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لبنان

لبنان

ّ
أولويات سالمة ال تتبدل:
حماية الدائنين وسحق الفقراء
قضية اليوم

تقرير
السياسيين:
تحويالت
َ
سالمة ي ِعد
بنشر األرقام!
ال ـن ـق ــاش الـ ـ ــذي دار ف ــي ال ـل ـقــاء
ال ـش ـه ــري ب ــن ال ـح ــاك ــم ري ــاض
ســامــة واملـ ـص ــارف ،يـشــي بــأن
س ــام ــة ك ـ ــان «يـ ـضـ ـح ــك» عـلــى
النواب الذين ليس لديهم املعرفة
القانونية أو الكفاءة ملساءلته ،أو
أنهم كانوا متفقني على مسرحية
هزلية تخلص بتصريحات عن
متابعة التحويالت املالية العائدة
لسياسيني إلى خارج لبنان .ففي
اللقاء ،أوضح سالمة اآلتــي« :إن
ّ
هيئة التحقيق الخاصة لم تتلق
من الـخــارج ،من املـصــارف التي
ّ
تلقت الـتـحــويــات ،أي مراجعة،
ذلك أن واجبها معرفة أصحابها
وم ـصــدر ه ــذه األم ـ ــوال .كـمــا أن
مسؤولي االمتثال في املصارف
لم يبلغوا عن أي حركات أموال
غ ـيــر طـبـيـعـيــة لـهـيـئــة الـتـحـقـيــق
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة .م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان
س ـي ـن ـشــر امل ـع ـط ـي ــات واألرقـ ـ ـ ــام
وتظهر عندها الحقيقة».
وم ــا ي ـع ـ ّـزز ه ــذا االس ـت ـن ـتــاج أن
ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــواب ط ــال ـب ــوا ســامــة
بـ ــال ـ ـض ـ ـغـ ــط عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف
ل ـت ـحــويــل أم ــوال ـه ــا م ــن ال ـخ ــارج،
ل ـك ـنــه أوض ـ ــح أم ـ ــام املـصــرفـيــن
اآلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي« :ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ل ـ ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف
املـ ــراس ـ ـلـ ــة ي ـق ــاب ـل ـه ــا الـ ـت ــزام ــات
على امل ـصــارف اللبنانية ،وهي
مــربــوطــة بــاعـتـمــادات مستندية
لتمويل التجارة الخارجية كما
سـبــق وأوض ـحــه فــي لجنة املــال
واملوازنة».

محمد وهبة
ال يــزال الدائنون على رأس أولويات
حــاكــم مـصــرف لبنان ري ــاض سالمة.
ك ـ ــل م ـ ــا يـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـيـ ــه ه ـ ــو أن ي ـن ــال
رضـ ــاهـ ــم ،سـ ـ ــواء ك ــان ــوا مـ ـص ــارف أم
ص ـنــاديــق اس ـت ـث ـمــاريــة أو أي شــركــة
محلية وخارجية .لذا ّ
قدم لهم عرضًا،
االث ـ ـنـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـل ـق ـي ــام بـعـمـلـيــة
استبدال تشمل حصوله على سندات
يــوروبــونــدز محمولة منهم تستحق
ف ــي آذار ون ـي ـس ــان وحـ ــزيـ ــران ،2020
مقابل منحهم سندات طويلة األجل
م ــن م ـح ـف ـظ ـتــه .ل ــم ي ـف ـصــح ع ــن سـعــر
االستبدال لكل شريحة من السندات،
ّ
لـ ـك ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن ـ ـ ــه س ـي ـت ـخ ــل ــى عــن
السندات التي حصل عليها من وزارة
امل ـ ــال أخـ ـيـ ـرًا ب ـف ــائ ــدة  %11.5و%12
وتستحق في  2029و( 2035قيمتها
اإلجمالية  3مليارات دوالر) ،ما يعني
أن حــام ـلــي ه ــذه ال ـس ـن ــدات الـطــويـلــة

