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قال لبنان الرسمي كلمتھ ومشى. ولكن لیست ھذه ھي نھایة القصة والخاتمة سعیدة 
كفیلم ھندي یتزوج في نھایتھ البطل والبطلة. وما یعرفھ الرؤساء الثالثة وال سیما 

ن شعبویاً رئیس الحكومة حسان دیاب ان دخول متاھات التعثر المالي وإن كا
نیین، ان ھذا و”ربیحاً” في الشارع ویحاول “دغدغة” الجائعین والحراك وغالبیة اللبنا

القرار دونھ تبعات مالیة وسیاسیة وقانونیة واقتصادیة ویعرض الدولة وامالكھا 
 وشعبھا الى المساءلة والمالحقة الدولیة.

دات الیوروبوند ھكذا توصف مصادر متابعة اعالن دیاب قرار التمنع عن دفع سن 
ة الدائنین المحلیین والخارجیین. وفوائدھا، وكذلك االتجاه نحو ھیكلة الدین ومفاوض 

 وتقول ان ھذا القرار لیس “نزھة”. ودخلنا في المتاھة الدولیة والخارجیة مجدداً. 

 

الدكتور بول مرقـص  JUSTICIA القرار للدائنین ویعتبر المرجع القانوني ورئیس
عد إعالن الدولة اللبنانیة تمنعھا عن الدفع وإتجاھھا الى ھیكلة الدیون لـ”جنوبیة” ان ب

وإعادة جدولتھا، یتوقف اتجاه االمور على كیفیة سیر المفاوضات بین الدولة 
والدائنین ویتوقف القرار النھائي على قرار الدائنین والكرة في ملعبھم اآلن. 

ة واحدة فھم اقلیة واكثریة وھذا امر ویضیف: یجب االنتباه الى ان الدائنین لیسوا كتل
ون على مستویین یتعلقان بتصنیف لبنان ھاموال یمكن توقع ردود الفعل. وھي تك

سیتأثر سلباً بمجرد عدم الدفع، والخطوط اإلئتمانیة الى لبنان ستتأثر ایضاً، 
والمصارف الدولیة المراسلة والتي لدیھا حسابات للمصارف اللبنانیة الداخلیة بغیة 
اجراء التحاویل عبرھا فأخشى ان تستمر بالمغادرة من السوق اللبنانیة بعدما بدأت 
بذلك منذ اشھر واغلقت بعض البنوك حساباتھا وغادرت. امالك الدولة اما النقطة 



الثانیة وھي الحجز على الدولة اللبنانیة، فیقول مرقص ان “لبنان غیر مفلس مثل 
االفالس وإعادة ھیكلة الدیون، وھذا االتجاه األرجنتین والیونان. وثمة فرق بین 

األخیر ھو ما ینحو إلیھ لبنان. المشكلة في لبنان تكمن في عدم وجود قرار سیاسي 
برفع الحمایة السیاسیة عن الفاسدین وغیاب الحوكمة االقتصایة الصحیحة منذ سنین 

عدداً  طویلة. عدد كبیر من البلدان تعّرض لإلفالس. ومنھا من تعّرض لإلفالس
كبیراً من المرات كالیونان واألرجنتین حتى تجاوز عدد الدول المتخلّفة عن الدفع 

”. وبسؤالھ عن إمكانیة الحجز على أموال الدولة 1970سبعین دولة منذ العام 
اللبنانیة في حال عدم الدفع، أجاب الدكتور مرقص: “ثمة قانونین على األقل في 

والقانون  1978لعام  UK State Immunity Act العالم ینظمان ھذه المسألة وھما
 United States Foreign Sovereign Immunities Actاألمیركي الشھیر

(US FSIA)  الذھب محصن ویشرح الى ان بصرف النظر عن 1976لعام .
 التفاصیل االجرائیة على أھمیتھا، تبقى في المبدأ الحصانة السیادیة والتي

Sovereign Immunity ممتلكات الدولة اللبنانیة ما عدا بعض االستثناءات  تحمي
الضیّقة حیث تسقط الحصانة (إذا كانت األصول والممتلكات تستعمل ألغراض 

تجاریة في الوالیات المتحدة، إذا لم تكن مشمولة باألغراض والمھام الدبلوماسیة 
دائنین ربط والقنصلیة، قرار تحكیمي بوجھ الدولة، التنازل عن الحصانة، محاولة ال

األصول والممتلكات بأعمال إرھابیة…). لوحقت الدولة اللبنانیة مرتین عندما صدر 
في حقھا قرار تحكیمي وعند محاولة حجز طائرة المیدل إیست في مطار اسطنبول 
ویلفت الى ان “ھذه القوانین تُفّرق بین ممتلكات الدولة اللبنانیة وممتلكات مصرف  

أ قد ال یثني الدائنین عن السعي إللقاء الحجز على ممتلكاتھا لبنان. كما ان ھذا المبد
أو ممتلكات المصرف المركزي”. مصرف لبنان ویشیر الى انھ سبق للمحاكم 

االنكلیزیة ولمحاكم نیویورك أن تصّدت لھذه المسألة. كما سبق لدول تخلّفت عن دفع 
. سابقتان ضد الدولة استحقاقات دیونھا أن واجھت ھذه التحّدیات ومنھا األرجنتین”

وعن الحجز على الذھب العائد للبنان الموجود في الطابق السفلي للمصرف الفدرالي 
األمیركي في نیویورك، یقول مرقص إنھ :”سیكون في منأى عن الحجز، على 
 Held for his own ” اعتبار أن الذھب مملوك من مصرف لبنان أو ” لحسابھ

account نیة. ویمكننا تفسیر القانون اللبناني الذي ینّظم ولیس من الدولة اللبنا
، على ھذا النحو الوقائي”. ویختم الدكتور 1986وضعیة الذھب والصادر عام 



مرقص بأن “رغم ما تقّدم من خالصة مطمئنة، فإنھ یجب عدم إھمال إمكانیة ال بل 
لبنان. احتمال سعي الدائنین للحجز على أموال وممتلكات الدولة اللبنانیة ومصرف 

مرتین في السابق، األولى عندما صدر قرار تحكیمي في  وقد حصل ذلك على األقل
حق الدول اللبنانیة والثانیة عند محاولة حجز طائرة المیدل إیست في مطار 

دولي من اولویات مجلس  –اسطنبول. ولذلك صار تكلیف مكتب محاماة أمیركي 
 .”الوزراء
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