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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

ُ
مجلس الوزراء يرجئ بحث زيادة الضريبة على الفوائد

ّ
حزب المصارف يكشر عن أنيابه!
حزب المصارف» في مجلس الوزراء«،
َّ
المكون من تيار المستقبل والقوات
نجح في جولة
اللبنانية وتيار العزمّ ،
المواجهة األولى .كشر هذا الحزب
عن أنيابه ،فلم ّ
يمر بند رفع الضريبة
على فوائد الودائع المصرفية من
 %7إلى  ،%10بعد إخالل سعد الحريري
باالتفاق ،واشتراطه الموافقة عليه
بعد استثناء المصارف من الزيادة
الضريبيةُ .ر ِّحل البند إلى جلسة األسبوع
المقبل ،تمامًا كما ُرفض في اليوم
السابق اقتراح زيادة الضريبة على أرباح
الشركات إلى أكثر من %17
في مشروع املوازنة ،الذي عقد مجلس
الوزراء حتى اآلن  4جلسات ملناقشته،
ال ـشـ ّـق ال ـجـ ّـدي فـيــه مـحـصـ ٌ
ـور بطريقة
تعامل الــدولــة مــع فــوائــد الـ َّـديــن العام،
ُ
ومـشــاركــة امل ـصــارف فــي ّ
تحمل أعباء
ّ
األز ّم ـ ــة .ك ــل م ــا ع ــدا ذلـ ــك ،لـيــس ســوى
«تـنــفــس اصـطـنــاعــي» لتمرير املرحلة
اآلنـ ـ ـي ـ ــة و«تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر» أمـ ـ ـ ـ ــوال م ــؤت ـم ــر
«ب ــاري ــس  .»4الــدل ـيــل عـلــى ذل ــك ،سير
ال ـن ـق ــاش ــات داخ ـ ــل م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
ال ــذي ب ــدأ يظهر االنـقـســام داخ ـلــه بني
«ح ـ ــزب امل ـ ـصـ ــارف» م ــن ج ـه ــة ،وبـقـيــة
القوى من جهة أخــرى .التشرذم األول
ب ــان ف ــي جـلـســة الـخـمـيــس م ــع نـقــاش
املــادة ال ــ 23املتعلقة بتعديل املــادة 32
مــن قــانــون ضريبة الــدخــل .ففي املــادة
ّ
 ،23ثمة فقرة تذكر أن «أربــاح شركات
األم ــوال (الشركات املغفلة  -الشركات
امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة  -شـ ــركـ ــات
ال ـت ــوص ـي ــة ب ــاألسـ ـه ــم ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـشــركــاء املــوصــن) تخضع لضريبة
نسبية قدرها  17 .»%17في املئة هي
الضريبة على أربــاح الشركات املالية
(على رأسها املصارف) ،فيما الضريبة
ّ
الحرة يمكن
على دخل أصحاب املهن
أن يصل إلى  25في املئة! طالب وزراء
حزب الله والتيار الوطني ّ
الحر بزيادة
الضريبة على أربــاح الشركات املالية
ّ
إلــى أكـثــر مــن  ،%17إال أن اقتراحهما
سقط ،بسبب معارضة األكثرية داخل
مجلس ال ــوزراء .أما االختالف الثاني
بــن املـكــونــات الحكومية ،فحصل في
جلسة أمــس ،خــال نقاش امل ــادة ال ــ30
م ــن م ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة ،وال ــرام ـي ــة إلــى
رفـ ــع ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ف ــوائ ــد ال ــودائ ــع

الحريري ّ
تزعم حزب المصارف في مجلس الوزراء (مروان طحطح)