عرض الحاكم على المصارف
استبدال سندات يوروبوندز قصيرة
األجل بأخرى يحملها طويلة األجل
األج ــل سيحصلون على أرب ــاح أكبر
نــاتـجــة مــن فــوائــدهــا املــرتـفـعــة ،فيما
سيضمن ســامــة بعد حصوله على
الـسـنــدات القصيرة األجــل أال يطالب
اي أج ـن ـبــي بـتـســديــد قـيـمـتـهــا خ ــارج
لـ ـبـ ـن ــان ف ـت ـس ـب ــب ن ــزف ــا إض ــافـ ـي ــا فــي
بالعمالت األجنبية .في
احتياطاته
ّ
امل ـحـ ّـص ـلــة ،ي ـت ـســنــى ل ــري ــاض ســامــة
ممارسة لعبته املفضلة :شــراء املزيد
من الوقت .هنا ،أيضًا ،ليس مهمًا من
يدفع كلفة هذا الوقت .فهو ال يكترث
لـلـمــودعــن الــذيــن تحتجز امل ـصــارف
أم ــوالـ ـه ــم وم ـ ّـدخ ــراتـ ـه ــم بــالـتـنـسـيــق
مـ ـع ــه ،وال ي ـه ـمــه أن م ــن ي ــدف ــع كـلـفــة
ان ـخ ـف ــاض ق ـي ـمــة ال ـل ـي ــرة ف ــي ال ـســوق
امل ــوازي ــة ه ــم أج ـ ــراء ال ـق ـطــاعــن ال ـعــام
والـخــاص الــذيــن يتقاضون رواتبهم
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ،و«آخ ـ ـ ـ ـ ّـر هـ ـ ّـمـ ــه» أن ي ـك ــون
هناك ركــود تضخمي قاتل ملــا تبقى
م ــن ن ـشــاطــات اق ـت ـصــاديــة ذات قيمة
وللطبقتني الفقيرة
مضافة في لبنان ً ّ
والوسطى ...هو أصال سخر مقدرات

مقدمات نقدية
في رأس المال

(هيثم الموسوي)

لبنان وأم ــوال املغتربني لخدمة هذا
الــديــن ،وهــو الـيــوم يعرض عليهم أن
يـغــرفــوا املــزيــد مــن امل ــال ال ـعــام خالفًا
لكل اآلراء واملواقف التي تنصح بأن
يتوقف لبنان عن سداد الدين .سلوك

ّ
إقفال جزئي للمصارفّ ...
يمهد إلقفال كلي
ّ
املصارف ،هو مؤشر على
ربما يكون خبر إقفال فروع املصارف في عكار بقرار من جمعية ّ
الكلي بعدما بدأت ّ
تتعرض
أن املصارف ستحاول خالل األيام املقبلة البحث عن ذرائع لإلقفال
لضغوط من َقبل مودعني يرفضون اإلجــراءات غير القانونية للمصارف ،ويطالبون بأموالهم
بأساليب سلمية .هذا األمــر ،لو حصل ،فإنه مقلق جـدًا ،ألنه يعني أن املصارف لم يعد لديها
القدرة على االستمرار في إدارة السيولة التي بــدأت تنعكس سلبًا على مالءتها .وهــذا القرار
يتناسب مع املوقف الذي أطلقته نقابة موظفي املصارف رفضًا للتهديدات التي يتعرض لها
املوظفون ،إال أنها شطحت في اتجاه اعتبار املصارف قيمة وطنية ،متناسية أن هذه املصارف
والجهات الرقابية عليها تمارس أبشع جريمة من خالل حجز ودائع الزبائن من دون أي ّ
مبرر
قانوني.
وأتى قرار املصارف إقفال أبوابها في عكار بذريعة خالف نشب بني مجموعة من املنتفضني
ورجل أمن ،بعدما دعمت املجموعة مطلب أحد املودعني بالحصول على مبلغ مالي يحتاج إليه،
ّ
ّ
يفوق السقف غير القانوني الذي حـ ّـدده املصرف .وتدخل أحد رجال األمــن ،متلفظًا بعبارات
طائفيةّ .
وتطور الخالف إلى اعتداء رجال األمن على املنتفضني .وبهذه الذريعة ،قررت املصارف
إقفال أبواب فروعها في عكار!
(األخبار)

