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عقدت أمس 5 جهات لقاء تحت عنوان »املحاسبة 
عن األزمة املاليــة... 5 رشوط لإلصالح«. والجهات هي: 
كلنا إرادة، املفكرة القانونية، جامعة القديس يوســف، 
مرصد حقــوق املودعني، والجمعيــة الوطنية لحقوق 
املكلفني. وقال املجتمعون يف بيان مرشك إنه »بعد ثالث 
ســنوات عىل أكرب أزمة إقتصادية واجتماعية يشهدها 
املجتمع اللبناني يف تاريخه الحديث، والتي لم يحاســب 
عليها أحد حتى اآلن، نجتمع اليوم لإلعالن عن خمســة 
إصالحــات نعتربها من املداخل األساســية ملســاءلة 
املسؤولني عن هذا اإلنهيار ومحاسبتهم، ونتعّهد العمل 
عىل مواكبة العمل الترشيعي إلقــرار هذه اإلصالحات، 
والضغط باتجاه تطبيقها، ومراقبة حسن التنفيذ«. ويف 
ما يــي نص البيان-املبادرة: يأتــي اجتماعنا اليوم بعد 
مرور أكثر من ثالث سنوات عىل بدء اإلنهيار االقتصادي 
واملايل املستمّر من دون كابح، والذي ترك وراءه املزيد من 
الفقراء واملهاجرين والعاطلني عن العمل، وعّمق الكساد 
اإلقتصادي وصّعب الخروج منه، نتيجة خيارات سياسية 
واقتصادية ومالية خاطئــة ومجحفة أفضت إىل توزيع 
خسائر القطاع املرصيف بما يخدم مصالح قّلة قليلة من 
املجتمع اللبناني، يف ظّل إفالت متواصل من أي محاسبة.

املدخل إىل أي إصالح جّدي وفّعال يف القطاع املايل أي 
إعادة هيكلة املصارف يكون باملحاسبة، ولو طالت، وذلك 
إللزام الطبقة السياسية باإلعرتاف بمسؤوليتها عن سوء 
إدارة األموال العاّمة والخاّصة، وتحّمل املسؤولية املرتتبة 
عن ارتكاباتها بالتكافل والتضامن مع رشكائها املاليني 

واملرصفيني. 
بالتايل، يجب أن تشــمل املحاســبة صنّاع القرار 
يف الحكومــات امُلتعاقبة، واملســؤولني يف القطاع العام 
واملرصف املركزي، ومجالــس إدارة املصارف ومديريها 
التنفيذيــني واملدققني، فضــالً عن الســلك القضائي 
واألجهزة الرقابية لجهة اإلســتقصاء عن أي تقاعس أو 
تواطؤ محتمــل، باإلضافة إىل املجالس النيابية املتعاقبة 

وأعضائها غري املستثنني من املسؤولية السياسية.
أي إعادة هيكلــة للقطاع املرصيف قد تســاهم يف 
ديمومــة الوضع الحايل هي مرفوضة، ال ســيما يف ظل 
جهوزية الطبقة السياسية واستعدادها لتجديد نفسها 
واالســتمرار كما لو أن شــيئاً لم يكن، بعد أن تكون قد 
صّفت املجتمع وحّملته الخســائر وأبرأت ذّمة املرتكبني 

وطوت صفحة املحاسبة إىل غري رجعة.
مسؤوليتنا اليوم وطنية وهي إيقاف هذا املسار وفتح 
صفحة جديدة قوامها النزاهة والشــفافية واملحاسبة 
وسيادة القانون. نحن خمس منّظمات نجتمع أمامكم 
اليوم لدعوتكم إىل مشــاركتنا يف هذه املبادرة التي تضّم 
ممثلــني عن نقابات املهن الحــّرة، واملودعني، والقطاع 
الخــاص، والقطاع األكاديمــي، والجمعيات الحقوقية 
واملبادرات السياســية.  الهدف هــو العمل عىل مراقبة 
ورصد حسن تطبيق القوانني اإلصالحية األساسية التي 
تجعل املحاســبة أمراً واقعاً، ومواكبة العمل الترشيعي 
والضغط عىل عمليــة صناعة القرار بما يخدم مصلحة 