ّ
املصرفية مــن  %7إلــى  .%10ورغــم أن
هـ ــذه ال ـضــري ـبــة غ ـيــر ع ــادل ــة ،لـكــونـهــا
تـســاوي بــن صغار املــودعــن والكبار
مـنـهــم ،إال أن ـهــا تـبـقــى منخفضة جـدًا
ب ـكــافــة امل ـقــاي ـيــس ،وت ـشـ ّـجــع املــودعــن
ع ـل ــى عـ ــدم االس ـت ـث ـم ــار ف ــي أي ق ـطــاع
منتج ،واالكـتـفــاء بــإيــداع أمــوالـهــم في
امل ـص ــارف وج ـنــي ف ــوائ ــد مــرتـفـعــة بال
أي مخاطر تذكر .أول املتصدين لهذا
التعديل كــان زعيم «حــزب املـصــارف»
فــي مجلس الـ ــوزراء ،رئـيــس الحكومة
سعد الحريري ،ما استدعى ّ
ردًا عليه
ً
من وزير املال علي حسن خليل ،قائال:
«دول ـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس ،وع ــدت ـن ــي وات ـف ـق ـنــا
عـلــى الـسـيــر بــالـتـعــديــل» .نـفــى رئيس
الـحـكــومــة لخليل أن يـكــونــا قــد اتفقا
ع ـل ــى ش ـ ــيء« ،وأنـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ّـد ال ـت ـع ــدي ــل».
وس ــان ــد رئ ـي ـ َـس الـحـكــومــة ف ــي مــوقـفــه
وزراء ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة (وخ ــاص ــة
وزير العمل كميل أبو سليمان) وتيار
املستقبل ومـمـثــل تـيــار ال ـعــزم الــوزيــر

ّ
عادل أفيوني .في املقابل ،تولى وزراء
«ت ـك ـت ــل ل ـب ـن ــان ال ـ ـقـ ــوي» وح ـ ــزب ال ـلــه
وحــركــة أم ــل واملـ ــردة الــدفــاع عــن طــرح
الــزيــادة الضريبية .وأم ــام إصــرارهــم،
مـ ــا كـ ـ ــان مـ ــن الـ ـح ــري ــري إال امل ــواف ـق ــة
ع ـل ـي ـهــا ،ب ـش ــرط إعـ ـف ــاء املـ ـص ــارف مــن
الـ ـ ــ %3اإلض ــاف ـي ــة .وك ــان ــت حـ ّـجــة أحــد
ّ
ال ــوزراء فــي «حــزب املـصــارف» أن هذه

اقترح باسيل
رفع الضريبة على
الفوائد من  %7إلى
 %12عوض الـ%10

ُ
ستسهم بخفض كلفة َّ
الدين
األخيرة
اللبنانية
الدولة
على
وستوفر
العام،
ُ
نحو  700مليار لـيــرة« ،إذا لــم نعفهم
م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،%3فـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــردون ب ـت ـخ ـف ـيــض
مساهمتهم في كلفة َّ
الدين العام» .هذا
االب ـتــزاز الــذي تـحــاول املـصــارف عبره
ّ
تصدى له وزراء التيار
إخضاع الدولة،
الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل.
وعوض الزيادة من الــ %7إلى الــ،%10
اقـ ـت ــرح ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــا ّس ـي ــل ،رفــع
الضريبة إلى  ،%12مؤكدًا أنه يريد أن
تكون أعلى من ذلك .وبعد طول نقاش،
اقـتــرح باسيل أن ُيــرجــأ بـ ّـت األمــر إلى
جـلـســة يــرأس ـهــا رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
فرفض الحريري ذلك ،لكنه سرعان ما
أعلن ترحيل البحث في املــادة  30إلى
جلسة أخرى.
بـهــذه الــروحـيــة ،الـهــادفــة إلــى «إنـقــاذ»
امل ـ ـص ـ ــارف ،انـ ـعـ ـق ــدت أم ـ ــس ال ـج ـل ـســة
لنقاش موازنة الـ .2019النقاش
الرابعة ً
ّأدى بداية إلى أن إقــرار املــادة  28التي