سالمة يشي بأن أولوياته لم تتبدل:
سـحــق الـطـبـقــات الـفـقـيــرة والــوسـطــى
وحماية مصالح الدائنني.
عـ ـ ـ ــرض س ـ ــام ـ ــة جـ ـ ـ ــاء يـ ـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن
املاضي في اللقاء الشهري الذي عقده
مــع مجلس إدارة جمعية امل ـصــارف.
م ــا قــالــه ف ــي ال ـل ـقــاء يـشـيــر إل ــى أن ــه ال
ّ
يتمسك بالقيود التي فرضتها
يــزال
امل ـ ـصـ ــارف ب ـش ـكــل اس ـت ـن ـســابــي عـلــى
ودائـ ــع الــزبــائــن ،وأن ــه يــرفــض تنفيذ
عملية إعــادة هيكلة للدين العام رغم
كــل النصائح الـتــي تلقاها بـضــرورة
ال ـت ــوق ــف ع ــن س ـ ــداد ال ــدي ــون وال ـب ــدء
بإجراءات التفاوض مع الدائنني على
نسبة االقتطاع من الـسـنــدات ...طبعًا
هذا األمر ال يقع ضمن صالحياته ،إال
أن سالمة بوصفه يهيمن على القرار
املــالــي فــي لـبـنــان ،هــو امل ـســؤول األول
عن هذا امللف.
على أي ح ــال ،دفــع الحاكم املـصــارف
لـلـقـيــام بـعـمـلـيــة اس ـت ـب ــدال ال ـس ـنــدات
واعـ ـ ـ ـ ـ ـدًا إيـ ـ ــاهـ ـ ــا ب ـ ـ ــاألم ـ ـ ــان وب ـت ـح ـم ــل
الخسائر عنها ،ســواء أجريت عملية
إعـ ـ ـ ـ ــادة ج ـ ــدول ـ ــة ال ـ ــدي ـ ــن أو ل ـ ــم ت ـت ــم:
«هـكــذا عملية ،تحول مــن دون إعــادة
ّ
ج ــدول ــة مـمـكـنــة ال ـح ــدوث ق ــد يـتــرتــب
عـنـهــا خ ـســائــر ع ـلــى املـ ـص ــارف ،وفــي
حــال انتفت الحاجة إلعــادة الجدولة
نجري عملية االسـتـبــدال معكوسة».

