
 على العقوبات األميركية المدرجين عليها يترشحون لالنتخابات"التفاف" 
 

وجد المشرع اللبناني مخرجاً للنواب واألشخاص المدرجين على قوائم العقوبات األميركية؛ أبرزهم النائب جبران باسيل، يتيح 

لهم الترشح لالنتخابات النيابية المقبلة، رغم اإلجراءات المصرفية التي فرضت إقفال جميع حساباتهم بالليرة اللبنانية والدوالر 

خاصة في لبنان، وتشمل تلك اإلجراءات رواتب النواب الستة المعاقبين بموجب قرارات وزارة األميركي في المصارف ال

 الخزانة األميركية

 

أن يقدم المرشح ضمن أوراق ترشحه، شهادة مصرفية تثبت فتح حساب « 45»ومع أن قانون االنتخابات يشترط في المادة 

من اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح، كما تشترط تقديم الحملة االنتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتض

كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة المشرفة على االنتخابات اإلذن باالطالع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة 

ع المبلغ المالي في صندوق خاص بوزارة تتيح له إيدا« 60»بالحملة االنتخابية الخاصة بالمرشح، فإن الفقرة السادسة في المادة 

 المالية

 

النيابية النائب محمد رعد، وعضو الكتلة « حزب هللا»نواب حاليين؛ هم: رئيس كتلة  6وطالت العقوبات األميركية حتى اآلن 

ورئيس كتلة النائب علي حسن خليل، « التنمية والتحرير»النائب أمين شري، والمقرب منها النائب جميل السيد، وعضو كتلة 

(. كما شملت العقوبات 2007النائب جبران باسيل، والنائب أسعد حردان )المدرج على قوائم العقوبات منذ عام « لبنان القوي»

(2007وزيرين سابقين، هما: يوسف فنيانوس، ووئام وهاب )المدرج في عام   

 

 يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل على أنه ال 2008من قانون االنتخابات الصادر في عام « 60»وتنص المادة 

في المائة من سقف اإلنفاق  50شخص لبناني طبيعي أو معنوي واحد ألجل تمويل الحملة االنتخابية لمرشح أو الئحة، مبلغ 

تمانية(بطاقة ائ -من هذا القانون، ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية )حوالة شيك « 60»االنتخابي المحدد في المادة   

 

لكن السلطات اللبنانية تجاوزت معضلة إغالق حسابات المدرجين على قوائم العقوبات األميركية في المصارف اللبنانية، عبر 

، تمثل في إيداع البدل المالي في صندوق عام جرى إنشاؤه في 2018مخرج أوجدته في الدورة االنتخابية الماضية في عام 

، بحسب ما يقول رئيس منظمة «خصص لألشخاص الذين تمتنع المصارف اللبنانية عن التعامل معهمم»وزارة المالية اللبنانية، 

إلى« الشرق األوسط»الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، الفتاً في تصريحات لـ« جوستيسيا» ..... 
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