نـ ّـصــت عـلــى إع ـطــاء مـهـلــة سـتــة أشهر
ملن بحوزته عقود بيع أو وكاالت غير
قابلة للعزل منظمة لدى كاتب العدل
موضوعها شــراء العقارات ،لتسجيل
العقود والوكاالت لدى أمانات السجل
العقاري على أساس رسم فراغ نسبته
ً
 %3بدال من .%5
ح ـصــل خـ ــاف ب ــن املـجـتـمـعــن حــول
امل ـ ــادة  ،29ال ـخ ــاص ــة «ب ـت ـمــديــد مـهــل
الـتــراخـيــص املـتـعـلـقــة بــاكـتـســاب غير
اللبنانيني الحقوق العينية العقارية
فــي لـب ـنــان ،املـنـتـهـيــة وغ ـيــر املنتهية،
خ ـمــس سـ ـن ــوات .وفـ ــي حـ ــال ان ـق ـضــاء
املهلة املمددة من دون تشييد البناء،
ت ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى مـ ــالـ ــك الـ ـعـ ـق ــار غ ــرام ــة
سنوية تراكمية بنسبة  %2من قيمة
الـ ـعـ ـق ــار ،وع ـن ــد ب ـلــوغ ـهــا ُ %10ي ـب ــاع
العقار باملزاد العلني» .مضت سنوات
ّ
ـدد مــن األجــانــب عقارات
على تملك عـ ٍ
في لبنان ،من دون تنفيذ أي مشروع
أو بناء عليها .وقــد جــرى قبل خمس

أهالي #موقوفو_اإلمارات:

ّ
أنقذوا أبناءنا من المؤبد
ِ
سنوات ،تمديد املهلة  5سنوات .رفض
باسيل امل ــادة بطريقة قاطعة .اقترح
وزراء ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة تـخـفـيــض
املـ ـهـ ـل ــة اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة مـ ــن  5إلـ ـ ــى ث ــاث
س ـن ــوات ،قـبــل أن ي ـطــرحــوا تخفيضًا
ُّ
إلـ ــى س ـن ــة واحـ ـ ـ ــدة .ب ــال ـن ـه ــاي ــة ،ات ـف ــق
ّ
ّ
على تعديل املــادة ،بحيث إن على كل
أجنبي لم يشغل العقار الذي اشتراه،
ً
أن ُيــرســل طلبًا مستقال إل ــى مجلس
ويبتّ
الــوزراء ،الذي ُيجري الدراسات ُ
ّ
بكل حالة على حدة.
ال ـحـ ّـدة الـتــي أظـهــرهــا ع ـ ٌ
ـدد مــن الـقــوى
ُ
خ ـ ــال نـ ـق ــاش الـ ـبـ ـن ــود الـ ـت ــي ت ـص ـيــب
ُ
«حـمــاتـهــم» ،أي امل ـص ــارف ،اضمحلت
أثـ ـن ــاء سـ ــردُ املـ ـ ــواد امل ـتـعـلـقــة بخفض
الغرامات ،فأ ّقر معظم ما ُعرض منها
خ ــال جـلـســة أم ــس :غ ــرام ــات التحقق
وال ـت ـح ـص ـي ــل؛ ال ـ ـغـ ــرامـ ــات امل ـتــوج ـبــة
عـ ـل ــى أوامـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـح ـص ـي ــل الـ ـ ـص ـ ــادرة
عـ ــن اإلدارات واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـع ــام ــة
والـبـلــديــات؛ الـغــرامــات املتوجبة على
رســوم امليكانيك؛ الـغــرامــات املتوجبة
على الرسوم البلدية على املؤسسات
السياحية؛ الغرامات وزيادات التأخير
امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى اش ـت ــراك ــات ال ـص ـنــدوق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي...
ً
وص ــوال إل ــى امل ــادة  ،39وه ــي تقسيط
دف ــع ال ـضــرائــب املـقـتـطـعــة عـنــد املنبع
والـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،أي
ال ـ ــ TVAالـتــي يقبضها «ال ـت ـجــار» من
«الــزبــائــن» ويمتنعون عــن تسديدها
ل ـخــزي ـنــة الـ ــدولـ ــة .ف ـ ُـي اإلط ـ ـ ــار نـفـســه،
ملناقشة هــذه امل ــادة ،فتح الحديث عن
الشركات التي يقل حجم أعمالها عن
ُ
 100مليون ليرة ،وتعفى في القانون
املعمول به من التصريح عن الضريبة
على القيمة املضافة .ويبلغ عدد هذه
الشركات ،كما صـ ّـرح وزيــر املــال داخل
ُ
الجلسة 84 ،ألف شركة .فطرح ،انطالقًا
م ــن م ـب ــدأ ال ـع ــدال ــة ال ـضــري ـبــة ،تـعــديــل
ُ
الـقــانــون حتى تصبح الـشــركــات التي
ّ
يقل حجم أعمالها عن  50مليون ليرة،
ُمعفاة مــن دفــع الضريبة على القيمة
ّ
املضافة .إال أن حزب الله وحركة أمل،
اعـتــرضــا على االق ـت ــراح .وب ـ ّـرر الــوزيــر
ّ
مـحـمــد فـنـيــش ال ــرف ــض بـ ــأن الـتـعــديــل
«س ـ ُـيـ ـصـ ـي ــب الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة،
وي ّ
ُ
سبب الضرر».
خالصة اليوم الرابع ملناقشة املوازنة،
إحكام ســور الحماية حــول املصارف،
بانتظار إيـجــاد تسوية مرضية لهم.
ُ
وستستكمل الـجـلـســات ي ــوم االثـنــن،
ٌ
بـعــد أن رف ــض ع ــدد مــن ال ـ ــوزراء طلب
الحريري عقد جلستني َ
يومي السبت
واألحد الرتباطهم بـ«التزامات أخرى».
(األخبار)