امل ـ ـص ـ ــارف وص ـ ـنـ ــاديـ ــق االس ـت ـث ـم ــار
ستكون رابحة على الجهتني!
وك ـع ــادت ــه ،ل ــم يـكـتــف ســامــة بتقديم
هــديــة واحـ ــدة لـلـمـصــارف ال ـتــي يقال
إن ـ ـهـ ــا خ ــذلـ ـت ــه ف ـ ــي األزمـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
ّ
وهربت أموالها إلى الخارج ،فأعلمها
ب ــأن «ه ـن ــاك تــوج ـهــا لـتـعـلـيــق الـعـمــل
بالتعميم املـتـعـلــق بتطبيق املـعـيــار
امل ـح ــاس ـب ــي الـ ــدولـ ــي  IFRS9بـسـبــب
الـظــروف االستثنائية ،وأن مشروعًا
فــي ه ــذا اإلط ــار أعـ ّـدتــه لجنة الــرقــابــة
ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــارف وسـ ـي ــأخ ــذه مــراق ـبــو
الحسابات في االعتبار نظرًا لصدور
عــن الـ ـ  Regulatorsمــع تسجيلهم ما
يعرف بالـ  .»Disclaimerوهذه العبارة
األخـيــرة تعني أن مدققي الحسابات
ل ــن ي ـسـ ّـج ـلــوا ف ــي ال ـت ـقــاريــر املـتـعـلـقــة
بـحـســابــات امل ـصــارف أنـهــم مــوافـقــون
على دقة الحسابات ،ما يمكن أن يكون
سببه عدم تمكينهم من االطالع على
ال ـح ـســابــات أو تـطـبـيــق ك ــل إجـ ــراءات
الرقابة وسواها من عمليات االمتناع
ال ـتــي ق ــد ي ـمــارس ـهــا امل ـص ــرف إلعــاقــة
عملية التدقيق (يمكن االط ــاع على
معنى  Disclaimerعلى الرابط اآلتي:
https://www.accountingtools.com/
disclaimer-of-/16/2/2018/articles
.)opinion
ول ــم يـعــف ســامــة نـفـســه م ــن تحليل
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نتائج سياساته النقدية ،إذ اشار إلى
أن «لبنان ّ
يتجه إلى اقتصاد نقدي»،
مشيرًا إلى أن السحوبات الورقية من
مصرف لبنان بلغت في فترة األعياد
 130مليار ليرة يوميًا في مقابل 50
م ـل ـيــارًا ف ــي ال ـف ـتــرة امل ــاض ـي ــة ،ك ـمــا أن
املبالغ النقدية املسحوبة ال تعود إلى
ص ـنــاديــق م ـصــرف ل ـب ـنــان ب ــل تــذهــب
إلى التخزين بعملة التحويل وليس
بــالـلـيــرة .مــا يقوله ســامــة إن الناس
تسحب جزءًا من مدخراتها وتشتري
ّ
دوالرات تخزنها في املـنــازل تحسبًا
النـ ـخـ ـف ــاض أك ـ ـبـ ــر ف ـ ــي سـ ـع ــر ص ــرف
الليرة تجاه الدوالر.
وبـ ّـرر سالمة صــدور التعميم األخير
ال ــذي ي ـلــزم شــركــات تـحــويــل االم ــوال
بــدفــع قـيـمــة ال ـت ـحــويــات للمواطنني
ب ـع ـم ـل ــة الـ ـتـ ـح ــوي ــل ،بـ ـ ــأن ت ـح ــوي ــات
املـغـتــربــن فــي ال ـخ ــارج ص ــارت تأتي
مـ ـب ــاش ــرة إل ـ ــى اسـ ــرهـ ــم ولـ ـي ــس عـبــر
املـ ـص ــارف .وأوض ـ ــح أن ــه يـعـمــل على
مسألة تمويل املستوردين والتجار
مــن خ ــال فـتــح اع ـت ـمــادات ،الف ـتــا إلــى
أنه تواصل بهذا الشأن مع «املصارف
املـ ــراس ـ ـلـ ــة وم ـ ــع بـ ـع ــض امل ــؤسـ ـس ــات
ال ــدول ـي ــة ل ـض ـمــان االس ـت ـي ــراد للسلع
األساسية ،لكن لم يحصل على جواب
ق ــاط ــع ب ـ ـعـ ــد» ،ب ـح ـس ــب مـ ــا ورد فــي
املحضر.

ف ــي ب ــداي ــة ال ـل ـق ــاء ،أثـ ــار الـحــاكــم
ريــاض سالمة موضوع تطبيق
ال ـت ـع ـم ـيــم ال ــوس ـي ــط ال ــرق ــم 532
الـ ـص ــادر ب ـتــاريــخ 2019/11/4
الـ ـ ــذي يـ ـف ــرض ع ـل ــى املـ ـص ــارف
زيـ ـ ـ ــادة رأس امل ـ ـ ــال عـ ــن طــريــق
امل ـ ـقـ ــدمـ ــات الـ ـنـ ـق ــدي ــة ب ـ ــال ـ ــدوالر
األميركي .وأشار سالمة إلى أن
معظم امل ـص ــارف أبـلـغـتــه خطط
ال ـت ــزام ـه ــا ،وأن ع ـلــى امل ـص ــارف
األخــرى املسارعة إلى ذلك «ألن
عـ ـ ــدم االلـ ـ ـتـ ـ ــزام غ ـي ــر م ـق ـب ــول».
وبـحـســب املـعـطـيــات امل ـن ـشــورة،
ف ــإن الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة لبنك
انتركونتيننتال وافقت بتاريخ
 27كانون األول  2019على ّ
ضخ
املقدمات النقدية ،وكذلك وافقت
الجمعية العمومية لبنك بيبلوس
عـلــى ض ـ ّـخ  135مـلـيــون دوالر،
فيما أعلن بنك االعتماد اللبناني
إنـجــاز هــذه العملية .ودعــا بلوم
بـنــك إل ــى عـقــد جمعية عمومية
ف ــي  14ك ــان ــون ال ـث ــان ــي 2020
ل ـل ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى قـ ـ ــرار مـجـلــس
اإلدارة املتعلق باملقدمات النقدية
تـطـبـيـقــا لـلـتـعـمـيــم ،وب ـن ــك بيمو
أيضًا دعــا إلــى جمعية عمومية
بهذا الخصوص أيضًا.

