األربعاء  22تشرين الثاني  2017العدد 3331

مجتمع وإقتصاد
المجلس المركزي
سيدرس تخفيف
الغرامات على تجاوز
المصارف مراكز
القطع (مروان
طحطح)

7

تقرير

إنذارات قاسية بحق طالب
في «األميركية»
فاتن الحاج

«ضبضبة»
اإلنفالش
في سوريا
والعراق

الـ ـح ــري ــري .وه ـ ــذا األم ـ ــر س ـت ـكــون له
تـبـعــات ســوقـيــة خ ـط ـيــرة ،إذ أن ــه مع
مــرور الوقت ،ستبدأ املصارف برفع
أسـ ـع ــار الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى الـت ـسـلـي ـفــات
والقروض بالليرة ما سيرفع األعباء
ً
على االقـتـصــاد املنهك أص ــا بسبب
ق ــدرت ــه ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ال ـض ـع ـي ـفــة .ولــم
يقتصر «م ـ ــزراب» ســامــة عـلــى دعــم
الـ ـف ــوائ ــد ع ـل ــى ال ـ ــودائ ـ ــع ،ب ــل يـشـمــل
التساهل مع املصارف التي تجاوزت
م ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـق ـ ـطـ ــع ،أي أن ـ ـهـ ــا خ ــال ـف ــت
ّ
ومحددة بوجوب
تعليمات واضحة
الـتـعــامــل مــع الـطـلـبــات عـلــى ال ــدوالر
وفق آلية الدفع الفوري.
وكانت املـصــارف بــدأت برفع اسعار

ال ـفــائــدة عـلــى ال ــودائ ــع مــن دون اذن
م ـس ـب ــق مـ ــن مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان .وق ـ ـ ّـدم
بعضها للمودعني فوائد تصل إلى
 %12في حال تجميد الوديعة لفترة
ستة أشـهــر .وانــدفــاعــة املـصــارف في
هذا االتجاه متصلة بنقص السيولة
بالليرة ال ــذي أصــابـهــا خــال الفترة
املاضية وارتفاع الطلب على الدوالر
وبلوغه  ٣مليارات دوالر تراكميًا بني
 4تشرين الثاني و 20منه ،علمًا بأن
الـطـلــب ال ي ــزال مـسـتـمـرًا وق ــد ّ
سجل
أمس أكثر من  300مليون دوالر .فيما
بـلـغــت أس ـعــار فــائــدة االن ـتــرب ـنــك ،أي
الفائدة من يــوم ليوم بني املصارف،
أكثر من .%105

أبلغ مجلس إدارة جمعية
املصارف حاكم «املركزي»
أن املصارف تواجه في
سوريا والعراق متطلبات
زيادة رساميلها مع نهاية
ّ
العام ما يرتب أعباء لناحية
خروج العمالت من لبنان،
باإلضافة إلى مخاطر
جراء تحويلها إلى العمالت
املحلية ،وخرقًا للعقوبات
ّ
الدولية .لذا ،تمنت الجمعية
على مصرف لبنان
التواصل مع السلطات
النقدية في سوريا والعراق
لتأجيل التنفيذ نظرًا
للظروف الصعبة القائمة
لدينا ولديهم ،إال أن سالمة
«لم يبد رغبته بالتدخل ،بل
وتساءل ضمنًا عن جدوى
التواجد في هذه األسواق».