تقرير

«سماسرة القضاة» ـ تابع« :المعلومات» يوقف أشهر المشتبه فيهم
أوقف فرع املعلومات املشتبه فيه
س ــال ــم ع .أح ــد أبـ ــرز األش ـخ ــاص
الذين ذاع صيتهم في ظاهرة ما
بات ُيعرف بـ «سماسرة القضاة»،
ب ـنـ ًـاء عـلــى إش ــارة الـنــائـبــة الـعــامــة
ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـقــاض ـيــة غ ــادة
ع ــون .وق ـ ُـع خـبــر تــوقـيــف الــرجــل،
الذي غادر األراضي اللبنانية مع

ان ـط ــاق حـمـلــة مـكــافـحــة الـفـســاد
ال ـق ـضــائــي ،ج ــاء ص ــادم ــا ،لـكــون
األخير عــاد الخميس الفائت إلى
ّ
لـبـنــان بـعــد تلقيه ضـمــانــات بــأنــه
«ل ــن ُي ـم ــس» .ل ـيــس ه ــذا فـحـســب،
ب ــل ل ـك ــون س ــال ــم هـ ــذا أحـ ــد أب ــرز
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ذاع صـيـتـهــم
طــوال الـسـنــوات العشرة املاضية

بوصفه مفتاحًا لقضاة معينني،
عـلــى اعـتـبــار ّأن معظم ه ــؤالء لم
يكونوا «يتزحزحون» عن موائده،
من دون أن يكترث ٌ
أحد منهم إلى
ّأن في سجله عشرات األسبقيات
الـجــرمـيــة املختلفة مــن االحـتـيــال
إل ــى ال ـتــزويــر واس ـت ـع ـمــال امل ـ ّ
ـزور
والـ ـشـ ـيـ ـك ــات مـ ــن دون رصـ ـي ــد.

ك ــذل ــك ف ــإن ــه ك ــان ذا ح ـظ ــوة عند
أحد األجهزة األمنية .والالفت ّأن
توقيف ســالــم تــزامــن مــع توقيف
أحـ ــد أهـ ــم ضـ ـح ــاي ــاه ،الـ ـ ــذي ك ــان
مــاحـقــا ب ـجــرم إصـ ــدار شيكات
من دون رصيد.
يخضع سالم للتحقيق لــدى فرع
املعلومات ،وستقرر القاضية عون

إما إخالء سبيله ،أو االدعــاء عليه
وإحالته أمام قاضي التحقيق في
جبل لبنان.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن خبر توقيف
املـشـتـبــه فـيــه ســالــم ع .تــزامــن مع
ت ــداول خبر عــن تهريب سمسار
آخ ـ ــر ال ي ـق ــل أه ـم ـي ــة إل ـ ــى خـ ــارج
األراضي اللبنانيةّ .
لكن هذا الخبر
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ليس حديثًا ،إذ تؤكد املعلومات ّأن
السمسار أ .د .الذي تربطه عالقات
متينة بعدد من قضاة البقاع ،قد
ُه ِّرب منذ أكثر من شهر ونصف
شـهــر .كــذلــك ج ــرى ال ـت ــداول أمــس
بمعلومات تشير إلى فرار مشتبه
فيه آخر إلى سوريا.
(األخبار)