متضامنون مع خليفة ضد
«ارتهان» القضاء والجامعة اللبنانية
فاتن الحاج
أن يكون أحد القضاة األعضاء في الهيئة
االتهامية في بيروت التي ّ
جرمت عصام
خليفة متعاقدًا في الجامعة اللبنانية،
ـاف لعدم حيادية املحكمة
فهذا سبب كـ ٍ
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــات أك ــادي ـم ـي ــة
ومدنية ونقابية وثقافية خرجت ،أمس،
ل ـل ـت ـضــامــن م ــع خ ـل ـي ـفــة وم ـ ــع جــامـعـتــه
ً
ـا ُ
وم ـنــع من
الـتــي دخـلـهــا طــالـبــا مـنــاضـ
االلتحاق بها أستاذًا متعاقدًا «ألسباب
سياسية» ،قبل أن «ينتزع» من مالكها
صفة األستاذ النقابي لنحو  30عامًا.
«ع ـصــام خليفة لـيــس وح ـي ـدًا» .ه ــذا ما
قــالــه متضامنون كثر س ــاروا أمــس من
اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـجــام ـعــة إلـ ــى قصر
ال ـع ــدل ،دفــاعــا عــن «ال ـحــريــات النقابية
واألكاديمية وحــريــة التعبير» ،ورفضًا
مطالبني
ل ــ«س ــوء اس ـت ـخــدام الـسـلـطــة»،
ِ
ب ـت ـب ــرئ ــة خ ـل ـي ـفــة وبـ ـحـ ـي ــادي ــة ال ـق ـض ــاء
واستقالله.
ل ـيــس م ـس ـت ـغــربــا ،ك ـمــا ق ــال ــت األس ـت ــاذة
الـجــامـعـيــة ال ـنــاش ـطــة وفـ ــاء ن ــون بــاســم
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـت ـض ــام ـن ــة« ،أن يـسـعــى
إلى تجريم خليفة من سعى إلى تنزيه
وتـحـصــن نـفـســه والـجــامـعــة اللبنانية
من أي نقد عبر الطلب من القضاء حذف
املقاالت التي تناولته وتناولت الجامعة
وعبر منع النشر للمستقبل ،ومن ألغى
م ـج ـل ــس ال ـج ــام ـع ــة وحـ ـص ــر الـ ـ ـق ـ ــرارات
بنفسه لكونه رئيسًا ،وهــو لــن يتوانى
عن إسكات أي صوت يلعب دور املراقب
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة وي ـط ــال ــب بــامل ـحــا ّس ـبــة».
وتـ ـح ــدث ــت عـ ــن «ق ـ ـضـ ــاة غ ـي ــر ش ــف ــاف ــن
يمارسون القمع والرقابة املسبقة على
ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر وي ـح ــاك ـم ــون أص ـحــاب
الكلمة الحرة والنقد على أنهم مجرمون
وفــاســدون ،فيما ينخر الفساد صــروح
ال ـق ـض ــاء وم ـج ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــات ال ـعــامــة
وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــا ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة».