الوطن وينقذه من أتون الفساد والفشل.
نقــّدم النقاط أدناه كمداخل رئيســية ملحاســبة 

املسؤولني عن األزمة املالية:

1 - التدقيق في الحسابات المصرفية المدخل 
الوحيد لتحديد الودائع المؤهلة

• التمييز بني الودائع ذات املصادر النظيفة والرشعية/
التي  القانونية  الرشعية/غــري  والودائع غري  القانونية 
تغّطي ماالً قذراً أو ُمكتســبة بصورة غري مرشوعة أو 
مخالفة للقوانني املرعية وال ســيما الرضيبية واملالية 
والتجارية، هو رشط أســايس لتحديــد الودائع املؤهلة 
لالســرتداد. وحدها الودائع النظيفة/الرشعية يجب أن 
تكــون مؤهلة ألي عملية اســرتداد و/أو حماية خالل 

تطبيق خّطة إعادة هيكلة القطاع املرصيف.
• قانون رفع الرسية املرصفية أســايس يف خّطة إعادة 
هيكلة القطــاع املرصيف، للتمّكن مــن التدقيق يف كافة 
الحســابات املرصفية، خاصة تلك التي تتخّطى سقفاً 
معيّناً، وتحديــد الودائع الجديرة بالحماية و/أو املؤهلة 
ألي عملية اســرتداد ودائع، وكذلــك التدقيق الجنائي 
رضوري يف حسابات مرصف لبنان واملصارف التجارية 

ويف التحويالت الخارجية.

2  - التدقيق الجنائي لتحديد المسؤوليّات 
وكشف الجرائم المالية وغير المالية

• تحديــد مصادر األموال وتطابقهــا مع الترشيعات 
املحّلية، واملعاهدات التي وّقعت عليها الدولة اللبنانية، 
 CRS املشــرتكة  التقرير  )معايري  العامليــة  واملعايري 
وسياسات مكافحة تبييض األموال ومكافحة الفساد(.
• التحقيق يف العمليات املرصفية املشــبوهة الناتجة 
عن أو املرتبطة بعمليات إفالس احتيايل أو إساءة أمانة 
أو اختالس أو غش واحتيال أو اســتغالل للمعلومات 
املميزة و/أو إفشائها أو تبييض أموال أو عمليات تهّرب 

رضيبي.
• التحقيق بالتحويالت املرصفيــة التي تّمت بعد 17 
ترشين األول 2019، باإلضافة إىل تسديد ديون القطاع 

الخاص واالستفادة من تعّدد أسعار الرصف.
• التدقيــق بحســابات املوّظفــني العموميني الذين 
يخالفــون موجب تقديم كشــوفات الذّمــة املالية 
املنصوص عنها بقانون اإلثراء غري املرشوع والترصيح 

عن الذّمة املالية رقم 2020/189.
• تحديد الحسابات التي استفادت من الفوائد واألرباح 

واملكافآت امُلضّخمة منذ وقوع الحساب التجاري بعجز 
وذلك قبل أي عملية اسرتداد للودائع.

3 - هيئة مصرفية مستقلّة لقيادة خّطة 
إعادة هيكلة المصارف وحوكمة جديدة 

للقطاع المالي
• يجب تعيني قيــادة جديدة عىل مســتوى حاكمية 
مرصف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وفقاً للمادة 19 
من قانون النقد والتسليف )إقالة الحاكم من وظيفته 
إلخالله بواجبــات وظيفته أو لخطأ فادح يف تســيري 

األعمال(.
• إخضاع لجنة الرقابة عىل املصارف للمحاســبة عن 
الرقابي والتنظيمي والعقابي تجاه  التقصري يف دورها 
اســتغالل بعض املصارف عمالءهــا وزبائنها وعدم 

تجاوبها مع الشكاوى املقدمة.
• إخضــاع الهيئة املرصفية العليا، التي أنشــئت وفقاً 
ألحكام القانون 67/28، للتغيري عىل مستوى الحوكمة 
عىل أّن تضّم ممثلني عن املجتمع املدني والهيئات األكثر 
تمثيالً فيه واختصاصيني مشهود لهم بخربتهم، فضالً 
عن منحها االستقاللية الالزمة وتسليحها بالصالحيّات 
املناسبة والرضورية إلدارة خّطة إعادة هيكلة القطاع 
املرصيف، وإاّل تشــكيل هيئة خاصة لقيادة خّطة إعادة 

