات اإلمــاراتـيــة
باإلفراج فورًا عن موكله بعد ثبوت
ّ
واقـ ـع ــة ال ـت ـع ــذي ــب .غ ـي ــر أن ال ـق ــرار
ُ
الصادر اعتبر معنويًا ،كاشفًا عن
مـتــابـعــة ال ـق ــرار ف ــي األمـ ــم املـتـحــدة
ل ـت ـحــوي ـلــه إل ـ ــى قـ ـ ــرار مـ ـل ــزم .كــذلــك
ت ـحــدث صـبـلــوح عــن «ض ـيــاع على
املستوى الرسمي اللبناني» ،مؤكدًا
ّ
أن السفارة في اإلم ــارات ّال تكترث
ملصير مواطنيها .وذكــر أنــه راجع
الـنـيــابــة الـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة ،طالبًا
إرس ــال مــذكــرة الس ـت ــرداد السجني
اللبناني ليستكمل محكوميته في
لـبـنــان ،بـعــد اسـتـنــاده إلــى اتفاقية
ّ
ج ــام ـع ــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة .غ ـي ــر أن
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي رف ــض

ابراهيم األمين

الفساد من فوق والفساد من تحت
قبل أشهر قليلة ،أثارت «األخبار» ملف الرواتب
واملخصصات الخاصة باملديرين في هيئة «أوجيرو»،
ونشرت لوائح باملخصصات التي جعلت الجمهور يغتاظ
من هذه املوازنات في دولة تعاني من أزمات كبيرة .وبعد
نقاش مع إدارة «أوجيرو» نفسها ومع جهات رسمية
اخرى ،تم التدقيق ،أيضًا ،في وجود مشكلة هدر إضافية،
تتمثل في الصرف العشوائي ملليارات الليرات اللبنانية
على موظفني وفق منطق التنفيعات ،وتحت عناوين
مثل الساعات االضافية والعمل أيام العطل االسبوعية

الدولة الفاشلة تشجع الناس على ابتداع
وسائل لمواجهة السارقين من كل الرتب
والرسمية .وعادت «األخبار» ونشرت يوم الخميس الفائت
تقريرًا عن مبلغ يتجاوز مليون ونصف مليون دوالر
يصرف على املوظفني في خانة العمل االضافي .ولم
تنشر «األخبار» تقارير ينقصها التدقيق ،تتضمن لوائح
بأسماء املوظفني الذين يتقاضون رواتب وال يحضرون
الى العمل ،وآخرين ال يعملون ،ال ساعات اضافية وال ما
يحزنون ،ولكنهم يتقاضون بدالت اضافية.
ما حصل ،أنه في املرة االولى حاولت إدارة «أوجيرو»
ّ
التوجه صوب قضاء العجلة ألجل اختراع حجة تمكنها
من منع «األخبار» من االستمرار في نشر أخبار
املؤسسة .ومع ذلك ،أدركت إدارة «أوجيرو» أنه ال يمكن
التعامل مع االعالم بهذه الطريقة ،وعادت الى استراتيجية
التواصل ،على أمل أن تكون الشفافية كافية وكاملة.
في املرة الثانية ،حصل ما لم يكن في الحسبان ،إذ توقف

الطلب ،بذريعة عدم وجود اتفاقية
بني اإلمارات ولبنان .وذكر صبلوح
لـ«األخبار»« :طلبت تسليمي طلب
الرفض خطيًا ،فرفض ذلك النائب
العام التمييزي أيضًا».
مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
قــالــت ل ــ«األخ ـب ــار» إن املـشـكـلــة في
غــالـبـيــة دول الـخـلـيــج أن ال ـس ـفــراء
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن امل ـع ـي ـن ــن مـ ــن خـ ــارج
امل ــاك هــم غـيــر نـشـيـطــن ،وعـنــدمــا
يتحركون ليراسلوا الدول املعنية،
ً
ك ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات م ـث ــا ،ف ــإن وزارة
خارجيتها تتجاهل مــراســاتـهــم،
أو ان ـهــا تــؤجــل الـ ــرد لـنـحــو أرب ـعــة
أو خمسة أشـهــر ،مــا يعني تمييع
القضية.