واستغربت «صـمــت األســاتــذة وأداتـهــم
ّ
املتفرغني،
النقابية ،أي رابطة األساتذة
ّ
إزاء مهزلة كـهــذه فــي حــق نقابي كــرس
حياته للدفاع عن الجامعة ».
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ل ــرابـ ـط ــة
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة املـ ـتـ ـف ـ ّـرغ ــن فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة،
يوسف ضاهر ،كان حاضرًا في املسيرة
التضامنية ليس بصفته الرسمية ،إنما
«كأستاذ ونقابي في الجامعة».
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل غ ـ ـيـ ــاب رابـ ـ ـط ـ ــة أسـ ــاتـ ــذة
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ع ــن الـ ـح ــدث ،أدان

غابت ّرابطة األساتذة
المتفرغين في الجامعة
عن الحمالت التضامنية

(أرشيف)

أســاتــذة الجامعة األمـيــركـيــة ،فــي بيان،
ال ـ ـقـ ــرار «ال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد ارت ـ ـهـ ــان الـسـلـطــة
الـسـيــاسـيــة ل ـل ـقــرار الـقـضــائــي وارت ـه ـ ّـان
الـجــامـعــة لــانـتـقــام ال ـف ــردي» .ورأوا أنــه
«يـشـكــل الـتـفــافــا عـلــى م ـب ــادئ ثـ ــورة 17
تـشــريــن الـتــي ن ــادت بــالـحــريــة والـعــدالــة
االجتماعية ودولة القانون واملؤسسات
واستقاللية القضاء».
ومن املجموعات املتضامنة مع خليفة:
مرصد مكافحة الفساد ،من أجل جامعة
ّ
وطنية مستقلة ومنتجة ،تكتل أساتذة
ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ت ـج ـمــع أس ــات ــذة
مستقلني في الجامعات ،تجمع مهنيات
ومهنيني ،التيار النقابي املستقل ،تكتل
طــاب الجامعة اللبنانية ،تجمع نقابة
ال ـص ـحــافــة ال ـبــدي ـلــة ،امل ــرص ــد الـلـبـنــانــي
ل ـح ـق ــوق الـ ـعـ ـم ــال واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،ق ـطــاعــا
ال ـتــرب ـيــة والـ ـط ــاب ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي،
ات ـح ــاد ال ـش ـبــاب الــدي ـم ـقــراطــي ،ب ـيــروت
مدينتي ،حركة «مــواطـنــون ومواطنات
ف ــي دولـ ـ ـ ــة» ،م ـج ـمــوعــة ل ـح ـق ــي ،ولـجـنــة
العسكريني املتقاعدين.
رابـ ـ ـط ـ ــة ق ـ ــدام ـ ــى أسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة رأت ،ف ــي بـ ـي ــانّ ،أن َ
«س ـ ـ ْـوق
عـ ـص ــام خ ـل ـي ـفــة م ـخ ـف ــورًا إلـ ــى ال ـق ـضــاء
ي ـع ـنــي َس ـ ـ ـ ْـوق ال ـج ــام ـع ــة ال ــوط ـن ـي ــة إل ــى
الـسـجــن» ،داعـيــة إلــى جمعية عمومية،
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ف ـ ــي 7
الجاري ،للتداول والتنسيق مع أساتذة
ّ
والفعاليات النقابية
الجامعة وطالبها
والثقافية واإلعالمية ومختلف فصائل
ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـبــي ب ـك ــل ت ـن ـ ّـوع ــات ــه بـمــا
يعيد االعـتـبــار إلــى الجامعة اللبنانية
وتصويب مساراتها.
رئيس «املجلس الثقافي في بالد جبيل»
ّ
نوفل نوفل قــال ،فــي بـيــان ،إن «لعصام
خليفة آالفــا مــن الخفر سيرافقونه إلى
ال ــدوائ ــر الـق ـضــائ ـيــة وي ـه ـ ّت ـفــون لـلـبـنــان
والـجــامـعــة اللبنانية وح ــق ال ـنــاس في
العلم واالطالع».