مساء أول مــن أمــس ،انتهى تحرك طــاب املاستر فــي الجامعة األميركية بتوجيه
إنــذارات رسمية ( )dean›s warningإلى  13طالبًا وحجب املنحة الدراسية الكاملة
عن ستة ناشطني منهم ،ونزع خيمة االحتجاج بـ «القوة».
التحرك الطالبي انطلق في بداية العام الدراسي اعتراضًا على قرار إدارة الجامعة
بإلغاء راتــب شهري رمــزي كــان الطالب املمنوحون واملنتسبون إلــى برنامج)GA
 )Graduate Associatedيتقاضونه لـقــاء مـســاعــدة األســاتــذة فــي أعـمــال البحث
والتعليم .ومع حلول منتصف األسبوع املاضي ،تصاعدت وتيرة االحتجاج ،فنصب
الطالب خيمة دائمة أمام مبنى «كولدج هول» الذي يضم مكاتب املسؤولني اإلداريني
فــي الجامعة ،بعدما بــاءت املـفــاوضــات مــع اإلدارة بالفشل وتـعــذر لقاؤهم برئيس
الجامعة فضلو خوري ،كما قالوا.
وبحسب الطالب ،فإن «التدبير الذي اتخذته الجامعة يشكل سابقة خطيرة في انتهاك
حرية التعبير والتجمع ،وهو أتى كرد فعل تعسفي على تحرك طالبي سلمي كان
يهدف إلى توجيه األنظار نحو ارســاء شروط عادلة في سياسة الجامعة ملساعدة
املتخرجني» .ويوضحون أن اإلجــراء ألحق الضرر بصورة خاصة بالطالب الذين
حرموا من املنحة ،فهؤالء لن يتمكنوا من متابعة دراستهم في الجامعة األميركية ،إذ
لن يستطيعوا تحمل الرسوم الدراسية.
املحتجون نفذوا اعتصامًا طالبوا فيه اإلدارة بإلغاء اإلنذارات فورًا وإعادة فتح الحوار
مع الطالب .وأشاروا إلى أن إدارة الجامعة استندت في قرارها القمعي كما وصفوه
إلى ّ
مدونة سلوك الطالب التي تنص على أن توزيع أي نشرة أو تنظيم ألي احتجاج
ّ
يجب أن ينال موافقة اإلدارة نفسها .إال أن ذلك ال يبرر ،كما قالوا ،التدابير القصوى
املتخذة ،خصوصًا ّأن العديد من االحتجاجات في السنوات السابقة بشأن الزيادات
في الرسوم الدراسية لم تحصل على إذن مسبق من إدارة الجامعة.
عميد الطالب في الجامعة طالل نظام الدين نفى في اتصال مع «األخبار» أن تكون
اإلن ــذارات فجائية وعشوائية ،بل اتخذ الـقــرار بعدما «استنفدنا كل وسائل املونة
واإلقناع والحوار املمكنة إلزالة الخيمة املنصوبة في مكان غير شرعي والتي تشوه
صــورة الجامعة وسمعتها لكونها وضعت تحت تمثال بلس ،مؤسس الجامعة».
ومــع ذل ــك ،ال يخفي نـظــام الــديــن أن ال ــرد أتــى قاسيًا بعض الـشــيء وبـعــض الطالب
ظلموا« ،لكن مــاذا كنا سنفعل عندما جوبهنا بالتحدي ورفــع السقف واإلهــانــات
والتهديد بالتصعيد من مجموعة من الطالب وجزء كبير من هؤالء غير مسجلني
ً
في البرنامج وغير معنيني بالقضية أصال ،وبعضهم لم يتأثر لكونه بات في الفصل
الدراسي األخير وسيناقش األطروحة وهو ال يدفع رسومًا في هذه املرحلة» .وعن
الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل االجتماعي والذي يظهر أمن الجامعة يزيل
الطالب بالقوة ،أجاب نظام الدين« :شخصيًا وجدت أن أحد الطالب بادر إلى العنف
وليس رجل األمــن» .وعن فعالية اإلنــذار ،أوضح أنه يوضع في سجل الطالب ويؤثر
على سيرته الذاتية ومسيرته األكاديمية واملهنية.
وفي رسالة وجهها نظام الدين إلى أسرة الجامعة ،أكد ّأن «الجامعة ستظل مساحة
ّ
ّ
ّ
والتقبل واالحترام جزءًا
لحرية التعبير ،وستبقى مجتمعًا يشكل فيه الحوار البناء
أساسيًا من مهمتنا .ونعترف أيضا بأن االحتجاج والحق في املعارضة هما أيضا
انعكاس لهويتنا .ولكن حرية فرد واحد تنتهي عند حدود اآلخر».