تقرير

ّ
سيارات «الخارجية» تتحدى االنهيار االقتصادي
ليا القزي
فـيـمــا ُي ـعــانــي االق ـت ـص ــاد م ــن أزم ـ ٍـة
خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ،ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت ُن ـ ـس ـ ـخـ ــة عــن
امل ــرس ــوم رق ــم  ،3729امل ـن ـشــور في
الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة بـ ـت ــاري ــخ 11
تـشــريــن األول ال ـحــالــي ،ويتضمن
نقل اعتماد من احتياطي املوازنة
إلـ ـ ــى مـ ـ ــوازنـ ـ ــة وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
وامل ـ ـغ ـ ـتـ ــربـ ــن .املـ ـبـ ـل ــغ كـ ـبـ ـي ــر325 :
مـلـيــون ل ـي ــرة ،وال ـه ــدف مـنــه ش ــراء
ثالث سيارات من نوع 530 BMW
 ،Iم ــودي ــل  ،2018س ـعــرهــا األدن ــى
 52ألف دوالر .حصل ذلك في آخر
ج ـل ـســة مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـتــاريــخ
 21أيـ ــار  ،2018أي الـجـلـســة الـتــي
ُوضعت فيها الخالفات السياسية
ول ّبيت خاللها طلبات كل
جانبًاُ ،
ّ
ال ــوزاراتُ .يـبـ ّـرر ذلــك عــدم اعتراض

أي فـ ــريـ ــق سـ ـي ــاس ــي عـ ـل ــى إتـ ـم ــام
صفقة تبلغ قيمتها أكثر مــن 100
مـلـيــون ل ـيــرة بـمــوجــب عـقــد اتـفــاق
بـ ــال ـ ـتـ ــراضـ ــي بـ ـ ــن «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»
وشركة  ،BMWعوض أن يكون من
ُ
حتم
خالل إدارة املناقصات ،كما ي ّ
ال ـقــانــون .وحـ ّـتــى لــو واف ــق مجلس
ال ــوزراء ُمجتمعًا على هــذا الـقــرار،
ُيـعـتـبــر ذل ــك خ ــرق ــا ل ـل ـقــانــون ال ــذي
يوجب أن ّ
تمر كــل صفقات إدارات
ّ
الدولة على إدارة املناقصات ،إال في
حاالت «محددة وغير مطلقة ،كأن
يـكــون الطلب غير متوافر إال عند
عـ ــارض وح ـي ــد ،أو بـسـبــب وج ــود
ظ ــرف أم ـن ــي أو ص ـ ّـح ــي» ،بحسب
مسؤول معني باملناقصات.
ّ
ألن ــه يـتــزامــن
أث ــار امل ــرس ــوم ضــجــة ّ
«شبه حالة طــوارئ» يواجهها
مع ِ
الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي ال ـب ـل ــد.

ال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات م ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ــة ل ـي ـســت
ُم ـ ـجـ ـ ّـرد ت ـه ــوي ــل ،ب ــل واق ـ ـ ـ ٌـع ُتـثـبـتــه
ك ـ ــل امل ـ ــؤش ـ ــرات ال ـن ـق ــدي ــة وامل ــال ـي ــة
ّ
وال ـج ـه ــات امل ـع ـن ـيــة .امل ـف ـت ــرض في
هذه الظروف ،أن ال تلجأ مؤسسات
الدولة إلى مصاريف غير طارئة أو
اسـتـثـنــائـيــة .الـتـبــريــر الـ ــذي لـجــأت
إل ـيــه وزارة ال ـخــارج ـيــة ،م ــن خــال
ـان ،هــو بما ّأنــه «قــد مضى أكثر
بـيـ ٍ
من  16عامًا على آخر عملية شراء
لسيارتني حيث أصبحت حالتهما
غير الئقة ومتهالكة لتأدية املهام
تقدمت الوزارة
الرسمية املتوخاةّ ،
بطلب شراء السيارات املذكورة ،وقد
واف ــق مجلس الـ ــوزراء على طلبها
نـظـرًا لــأسـبــاب امل ـعــروضــة» .ولكن
ف ــي ظـ ــل «الـ ــاتـ ــرف» ال ـ ــذي نعيش
ّ
فـ ـي ــه ،كـ ـ ــان ُي ـم ـك ــن ل ـلــدب ـلــومــاس ـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أن ت ـس ـ ّـد حــاج ـت ـهــا من

خـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ـ ــراء سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات جـ ــديـ ــدة
ب ـس ـع ـ ٍـر أرخ ـ ـ ــص ،عـ ــوض ال ـت ـبــاهــي
بسيارات يبلغ سعرها  325مليون
ل ـيــرة (عـ ــدا ع ــن ال ـص ـيــانــة) .وال ـحــل
ّ
ال ـث ــان ــي ،ه ــو بــاسـتـئـجــار س ـيــارات
الستقبال الوفود األجنبية ،تمامًا
كـمــا يـحـصــل مــع ال ــوف ــود ال ــوزاري ــة
ـؤم ــن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ف ـت ـ ّ
ال ــدول ــة امل ـض ـي ـفــة سـ ـي ــارة ل ـلــوزيــر،
لتتولى البعثات اللبنانية اإلنفاق
على تنقالت الوفد املرافق .وحدها
ـص ــص س ـي ــارات
دول ال ـخ ـل ـيــج ُت ـخ ـ ّ
فـخـمــة لـكــامــل أع ـض ــاء ال ــوف ــود ،إال
أن لـبـنــان أع ـجــز م ــن أن يــدخــل في
منافسة كهذه.
تـ ـب ــدأ م ـ ـصـ ــادر إداري ـ ـ ـ ــة فـ ــي وزارة
الـخــارجـيــة حــديـثـهــا بــال ـعــودة إلــى
مــرســوم الـتـشــريـفــات ال ــذي ُ
«يـنـ ّـظــم
ّ
ك ــل األمـ ــور الـبــروتــوكــولـيــة ،ونــص
ّ

عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر الـ ــوسـ ــائـ ــل الـ ــازمـ ــة
لتقوم مديرية املــراســم بمهامها».
وعـ ــام « ،2002اش ـتــري ـنــا سـيــارتــي
مــرسـيــدس لوضعهما فــي تصرف
مديرية املــراســم» ،والستخدامهما
أس ــاس ــا ل ـن ـقــل الـ ــوفـ ــود األج ـن ـب ـيــة.
هلكتا ،وتكاليف
است ِ
«لكن اآلليتني ُ
ّ
تـصـلـيـحـهـمــا كـ ـبـ ـي ــرة» ،ع ـل ـمــا ب ــأن
إح ــداهـ ـم ــا ب ـت ـص ــرف األم ـ ــن ال ـع ــام
لـ ــ«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ،وال ـث ــان ـي ــة بـقـيــت
للمراسم .تضيف املصادر« :خالف
ذلــك ،كنا نستفيد من هبات ،ولكن
نــوع ـيــة الـ ـسـ ـي ــارات ل ــم ت ـكــن جـيــدة
وتتعطل ســريـعــا» .أخ ـي ـرًا ،وصلت
ّ
هبة جديدة  4سيارات من الصني،
ُ
حدد
«لونها أبيض ،فيما املرسوم ي ّ
لون املركبات بالداكن»! باملناسبة،
ي ـم ـك ــن ت ـغ ـي ـي ــر ل ـ ـ ــون أي س ـ ـيـ ــارة،
وبكلفة بسيطة ،وتثبيت ذلــك في