تقرير

ّ
مخالفة جديدة للنيابة العامة في قضية األمين:
ّ
عقوبة التوقيف التكديري خارج صالحياتها
إيلده الغصين
مخالفة جديدة اقترفتها النيابة العامة
فـ ــي ق ـض ـ ّـي ــة ّامل ـ ـخـ ــرج ربـ ـي ــع األم ـ ـ ـ ــن ،إذ
أص ــدرت بحقه ،أمــس ،إج ــراءًا «عقابيًا»
ّ
بإنزال
صالحياتها ،قضى
خــارجــا عــن
ّ
ع ـقــوبــة «ال ـت ــوق ـي ــف ال ـت ـك ــدي ــري» بـحــقــه
مل ـ ـ ّـدة س ــاعـ ـت ــن .ال ـت ــوق ـي ــف ال ـت ـك ــدي ــري،
أو االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ،يـ ـع ـ ّـد إجـ ـ ـ ـ ـ ً
ـراء ع ـقــاب ـيــا
ّ
يــت ـخــذ م ــن ق ـض ــاء ال ـح ـك ــم ،ل ـك ـنــه عـقــاب
ّ
اتـخــذتــه الـنـيــابــات الـعــامــة بـمــا يـتـعــدى
صــاحـ ّـيــات ـهــا ع ـلــى أك ـثــر م ــن نــاشــط أو
ّ
الشعبية ،ومن
معتقل خالل االنتفاضة
األمثلة السابقة إشارة ّ
مفوضة الحكومة
لــدى املحكمة العسكرية القاضية منى
حنقير لتوقيف دانا حمود حتى صباح
اليوم التالي في مخفر األشرفية (على
خـلـفـ ّـيــة ال ـت ـع ـ ّـرض لـعـنـصــر ق ــوى أم ــن)،
ق ــرار الـقــاضـيــة غ ــادة ع ــون اإلب ـق ــاء على
امل ــوق ــوف ــن األربـ ـع ــة ف ــي س ــراي ــا جــونـيــة
وزيـ ـ ـ ــارة ن ـق ـيــب امل ـح ــام ــن م ـح ـلــم خـلــف
لهم وتصريحه «بأننا نقف عند مبدأ
قــانــونــي وه ــو أن الـتــوقـيــف االح ـت ــرازي
ل ـيــس بـعـقــوبــة وال يـمـكــن تـحــويـلــه الــى
عقوبة».
األمــن وصل إلى مكتب مكافحة ّ جرائم
املعلوماتية الثامنة صباحًاُ ،
وحقق معه

ّ
متحدثًا
بشأن الفيديو الــذي ظهر فيه
إلــى اإلع ــام عــن الـعـبــارات املسيئة التي
طلب منه حذفها بحق املصرفي مروان
خير الدين صاحب الشكوى ّ
ضده .وبناء
عـلــى إش ـ ــارة املـحــامـيــة ال ـعــامــة ســانــدرا
خــوري ،أوقــف األمــن بني ّالساعة 12:30
و 2:30بعد ظهر أمس ،ووقع على ّ
تعهد
ّ
التعرض لخير الــديــن باإلهانات
بعدم
ّ
الشخصية .هذا التوقيف «هو ّ شكل من
أش ـكــال ال ـع ـقــاب ،ال ــذي ال يـحــق للنيابة
ّ
ّ
صالحياتها تشمل
العامة اتخاذه إذ إن
االدعـ ـ ــاء أو ال ـح ـجــز وت ـحــويــل املــوقــوف
مخفورًا إلى املحكمة» ،وفق عضو لجنة
املـ ـح ــام ــن امل ــدافـ ـع ــن ع ــن امل ـت ـظــاهــريــن
ّ
املـحــامــي أيـمــن ر ّع ــد ،وعـلـيــه يـعــلــق على
إشارة خوري بأنها «إجراء غير قانوني
ّ
صالحية النيابة العامة
وهو ليس من
ّ
صالحية قضاء الحكم».
بل من
خـ ــال ال ـت ـح ـق ـيــق م ـع ــه ب ـش ــأن ال ـف ـيــديــو
(حديث إلى قناة «الجديد»)ّ ،
األمني
قدم
ً
وفـ ــق م ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـب ـ ــار» ،م ـطــال ـعــة
حــول املصارف والقضاء ،قبل أن ُيختم
ال ـت ـح ـق ـيــق ُ
ويـ ـت ــرك ب ـس ـنــد إق ــام ــة .وهــو
بــذلــك ،يكون قــد خضع للتحقيق للمرة
الـ ـث ــان ـ ّـي ــة فـ ــي امل ـك ـت ــب امل ـ ــذك ـ ــور بـسـبــب
«مخالفة إشارة النيابة العامة (األولى)
ّ
التعرض لخير الدين» في الفيديو
بعدم