ُ
في  15أيار الحالي ،تعقد
جلسة الحكم في قضية
اللبنانيين الثمانية المعتقلين
في اإلمارات ،بتهمة تشكيل
خلية لحزب اللهُ .يحاول أهالي
المعتقلين الضغط سياسيًا
من أجل تجنيب أوالدهم
المصير األسود .مشكلتهم
األساسية مع دولتهم ،التي
تبدو ُمستسلمة أمام اإلمارات،
من دون أن تبذل جهدًا
لتحويل ملف الموقوفين
إلى قضية وطنية
ليا القزي

استقبل وزير الخارجية واملغتربني
ج ـ ـ ـبـ ـ ــران بـ ــاس ـ ـيـ ــل ،أم ـ ـ ـ ــس ،ال ـس ـف ـي ــر
اإليـ ــرانـ ــي لـ ــدى ل ـب ـنــان م ـح ـمــد جــال
فيروزنيا .تأتي الزيارة قبل أيام من
حلول ًشهر رمضان ،فوجدها الوزير
مناسبة جيدةً ،لتسليم الدبلوماسي
اإليــرانــي رســالــة إلــى وزي ــر خارجية
بــاده محمد جــواد ظريف ،تتضمن
طـلــب إصـ ــدار «ع ـفــو خ ــاص ملناسبة
شهر رمضان املـبــارك» عن اللبناني
املسجون في إي ــران ،منذ قرابة أربع
سنوات ،نــزار زكــاُ .حكم على األخير
ّ
بــالـسـجــن عـشــر س ـن ــوات ،ألن خـ ّـريــج
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ريـ ـف ــرس ــاي ــد ال ـع ـس ـكــريــة
األم ـيــرك ـيــة ُم ـت ـهــم بــالـتـجـســس على
إي ـ ـ ــران مل ـص ـل ـحــة الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية.
يـ ـح ــرص املـ ـس ــؤول ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون،
م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ـ ـ ــى وزي ـ ــر
ـدد مــن الـنــواب
الـخــارجـيــة ،م ــرورًا بـعـ ٍ
والوزراء والسياسيني ،خالل لقائهم
بـنـظــرائـهــم اإلي ــرانـ ـي ــن ،أو ف ــي زمــن
االنتخابات ،على تظهير ُمطالبتهم
اللبنانية
بإطالق ســراح زكــا .الدولة
ّ
تريد استعادة مواطنها .هــذا حقها
الطبيعي ،وجهودها الكثيفة تأتي
لتنفي الــدعــايــة ال ـتــي يــروجـهــا ز ّكــا،
وحـ ـلـ ـف ــاء أمـ ـي ــرك ــا ف ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ب ــأن ــه
م ـت ــروك ل ـق ــدره وي ـت ـعــرض للتعذيب
ووضـ ـع ــه مـ ــأسـ ــاوي ،وال س ـي ـمــا أنــه
قــادر من زنزانته ،على التواصل مع
الـشـخـصـيــة ال ـت ــي ي ــري ــد ف ــي ال ـعــالــم،
ُ
ويـ ـق ــدم تــرش ـي ـحــه إلـ ــى االن ـت ـخــابــات
الـفــرعـيــة ف ــي طــراب ـلــس ،وال يتوقف
عـ ــن إص ـ ـ ـ ــدار الـ ـبـ ـي ــان ــات ومـ ـن ــاش ــدة
املـســاعــدة .طريقة التعامل مــع ملفه
ت ــدف ــع إلـ ــى طـ ــرح الـ ـس ــؤال ع ــن سبب
ال ـح ـم ــاس ــة امل ـح ـل ـي ــة لـ ـه ــذه الـقـضـيــة
ّ
ب ــال ــذات ،فــي حــن أن أحـ ـدًا ال يجرؤ
على التفوه بأسماء اللبنانيني في
أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة ودول الـخـلـيــج،
وغيرهم من الذين يتعرضون يوميًا
ل ـت ـع ـ ّـس ــف األمـ ـي ــركـ ـي ــن .ل ــم ُي ـس ـت ـ َ
ـدع
سـفــراء الــواليــات املـتـحــدة األميركية
أو اإلمــارات أو فرنسا أو الباراغواي
أو امل ـغ ــرب ...لالحتجاج وتسليمهم
رسائل لرؤسائهم.
م ــن سـخــريــة ال ـق ــدر أن ي ـكــون رئـيــس
الـحـكــومــة ،وبـعــض ال ـ ــوزراء ،قــادريــن
ُعـلــى مــواج ـ ُهــة إيـ ــران  -ال ــدول ــة الـتــي
تتهم بأنها تسيطر على قرار لبنان
السياسي عبر حــزب الله  -فيما هم