هيكلة املصارف مؤّلفة من أعضاء كفوئني وموثوقني.
• تعديل قانون النقد والتسليف لحّل تضارب املصالح بني 
واضعي السياسات املالية وواضعي القواعد اإلحرتازية 
لتدارك املخاطــر املالية. حالياً هناك قيــادة واحدة - 
يسيطر حاكم املرصف املركزي عليها - ألربعة كيانات 
ماليــة: مرصف لبنان، ولجنة الرقابــة عىل املصارف، 

وهيئة األسواق املالية، وهيئة التحقيق الخاّصة.

4 - تجميد إدارات المصارف الحالية والحجز 
على أصولها بانتظار إقرار خّطة إعادة 

الهيكلة
• املصارف هي يف حالة تخّلف عن الســداد وفقاً ألحكام 

القانون 1967/2.
• االستعاضة عن اإلدارة املرصفية بما تضّمه من مجالس 
إدارة ومديرين تنفيذيني ومفّويض مراقبة، بلجان إدارية 

تضّم ممثّلني عن الدائنني واملودعني واملساهمني، تكون 
مسؤوليتها حماية أصحاب الحقوق.

• الحجز عىل األصول واألموال الخاصة ألعضاء مجالس 
إدارة املصــارف ومديريها التنفيذيني ومدّققيها يف لبنان 

والخارج إىل حني إنجاز التدقيق الجنائي.

 5 - محاسبة صنّاع القرار في القطاع المالي
• اإلرساع بإقــرار اقرتاحي قانون اســتقاللية القضاء 
العديل والقضاء اإلداري عىل نحو يضمن استقاللية فعلية 
للهيئات القضائية وفق املعايري الدولية، حيث ال محاسبة 

وال مكافحة للفساد من دون قضاء مستقل.  
• تطبيق خّطة مكافحة الفساد واستعادة األموال املنهوبة 
التي أقّرتها الحكومة اللبنانية عام 2020 )تطبيقاً لقانون 
مكافحة الفساد يف القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية 
ملكافحة الفساد رقم 2020/175، وقانون الترصيح عن 
الذّمة املالية واملصالح ومعاقبة اإلثراء غري املرشوع رقم 
2020/189 باإلضافة إىل قانون استعادة األموال املتأتية 
من جرائم الفساد رقم 2021/214( لتحديد املسؤوليّات 
الناتجة أوالً عن الفساد وهدر املال العام، وثانياً عن سوء 
اإلدارة واإلهمال يف إدارة املوارد العاّمة والودائع املرصفية 
واسرتداد ما يمكن اسرتداده من أموال مهدورة ومكتسبة 

بصورة غري مرشوعة عىل حساب املصلحة العامة.
• تحريــك التدقيــق الرضيبي والتدقيــق الجنائي عىل 
كافة عقــود الصفقات العامة التي تّمــت بني اإلدارات 
واألشخاص الطبيعيني واملعنويني )املناقصات، استدراج 
العــروض، االتفاقــات بالرتايض( لكشــف أي هدر أو 
احتيال. باإلضافة إىل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 17 
تاريخ 2020/5/12 وخطة العمل التي اعتمدها من دون 

تأخري.
• تفعيل الهيئة الوطنية ملكافحة الفســاد املنشأة بفعل 
البدء بمهامها.  2020/175 وحثها عــىل  القانون رقم 
وأول الغيث دراسة وتدقيق تصاريح املوظفني العموميني 

عن ذّمتهم املالية ومصالحهم. 
• تفعيل الرقابة الداخلية عرب تمكني األجهزة الرقابية مثل 
القيام بمهامها  ديوان املحاسبة والتفتيش املركزي من 
واإلعالن عن النتائج بصورة شّفافة وطبقاً لقانون الحق 

يف الوصول إىل املعلومات رقم 2017/28.

5 مسارات للمحاسبة وإنهاء حالة اإلفالت من العقاب
مبادرة حقوقية سياسية مالية أكاديمية:

جانب من اللقاء
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