الذي ّ
صرح به لدى خروجه من التحقيق
األول ي ــوم االث ـنــن ،بـعــد االسـتـمــاع إلــى
إفــادتــه فــي الشكوى املــرفــوعــة ضـ ّـده من
ب ـن ــك املـ ـ ـ ــوارد ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارتـ ـ ــه
ُ
ومــديــره ال ـعــام خـيــر الــديــن .ت ــرك األمــن
االث ـن ــن ره ــن الـتـحـقـيــق ،ع ـلــى أن ي ــزور
املكتب صباح الثلثاء للتأكد من حذفه
الـعـبــارات املسيئة ،بــإشــارة مــن خــوري.
مــع التذكير بــأن اإلش ــارة أيـضــا لــم تكن
قــانــونـ ّـيــة وفــق املـحــامــن ،ألن أمــر حذف
املنشورات عبر مواقع التواصل يفترض
أن يتخذ من محكمة األساس .لكن املكتب
أعاد استدعاء األمني في الليلة نفسها،
ول ـ ــم ي ـح ـضــر لـ ــوجـ ــوده خـ ـ ــارج ب ـي ــروت

التوقيف التكديري،
االحترازي ،إجراء
أو
ّ
عقابي يتخذ من
قضاء الحكم

ولـ ـع ــوارض ص ـحـ ّـيــة أص ــاب ـت ُــه ،إذ دخــل
املستشفى في اليوم التالي وأ ّجل املوعد
إل ــى ص ـبــاح أم ــس السـتـكـمــال التحقيق
ُ
مـعــه .وه ــذه ّأول دع ــوى تــرفــع مـنــذ بــدء
ّ
االن ـت ـف ــاض ــة م ــن م ـص ــرف ــي ضـ ــد نــاشــط
ّ
خلفية منشورات عبر «فايسبوك»،
على
ّ
وتتحرك على أساسها النيابات العامة
ّ
صالحياتها ومعها املكتب
بما يخالف
املذكور.
ُي ــذك ــر أن م ـحــامــن م ــن لـجـنــة املـحــامــن
للدفاع عن حقوق املتظاهرين يتابعون
ق ـضـ ّـيــة األم ـ ــن ،الـ ــذي ي ـجــري التحقيق
معه بسبب دعــوى جزائية رفعها خير
الدين ضـ ّـده على اعتبار أن «منشوراته
ّ
تضمنت تهديدًا لــه وألوالده
الـجــارحــة
وت ـحــري ـضــا ع ـلــى ال ـق ـت ــل» .ف ــي ح ــن أن
مـنـشــورات األم ــن املـسـتـفـ ّـزة ،ج ــاءت ّ
ردًا
عـلــى ص ــور نـشــرهــا امل ـصــرفــي وال ــوزي ــر
السابق أثناء رحلة صيد خــارج لبنان،
واتـ ـه ــام ــه ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنـّـانــي ب ــال ـب ــذخ،
ودعوته الناس إلــى التقشف وترويجه
لتحويل الودائع من الدوالر إلى الليرة.
ّ
وع ـل ـيــه ن ــظــم ع ــدد م ــن املـتـضــامـنــن مع
األم ــن إل ــى وقـفــة أم ــام املـكـتــب فــي ثكنة
العقيد جوزيف ضاهر ،رفضًا لـ«حرب
امل ـص ــارف وامل ـصــرفـ ّـيــن ض ـ ّـد املــواطـنــن
والناشطني».