ي ـب ـل ـعــون أل ـس ـن ـت ـهــم أمـ ـ ــام ال ــوالي ــات
املتحدة وأدواتها في الشرق ّاألوسط
ـ«ال ـع ــز» الــذي
ُوأم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة .ف ـ ُ
ت ـح ــاط ب ــه قـضـيــة زكـ ــا ،ت ـح ـجــب عن
علي ف ــواز وأحـمــد نمر صبح وعبد
الـ ــرح ـ ـمـ ــن ط ـ ـ ــال ش ـ ــوم ـ ــان وح ـس ــن
م ـح ـمــد ب ـ ــردى وجـ ـه ــاد م ـح ـمــد علي
فــواز ومحسن عبد الحسني قانصو
ومصطفى ّ
كريم ،املوقوفني الثمانية
فــي اإلمـ ــارات الـعــربـ ّيــة املـتـحــدة ،منذ
قــرابــة سـنــة .علمًا أن ــه «خ ــال جلسة
م ـح ــاك ـم ـت ـه ــم فـ ـ ــي أبـ ـ ـ ــو ظـ ـ ـب ـ ــي ،قـ ــال
ّ
القاضي إن عــدد املتهمني يبلغ ،11
ولـ ـك ــن ث ــاث ــة م ـن ـهــم ه ـ ــارب ـ ــون ،وه ــم
ف .س .وا .م .وع .ن ،ونـحــن ال نعلم
شيئًا عنهم ،أو عن صحة وجود تهم
بحقهم وهــروب ـهــم» ،بحسب أهــالــي
بعض املوقوفني.
م ــا ُي ـع ــان ــي م ـن ــه املـ ــوقـ ــوفـ ــون ،لـيــس
أق ـ ــل مـ ــن مـ ــأسـ ــاة .وال يــواج ـهــون ـهــا
وحـ ــدهـ ــم ،ب ــل ُيـ ـض ــاف إل ـي ـه ــم ثــاثــة
لبنانيني محكومني بالسجن املؤبد
فــي اإلم ــارات ،منذ عــام  2015بتهمة
التعامل مع حزب الله ،هم علي حسن
املـ ـب ــدر وع ـب ــد ال ـل ــه ه ــان ــي ع ـب ــد ال ـلــه
وأحمد علي مكاويُ .يحاول األهالي
العمل على جبهتني :األول ــى ،القيام
بضغط سياسي قبل جلسة الحكم
فــي قضية الـشـبــان الـتــي ُحـ ـ ّـددت في
 15الشهر الجاري ،حتى ال يواجهوا
أيضًا «املــؤبــد» .أمــا الجبهة الثانية،
ف ـهــي ال ـس ـعــي لـلـتــوصــل إل ــى إص ــدار
عفو عــن املـبــدر وعبد الله ومـكــاوي،
بمناسبة شهر رمضان.
«قـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة والدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــده ـ ـ ــا مـ ـعـ ـج ــزة
ـدد مــن
س ـي ــاس ـي ــة» ،ي ـق ــول أه ــال ــي ع ـ ـ ٍ
املوقوفني لـ«األخبار» .يحرص هؤالء
خ ــال ال ـحــديــث عـلــى ع ــدم الـتـعـ ّـرض
لـ ــإمـ ــارات ،فـمـشـكـلـتـهــم «األســاس ـيــة

