
 كیف یستعید اللبنانیون أموالھم المنھوبة؟
 

، والمطالبة باستعادة األموال المنھوبة تزامناً مع كشف الفاسدین ومحاسبتھم،  2019تشرین األول  17منذ انطالقة انتفاضة 
 .مطلب على كل لسان وشفة

ینضوي تحت عنوان ھذا المطلب الكبیر قوانین متعددة یجب على المجلس النیابي إقرارھا لیصبح الجمیع تحت سقف القانون،  
الحصانة، رفع السریة المصرفیة، قانون إستعادة األموال المنھوبة.. وغیرھا من القوانین أو اإلقتراحات التي  وأھّمھا رفع 

یذكرھا الشعب بمعرفة أوبدون معرفة أھمیتھا أو إمكانیتھا القانونیة، ومنھا ایضاً إنشاء محكمة لمحاكمة الجرائم المالیة، إنشاء  
محاربة الفساد الماليالھیئة الوطنیة وإعطائھا صالحیات في   .. 

تكھنات من ھنا وھناك، واقتراحات واجتھادات من كل حدب وصوب، فالثورة ثورة شعب وفیھا العلیم والفھیم وفیھا األقل  
معرفة وإدراكاً، ورغم كثرة األشخاص الذین یناظرون عبر شاشات التلفزة التي استباحت عقولنا ونظرنا بأمور وحقائق قد  

كون مضلّلة، وفي ظل مواقع التواصل اإلجتماعي التي استعملت الحّدین من سیفھا في تلك المرحلة الدقیقة  تكون صحیحة وقد ت
 .التي یمّر بھا لبنان، إال أن الحقیقة تبقى دوماً محدودة وخصوصاً في المجال القانوني

النسبة إلى اللبنانیین استعادة رغم كل ما یحصل من وقائع من جھة وبعض التشویھات من جھة أخرى، یبقى الھم األساسي ب
جملھا بارتفاع حجم الدین العام من جھة وتفاقم حاالت الفقر من جھة أخرى. وقد یكون رفض  األموال المنھوبة التي ساھمت بم 

سویسرا مؤخراً طلب إحدى الشخصیات نقل مبلغاً كبیراً من المال من حساب لبناني إلى مصارف أجنبیة، أكبر فرصة یفتح  
للبنانیون المجال أمام إیجاد آلیة محددة لمكافحة تھریب االموال واسترداد تلك المنھوبةعبرھا ا .. 

 اقتراحان لقوانین استعادة األموال المنھوبة
في أدراج مجلس النواب اقتراحان لقانون یتعلق باسترداد األموال المنھوبة، ففي أیلول الفائت، تقدَّم الوزیر جبران باسیل  

جرى وضعھ فوق اقتراح للنائب سامي الجمیل نائم منذ العام الفائتباقتراح قانون،   .. 
تقدم حزب “سبعة” بمقترح قانون “استعادة األموال المنھوبة” إلى المجلس النیابي، عبر النائب سامي الجمیّل،   2017ففي عام 

في المقابل، قام التیار     بلوماسیة.حتى الذین یتمتعون بحصانة د  1975ویطال جمیع السیاسیین السابقین والحالیین منذ عام 
الوطني الحر، برئاسة وزیر الخارجیة جبران باسیل بتقدیم مشروع قانون الستعادة األموال المنھوبة یتمیّز عن مشروع  

بّرر “الوطني الحر” ھذا األمر بقولھ: إنھ “بحاجة إلى تعدیل دستوري “حزب سبعة” بأنھ ال یطول الحصانات، وقد  ”. 
موال المنھوبة ھي مبادرة قامت بھا األمم المتحدة وتھدف إلى استرداد األصول المنھوبة من الدولة من قبل  واستعادة األ

ادن الثمینة، التحف والمعأصحاب نفوذ أو سیاسیین، مخبأة في الحسابات المصرفیة األجنبیة والعقارات والمركبات والفنون و
2009أبریل  22ساد التي وقّع علیھا لبنان في وذلك عمالً باتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الف . 