مـصـلـحــة تـسـجـيــل الـ ـسـ ـي ــارات في
وزارة الداخلية.
ُت ـبـ ّـرر امل ـصــادر الـلـجــوء إل ــى العقد
ب ــالـ ـت ــراض ــي ب ـ ــدل امل ـن ــاق ـص ــة بـ ــأن
ّ
«السيارات الدبلوماسية معروفة،
إم ــا ب ــي أم دبـلـيــو أو مــرسـيــديــس.
وقـ ــد وج ــدن ــا ب ـعــد م ـف ــاوض ــات أن
ّ
ال ـن ــوع األول أرخـ ــص م ــن ال ـثــانــي،
وب ـمــا أن األس ـع ــار دول ـيــا مـعــروفــة
ّ
لجأنا إلى خيار العقد الرضائي».
ُتـ ـ ـق ـ ـ ّـر ب ـ ــوج ـ ــود وضـ ـ ــع اقـ ـتـ ـص ــادي
ص ـعــب ،وإم ـكــان ـيــة شـ ــراء س ـيــارات
أرخ ـ ــص« ،ول ـك ــن ك ــان ــت ستتعطل
بعد سنتني .نحن نعتمد سياسة
تــوف ـيــر ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن املـ ـج ــاالت،
وشـ ــراء ال ـس ـيــارات لـيــس نــوعــا من
ال ـت ـب ــاه ــي ،ب ــل ه ــو ح ــاج ــة ب ـعــد أن
ارت ـ ـفـ ــع ع ـ ــدد ال ـ ــوف ـ ــود الـ ـت ــي تـ ــزور
لبنان»!

العمل فجأة في خطوط هاتف الجريدة يوم الخميس
املاضي ،أي في اليوم نفسه الذي نشر فيه التقرير حول
«الفساد» بني املوظفني .ومع أننا أظهرنا شكوكًا حول
جهات معنية بخطوة من هذا النوع ،فقد طلبنا من إدارة
«أوجيرو» إصالح العطل وتفسير سببه .وبعد معالجته
من قبل فنيي االدارة ،قامت بعثة منها بالتحقيق التقني،
وأبلغتنا خالصة أولية غير رسمية ،تفيد بأن العطل ناجم
عن خلل سببه انقطاع التيار الكهربائي.
الحقيقة ،التي اطلعنا عليها ليل يوم الجمعة نفسه ،وعلى
لسان موظفني في «أوجيرو» ،أن فريقًا من املوظفني
ً
ّ
يحتج على ما نشرته «األخبار» ،ووجدوا فيه مدخال
«لقطع الرزق في حال توقفت الساعات االضافية» ،وأن
هذه املجموعة قررت معاقبة «األخبار» من خالل قطع
الخط الهاتفي عنها .لكن املصادفة التي واجهناها مساء
الخميس ،توقف مفاجئ لخدمة االنترنت عن املؤسسة،
وليحصل ذلك بعد أقل من ساعتني على وقف خطوط
الهاتف ،علمًا بأن الشركة ّ
املزودة قالت إن األمر ناجم عن
خلل في الجريدة وليس منها.
املهم أن املوظف الذي ّ
أقر لنا ،أو ّادعى قيام زمالء له بقطع
الهاتف ،عاد في اليوم التالي ليقول إنه ورفاقه قرروا
عدم استمرار القطع ،وإن ما قاموا به رسالة تحذير الى
ّ
«األخبار» لتتوقف عن املس بمصالح «املوظفني املعترين».
املهم في هذه الرواية هو نقطة بات الصمت عنها مطابقًا
للصمت عن الجريمة املتمادية في إدارة هذا البلد ،إذ لطاملا
قيل (ويقال) إن اإلصالح يجب أن يتركز على السارقني
الكبار ،وعلى الرؤوس الكبيرة ،وإنه متى ّتم ذلك ،سوف
ً
يكون سهال محاربة الفاسدين من تحت .لكن ،من يسمع