ه ــي م ــع الـ ــداخـ ــل ال ـل ـب ُـن ــان ــي .عـتـبـنــا
عـلــى ال ــدول ــة كـبـيــر .ون ـطــالــب رئيس
الجمهورية بأن يجد وقتًا ملقابلتنا».
يشكو األهــالــي مــن عــدم استقبالهم
من قبل أحـ ٍـد من املرجعيات املعنية،
ّ«أمــا مــن تواصلنا معهم ،فاعتبروا
أن ــه ال ُيـمـكــن الـقـيــام ب ـشــيء» .وتنقل
وال ــدة واح ــد مــن الشبان الثالثة عن
موظف في وزارة الخارجية قوله لها،
قبل أسابيع« :عم تحملونا أكتر من
طــاقـتـنــا ...صــرخــت بوجهه وسألته:
أي ــن أذه ــب إذا كــانــوا هــم يتحملون
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ط ــاقـ ـتـ ـه ــم؟ مل ـ ــن ألـ ـ ـج ـ ــأ؟».
تــرفــض ُال ـس ـيــدة ذك ــر اس ــم املــوظــف،
ولكنها تضيف أنها بعد ّ
رد فعلها،
«حــاول مدير مكتب وزير الخارجية
تهدئتي ،وتواصل أمامي مع السفير
اللبناني لــدى اإلم ــارات ف ــؤاد دنــدن،
طالبًا منه القيام باإلجراءات الالزمة
ّ
لـعــل السلطات اإلمــاراتـيــة تعفو عن
أوالدنا الثالثة خالل شهر رمضان».
عـ ـنـ ــد هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـد ،تـ ـق ــف امل ـت ــاب ـع ــة
اللبنانية ،التي ال ترقى إلى مستوى
األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــواجـ ـهـ ـه ــا الـ ـشـ ـب ــان.
أهــالـيـهــم ال يـتــوقـفــون ع ــن ال ـت ـحـ ّـرك،
فنقلوا قصتهم إلى منظمات حقوق

ُمنع أهالي
الموقوفين ُمن
لقائهم ،ولم يسمح
للمحامين بمقابلتهم

ّ
تقول مصادر أمنية إن قضية المعتقلين الثمانية بحاجة إلى تدخل سياسي (مروان طحطح)