 حجم الدین العام  ؟
حتى الیوم، كّل الموارد التي   2005في مقالة لھ، یقول الوزیر السابق والخبیر اإلقتصادي شربل نحاس أنھ منذ نھایة سنة 

تدانة التي رتبتھا كانت من دون سند حّصلتھا السلطة كانت من دون أي سند قانوني، أیضاً كّل اإلنفاق الذي قامت بھ، وكّل االس
 .شرعي

ألف ملیار   157، تم وضع الید على 2017ونھایة   2006سنة، بین أول  12وباستناده إلى منشورات وزارة المال، وخالل 
ملیار دوالر)… فیكون مجمل   153ألف ملیار لیرة من أموال الناس ( 230ملیارات دوالر أمیركي)، وتم إنفاق   104لیرة (

ملیار دوالر)، أي ما یمثل، لكّل أسرة لبنانیة مقیمة،   194ألف ملیار لیرة ( 290كبده اللبنانیون، أفراداً وأسراً ومؤسسات ما ت
دوالراً شھریاً، ربعھا فقط یترجم خدمات عاّمة نافعة 1350ألف دوالر عن كّل سنة، أو  16نحو  . 

م، وھو یحتّل المرتبة الثالثة عالمیاً من حیث نسبة الدین إلى الناتج  وبینما یعد لبنان من بین الدول األكثر مدیونیة في العال
م إلى الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان أكثر من  لي، بحسب صندوق النقد الدولي. بلغت نسبة حجم الدین العاالمحلي اإلجما

لواشنطن بوست األموال .. في اإلطار نفسھ، تقّدر ا1992% في عام 47، و2012% في عام 131%، بعد أن كانت 152
% من الزعماء السیاسیین. لكن عملیًا، حجم الدین 90، مسؤول عنھا 1990ملیار دوالر أمیركي منذ العام  800بـ   المنھوبة

ملیار دوالر أمیركي) . بینما وبحسب البنك الدولي، فإّن   86العام اللبناني یُعتبر نقطة إنطالق جیّدة لتقدیر ھذه األموال (أي 
ملیار دوالر سنویًا!   40بسبب الفساد والتي ترّحل إلى الخارج تصل إلى   االستیالء علیھا من قبل رسمیّین  ال التي تمّ األمو

استعادة األموال المنھوبة أو جزء منھا كفیل بإعادة لبنان إلى بلد غیر مدیون، ویجعل الوضع   وبالتالي یعتبر الخبراء أن
الدیون ھي أكبر مشكلة تواجھ االقتصاد اللبنانيالداخلي اللبناني أكثر راحة، ألن  . 

 !بین كینیا ولبنان



تحاسب الكثیر من الدول سیاسییھا عن ملفات السرقة والفساد وتطالب بحجز دولي على أموالھم الستردادھا من قبل الشعب،  
تي شوبھا الفساد وتجمید ممتلكات  األمثلة الدولیة كثیرة منھا مؤخراً توقیع كینیا اتفاقًا مع سویسرا الستعادة االموال ال

 المسؤولین المدعى علیھم في الخارج فھل یمكن قانونیًا حصول ذلك في لبنان وكیف؟
في ھذا اإلطار، یقول المرجع القانوني المحامي الدكتور بول مرقص، رئیس منظمة جوستیسیا الحقوقیة، ان الخطوة أولى 

اي طلب   حالیة على عیوبھا وتواقصھا، وبالتالي فإن ق النصوص الجزائیة التكمن برفع الحمایات السیاسیة من الجمیع وتطبی
مثیل یجب ان یكون مدعوماً بأحكام صادرة محلیًا او عبر طلب ھیئة التحقیق الخاصة بشكل احترازي . إال ان لبنان ال یحتاج  

تملك صالحیة مخابرة   44/2015ن رقم ھیئة التحقیق الخاصة الموجودة اآلن بمقتضى القانو  إلى توقیع اتفاق مماثل، ألن 
السلطات االجنبیة السیما نظیراتھا حول العالم ،أي وحدات اإلخبار المالي حول العالم، في خصوص فرض ھذه الرقابة، طبقا  
لم لما یخولھا بھ قانون مكافحة تبییض االموال واالرھاب ومتابعة التحویالت المشبوھة إلى الخارج وتطالب نظیراتھا حول العا

اتفاقیة مكافحة الفساد الصادرة عن األمم المتحدة  22/4/2009بافادتھا عن وجھتھا ومآلھا ،خصوصاً وأن لبنان أبرم بتاریخ  
، والتي تعتبر أول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا31/10/2003في  . 