تكون أجمل!
م ــاك وفــاط ـمــة مــاجــد ،حـكـمــا بــإعــدام
ط ــارق يـتـيــم ،وبــإلــزامــه تـســديــد مبلغ
ّ
لبنانية بــدل «عطل
 450مليون ليرة
وض ــرر» إلــى الجهة املـ ّـدعـيــة .مــاذا لو
لــم ُي ـس ـ ّـدد املـبـلــغُ ،أي ـع ـ َـدم مــرتــن؟ دار
صراع بني وكيل يتيم ووكيل الريف،
عـلــى ُم ــدى أكـثــر ِم ــن عــامــن ،لتحديد
ّ
ً
ّ
«نية املتهم» .هل كان ُيريد القتل فعال
ّ
أم مـ ـج ــرد الـ ـض ــرب املـ ـب ــرح؟ مـحــامــي
ّ
يتيم ،أن ـطــوان طــوبـيــا ،كــان يـجــزم أن
ّ
يتعمد الـقـتــل» .لـهــذا كان
موكله «لــم
ُيطالب بتطبيق املادة ِ 550من قانون
العقوبات (التي تكتفي بالسجن إلى
سبع سـنــوات ّ– أو مــادة أخــرى ترفع
مـ ّـدة السجن إنما ليس إلى ّ
املؤبد أو
اإلع ــدام) .وكيل الريف ،املحامي زياد
ب ـي ـط ــار ،كـ ــان ُيـ ـص ـ ّـر ِمـ ــن ج ـه ـتــه على
ّ
أن يتيم «تـعـ ّـمــد ال ـق ـتــل» .لـهــذا طالب
مرارًا بتطبيق املادة ِ 449من القانون

املــذكــور (أي اإلع ــدام) .كــان له ّما أراد.
هــذا مــا رأتــه هيئة املحكمة ،إنـمــا ِمن
غير إجماع بني أعضائها ،إذ خالفت
املـسـتـشــارة م ــاك رأي رئـيــس الهيئة
وامل ـس ـت ـش ــارة األخ ـ ـ ــرى ،م ـ ّ
ـؤي ــدة منح
ّ
التخفيفية» .خسرت
يتيم «األسـبــاب
ّ
ّ
لألكثرية :رأيان في
ديمقراطيًا .القرار
مقابل رأي.
ّ
طوبيا ،قــال في
وكيل يتيم ،املحامي
ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار» إن ه ــذا «حكم
ـادل .ح ـكــم م ـس ــخ .أن ــا ل ــم ولــن
غ ـيــر ع ـ ـ ّ
أن ـس ــى ت ــدخ ــل وزيـ ــر ال ـع ــدل ف ــي هــذه
الـقـضـ ّـيــة عـلـنــا ،أم ــام وســائــل اإلع ــام،
ّ
وقد ظلت التدخالت مستمرة .أحترم
القضاء والقضاة الذين حكموا ،لكن
مشكلتي ليست مـعـهــم ،بــل مــع مبدأ
ال ـت ــدخ ــل وال ـض ـغ ــطَ .مـ ــن ي ـت ـحـ ّـمــل أن
ُيخالف رغبة وزير العدل؟» .وأضاف:
«جاء الحكم كما هو إلرضاء شريحة

ـرأي الـعــام أيـضــا .نـ ّـيــة القتل لم
ِمــن ال ـ ّ
ّ
تكن متوفرة ،رغــم أن موكلي لم يكن
ّ
الذهنية ،وكان قيد العالج
بكامل قواه
ً
ّ
النفسي ،فضال عن أن الريف وزوجته
عليه .ال
هـ ّـمــا َمــن ب ــادرا إلــى االع ـتــداء
ّ
ّ
أقول إن موكلي لم يرتكب جرمًا ،إنما