اإلن ـ ـسـ ــان ال ــدولـ ـي ــة ،وأطـ ـلـ ـق ــوا وس ــم
«#مـ ــوقـ ــوفـ ــو_اإلمـ ــارات» ع ـلــى مــوقــع
«ت ــويـ ـت ــر» ل ـخ ـلــق أك ـب ــر م ـس ــاح ــة مــن
ّ ّ
التواصل معهم .إال أن كل ذلــك ،على
قــدر أهميته ،يبقى ناقصًا .املطلوب
أن يـتـحــول املـلــف مــن «دبـلــومــاســي»
إلــى قضية سياسية ،يتابعها أعلى
امل ــراج ــع فــي ال ــدول ــة ،إلن ـقــاذ الـشـبــان
قبل  15أيار.
بعد آخــر جلسة قضائية للموقوفني
الثمانية ،فــي نيسان املــاضــي ،نقلوا
مــن زنــازيـنـهــم االن ـف ــرادي ــة إل ــى سجن
الوثبة الجماعي« ،وما زالت الزيارات
ممنوعة عنهم .حتى املحامون الذين
حصلوا على إذن مــن النيابة العامة
اإلماراتية للقائهم ،رفض آمر السجن
تنفيذ الـطـلــب» .مــوكـلــو ا ّملــوقــوفــن لم
يـحـصـلــوا كــذلــك عـلــى م ـلــف الـقـضـيــة،
ُ ّ
«جــل ُما اطلعوا عليه هو االعترافات
الـتــي أج ـبــر املــوقــوفــون عـلــى التوقيع
ع ـل ـي ـه ــا وهـ ـ ـ ــم مـ ُـعـ ـص ــوب ــو األعـ ـ ـ ـ ــن».
مـصـطـفــى ك ـ ّ
ـري ــم أج ـب ــر عـلــى الـتــوقـيــع
على ورقة بيضاء« ،قبل أن يتبني أنها
اعـ ـت ــراف ب ــأن ــه ج ــاس ــوس ل ـح ــزب الـلــه
وإي ـ ــران» .أم ــا عـبــد الــرح ـمــن شــومــان،
فكانت تهمته في البداية «التحضير
الغتيال ماريا معلوف ،قبل أن تتحول
إل ــى تـشـكـيــل خـلـيــة ل ـح ــزب الـ ـل ــه» .ما
ّ
تقدم مثاالن على ما يواجهه الشبان.
سبعة مــن املــوقــوفــن كــانــوا يعملون
لــدى شــركــة الـطـيــران اإلمــاراتـيــة ،وهم
ب ـح ـك ــم عـ ـمـ ـلـ ـه ــم« ،مـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــورون ع ـلــى
ُ
دراسة كتيب عن الطيران والطائرات.
ّ
ول ـكــن الـسـلـطــات اإلم ــارات ـي ــة اعـتـبــرت
ّ
ُ
أن ح ـ ـيـ ــازة الـ ـشـ ـب ــاب لـ ـه ــذا ال ــك ـت ـي ــب،
ٌ
دل ـ ـي ـ ــل عـ ـل ــى تـ ــورط ـ ـهـ ــم ف ـ ــي م ــراقـ ـب ــة
املـطــار وجمع املعلومات والتحضير
الخـتـطــاف ط ــائ ــرات» .يـخــاف األهــالــي
أن ت ـكــون جـلـســة ال ـ ّح ـكــم ف ــي  15أي ــار
ُص ـ ــوري ـ ــة ،خ ــاص ــة أن ـ ـ ــه فـ ــي ال ـس ــاب ــق
«حــاول اإلمــاراتـيــون انتزاع اعترافات
مــن الـشـبــان ،عبر دفعهم إلــى وشاية
ً
ب ـع ـض ـهــم ب ـب ـع ــض ،مـ ــن خ ـ ـ ــال ،م ـثــا
القول لألول ّإن الثاني ّ
أقر بتشكيلهما
ً
خ ـل ـيــة ،وهـ ـك ــذا دوال ـ ـيـ ــك» ،ف ـض ــا عن
تعرضهم للتعذيب طوال ثالثة أشهر،
«وم ـن ــع بـعـضـهــم م ــن ال ـن ــوم لثمانية
أيــام متواصلة ،أو إجبار آخرين على
الوقوف لخمسة أيام وهم عراة».
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـتــربــن،
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ع ـ ــن الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ي ـ ـقـ ــود إل ــى
ال ـج ــواب« :ه ـنــاك إج ـ ــراءات وتــدابـيــر
ت ـق ــوم ب ـهــا الـ ـ ـ ــوزارة ،بــالـتـنـسـيــق مع
األه ــال ــي ،ول ـكــن م ــن غـيــر ال ـض ــروري
إعالنها حتى ال يتضرر املوقوفون».
الرئاسة األولــى ،التي
أمــا من جانب ّ
يـقــول األه ــال ــي إن ـهــا رفـضــت طلبهم
ل ـقــاء الــرئ ـيـّـس مـيـشــال ع ــون ،فتقول
املـ ـص ــادر إنـ ــه «جـ ــرى تـكـلـيــف املــديــر
العام لألمن ّالعام ووزيــر الخارجية
م ـتــاب ـعــة املـ ـل ــف ،م ــن دون أن تظهر
نتيجة حتى اآلن .الرئيس ُيتابع عن
ق ــرب ،ول ـكــن األف ـضــل مـعــالـجــة امللف
ب ـع ـي ـدًا ع ــن اإلع ـ ـ ــام» .ول ـك ــن بحسب
األه ــال ــي ،الــذيــن ُيـتــابـعــون قضيتهم
مع األمن ّ العام ،اللواء عباس إبراهيم
«غير ُمكلف رسميًا ،ولذلك ال ُيمكنه
القيام بأكثر مما فعله لجهة سؤال
ّ
األجهزة األمنية اإلماراتية» .في كل
مـ ــرة ،ك ــان إب ــراه ـي ــم يـتـلـقــى ال ـجــواب
نـ ـفـ ـس ــه مـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي:
«الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ق ـض ـي ــة أمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي».
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة« ،ال ـق ـصــة
بحاجة إلى تدخل سياسي».