وإعطائھا    یئة الوطنیة لمكافحة الفساد ولكي یصبح العمل في الشق القانوني أمر فعّال وإیجابي، یشّجع مرقص على إنشاء الھ
وإزالة حاجز رفع السریة المصرفیة من طریق عملھا لتتمكن من إتخاذ اإلجراءات    صالحیات النظر في الجرائم المالیة

المناسبة، األمر الذي یغني عن إقرار قانون خاص مستقّل برفع السریة المصرفیة عن كل متعاط في لشأن العام وعائالتھ،  
یجب طرحھ اآلن في ھذه السلة  2017 عن أنھ یشیر إلى أن إقتراح تعدیل قانون االثراء غیر المشروع الذي أقر عام فضالً 
 .وبتھ

مرقص على ضرورة أدخال مفھوم التسویة والمصالحة في حال رد المتھم االموال إلى الدولة   وكعمل إصالحي، یشدد 
التحقیق والمالحقة الجزائیة، وإعطاء حصانة وحمایة  ة في مقابل تسھیل أعمال اللبنانیة لتشجیع أصحاب إھدار االموال المختلس

. إال أن اقتراح التسویة مع الناھب للمال 2018أكبر لكاشفي الفساد أوسع مما ورد في قانون حمایة كاشفي الفساد الصادر عام 
وموافقة المحكمة المختصة، كما ھو الحال في    العام في المقابل، یجب ان تكون رھن اقتراح الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد 

القانون االمیركي المشروط بموافقة المحكمة، لضمان تعاون إعادة االموال رضائیا” مقابل إجراء تسویات وفق شروط معینة  
 .في مقدمھا موافقة المحكمة على تسویات مماثلة

ة الفساد ولیس المجلس األعلى لمحاكمة الوزراء فیقتضي  في المقابل، یشدد مرقص على ان القضاء العادي أفضل مكان لمكافح
لت تكون ھجینة من نواب وقضاة بخالف فصل السلطاإلغاؤه ألنھ فعلیاً ھیئة سیاسیة ال ق  ت واإلحالة إلیھ تتطلب  ضائیة متى ُشّكِ

۱٥أصوات من  ۱۰ثلثي أعضاء مجلس النواب واإلدانة   ! 
 ماذا عن رفع السریة المصرفیة؟

قانونیة رفع السریة المصرفیة لبعض السیاسیین الذین تقدموا بطلبات برفع السریة عن اموالھم، وذلك   یستبعد مرقص
معینة او على األقل أن یكون  رفع السریة كي یقبل من المصارف قانونا، یجب أن یكون محددا، أي أن تكون الحسابات   ألن

لفقھ القانوني المعمول بھ في المصارف رفع السریة بالمطلق عن المستفیدون من رفع السریة معینین، أي أنھ ال یجوز بحسب ا
ازل عنھ في كلیتھ، بل إعطاء االذن علیھ على نحو أي حساب ولمصلحة أي شخص كان، باعتبار أن ذلك حق ال یمكن التن

ل قانون سریة المصارف الصادر في  3/9/1956محصور”. وبالتالي فإن الحل االمثل یكون بصدور قانون یعّدِ ″. 
 :كادر

 اتفاقیة االمم المتحدة لمكافحة الفساد 
فصول على أن تقوم الدول األطراف بتنفیذ عدة تدابیر لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر   8مادة مقسمة إلى  71تضم االتفاقیة 

على القوانین والمؤسسات والممارسات. تھدف ھذه اإلجراءات إلى منع الفساد وتجریم بعض التصرفات وتعزیز إنفاذ القانون  
ات قانونیة فعالة السترداد الموجودات والمساعدة التقنیة وتبادل المعلومات وآلیات لتنفیذ والتعاون القضائي الدولي وتوفیر آلی

 .االتفاقیة بما في ذلك مؤتمر الدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
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