القضية بعد إذ
لم تنته
ّ
سيعمد وكيل يتيم إلى الطعن
أمام محكمة التمييز
لــم يـتـعـ ّـمـ ّـد ال ـق ـتــل ،وبــالـتــالــي اإلع ــدام
ّ
القضية بعد،
ظــالــم بـحــقــه» .لــم تنته
إذ س ـت ـكــون ه ـن ــاك ج ــول ــة مـحــاكـمــات
الحـ ـق ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــد ال ـط ـعــن بــالـحـكــم
أمــام محكمة التمييز .هذا ما يعد به
املحامي الوكيل.

ّ
ِمن جهتها ،زفت زوجة الراحل جورج
ّ
الريف ،رلــى ،الحكم الصادر «إلــى كل
بيت لبناني» .رأت فيه «انتصارًا» .ال
شيء ُ
سيعيد زوجها إلى عائلته ،هي
ّ
تعلم هــذا ،إذ أن «الغالي راح» ...لكن
أملها أن يكون الحكم «مانعًا لجرائم
ّ
شخصيًا،
أخـ ــرى» .هـنــاك َم ــن الم ـهــا،
على «توريط زوجها في املشكلة مع
يتيم» (كما قــال املحامي الخصم في
مــرافـعـتــه) .قطعًا ،هــذا يــؤملـهــا .تقول:
«لم يكن أمــام املحامي الخاسر إال أن
يقول ذلــك ،أن يتهمني ،ولكن لم يكن
ً
أحد مكاني ليعرف ما حصل ،فضال
عـ ــن أنـ ـن ــي كـ ـن ــت ،ب ـح ـكــم ع ـم ـلــي قـبــل
الـحــادثــة ،أعيش قلق التهديد بشكل
دائم».
في إحدى جلسات املحاكمة ،قبل نحو
بيطار للقاضي،
 5أشهر ،قال املحامي
ّ
ُّ
ّ
بحضور يتيم ،إن هذا املتهم« :قتل كل

الناس ،هو َمن جعل الجريمة تحدث
ّ
ـان» .اآلن ص ـ ّـدر حكم
ك ــل ي ــوم ّفــي لـبـنـ ُ ّ
ّ
ُ
ُإعدام بحقه .سواء نفذ أم لم ينفذ ،فإن
امل ــدان ،فــي مطلق األح ــوال ،سيقضي
ّ
تصح
مديدًا خلف القضبان .لنأمل أن
«ن ـظـ ّ
ـريــة» بـيـطــار ،إذ ينتهي «ال ـشـ ّـر»
بانتهاء شخص ،وبالتالي سنكتشف
اآلن «املـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـفـ ــاض ـ ـلـ ــة» .ي ـع ــرف
ّ
ّ
امل ـحــامــي ،وك ــل ال ـن ــاس ،أن الـجــريـمــة
باقية ما بقي البشر .وحدها األسماء
ّ
ت ـت ـغـ ّـيــرّ .أم ـ ــا ك ـثــرت ـهــا أو قــل ـت ـهــاِ ،مــن
حيث األسباب ،فذلك بحثه في مكان
آخر تمامًا .في االجتماع واالقتصاد
تحديدها،
والسياسة واألم ــن (إل ــخ).
ّ
ع ـلــى ن ـحــو ال ـح ـص ــر ،م ـســألــة مـعــقــدة
ّ
ّ
البشرية ذاتها،
جــدًا ،بتعقيد النفس ّ ّ
ُ
ورد .إنما يمكن،
وهي دائمًا محل أخذ ّ
براحة ضمير ،الجزم بأنها ال تنتهي
عند حكم ...بإعدام.