تفجير غامض جنوبًا
ليل أمــسّ ،دوى صــوت انفجار في الــوادي بني
ال ــزراري ــة والـحـلــوسـيــة بــن ق ـضــاءي الــزهــرانــي
و ص ــور .التحليق املكثف لـلـطــائــرات الحربية
ّ
التجسس الذي ترافق
االسرائيلية وملروحيات
مع الصوت ،أشاع معلومات ّأولية عن أنه ناجم
عن قيام العدو ،عبر طائرة تجسس ،بتفجير
جهاز تجسس كــان قد زرعــه في وقــت سابق
في خراج الحلوسية عند مجرى نهر ّالليطاني.
وتوجهت قوة من الجيش اللبناني لتفقد املوقع
الـ ــذي ص ــدر م ـنــه ال ـص ــوت .بــال ـتــزامــن ،اكـتـفــى
الناطق اإلعالمي باسم قوات اليونيفيل اندريا
تننتي بالتعليق على الحادث بــأن «اليونيفيل
تنظر في املوضوع بالتعاون الوثيق مع القوات
املسلحة اللبنانية» ،وفــق ما نقلت عنه الوكالة
الوطنية لالعالم ،علمًا بأنها ليست املرة االولى
ال ـت ــي يـكـشــف فـيـهــا ع ــن زرع ال ـع ــدو ألج ـهــزة
تجسس في املنطقة ذات الجغرافيا الوعرة ،و
الـتــي تتميز بـغـطــاء زراع ــي و حــرجــي كثيف.
وعادة ما يلجأ العدو إلى تفجير األجهزة التي
تكتشفها املقاومة ،خشية تفكيكها ومعرفة
أس ــراره ــا الـتـقـنـيــة .ورف ـض ــت م ـص ــادر أمـنـيــة
تـقــديــر أس ـب ــاب االن ـف ـج ــار ،ف ــي ان ـت ـظــار نـتــائــج
التحقيقات التي يجريها الجيش.

اإلفراج عن ياسين
في كولومبيا

ُ
أطلق أمس سراح التاجر اللبناني وليد ياسني،
ُ
الــذي كان قد خطف في  23تموز ،في مايكاو
في منطقة ال غواخيرا الكولومبية على الحدود
ُّ
مع فنزويال .وقد اتهم بخطف ابن بلدة بعلول
(ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي) عـصــابــات «ج ـيــش التحرير
الــوط ـنــي» ،ال ـتــي تـنـشــط عـلــى ال ـح ــدود .وتـقــول
م ـص ــادر دبـلــومــاسـيــة ل ــ«األخ ـب ــار» ّإن إط ــاق
السراح جاء بعد دفع فدية للخاطفني ،لينتقل
بعدها ياسني إلى منزل والديه.

رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود يقول
عن موظفي الدولة إن «ثلثهم بيقبض وثلثهم ما بيشتغل
وثلثهم أوادم» ،ثم يدعو الى طرد نصف املوظفني في الدولة
اللبنانية بتهم الفساد؛ ومن ينظر الى كيفية معالجة وزارة
الداخلية وقوى االمن الداخلي ملف الضابط املحسوب على
وليد جنبالط ،والتوقف عن مالحقته على شبهات بجنح
كبيرة؛ ومن يراقب الضغوط الهائلة على القضاء ّاملدني
والعسكري في قضية خليل الصحناوي؛ ومن يطلع على
توجهات نافذين في الدولة لجعل قضاء العجلة أداة قمع
لإلعالم؛ ومن ومن ومن ...يعرف أنه ال يمكن ترك قواعد
القطاع العام فالتة بحجة أن اإلصالح يجب أن يبدأ من
فوق!
في حالتنا نحن ،عمدنا الى لفت انتباه مسؤولني في أكثر
من مكان في الدولة الى ما حصل معنا .طبعًا لم نحصل
على تعليق أو جواب أو تفسير ،ونحن ال نتوقع حصول
ذلك ،وبني املسؤولني من قال لنا مسبقًا إنه ال يمكن
مساءلة موظفني يحظون بحمايات سياسية كبيرة .وربما
هذا هو السبب الحقيقي خلف قرارنا عدم املبادرة الى
تقديم شكوى ضد أي موظف ،القتناعنا بأن تربية هؤالء
الزعران لن تكون من خالل املسالك الشرعية املعتمدة في
هذه الدولة الفاشلة .وبالتأكيد ،سيكون لنا وسائلنا في
كبح هؤالء وتدفيعهم ثمن ما قاموا به .لكن ما حصل
يزيد من اقتناعنا بأن مواجهة الفاسدين من تحت ،ال تقل
أهمية وال ضراوة عن مواجهة الفاسدين من فوق .وهذا
ما يجب القيام به من دون خجل أو وجل ،ومن دون البقاء
رهن أولويات قوى سياسية أظهرت التجارب والعقود
عجزها عن اإلصالح إن لم يكن ّ
تورطها في الفساد.
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