
ال عالقة لخطوة سویسرا بالكشف عن األموال المنھوبة.. فما السبیل  
 الستردادھا؟ 

جنان جوان أبي راشد -خاص   

  

اللبنانیة إدراج لبنان ضمن الئحة الدول المعتمدة من قِبلھا لتبادل المعلومات    تجاوب السلطات السویسریة مع طلب وزارة المال
الضریبیة، ترددت أصداؤه في لبنان وكأنھ یأتي في اطار تعزیز المطالب بالكشف عن األموال المنھوبة المشتبھ بوجودھا في الخارج، 

في المئة على الفوائد المصرفیة إلیداعات اللبنانیین في   10انھا خطوة في اتجاه مكافحة التھّرب الضریبي وتحصیل  اال انھ تبیّن الحقا
2021الخارج، ولن تُنفذ قبل العام  . 

دولة من بینھا لبنان، شرحھ لـ “المدى” الخبیر القانوني ورئیس “مؤسسة  18االتفاق الذي صادق علیھ البرلمان السویسري مع 
تیسیا” بول مرقص، مشیرا الى ان ما یتم الحدیث عنھ محصور بالتھرب الضریبي بحسب معلومات من وزارة المال، موضحا  جوس 

انھ اصبح ھناك في كل دول العالم نوعا من التبادل الضریبي جرى تكریسھ في لبنان في عدد من القوانین واحدھا صدر في العام 
عن مصرف لبنان تنظم ھذا الموضوع، واضاف ان سویسرا ستقوم بالتالي بالتصریح   ، اضافة الى عدد من التعامیم صادرة2016

 .عن ھذه الحسابات للدولة اللبنانیة كي یصبح لبنان قادرا على استیفاء ارباحھ من فوائد اإلیداعات في الخارج

حیال، أكد مرقص ان االمر بحاجة الى تعزیز وعن كیفیة استرجاع االموال المنھوبة من دول الخارج وما اذا كان االمر ممكنا أو مست
نون الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد الذي یناَقَ◌َ◌ش في البرلمان، ویجب العمل لمنح  التشریعات وتوحید النصوص من خالل اقرار قا

حیة التحقیق  صال  2015ھذه الھیئة الصالحیات المنوطة بھیئة التحقیق الخاصة التابعة لمصرف لبنان والتي أعطیت في العام 
واالطالع وتجمید الحسابات أو وضع اشارات على الحسابات وعلى العقارات في حال كانت ھناك اختالسات لالموال العامة او اثراء  

 .غیر مشروع وفساد

 لكن والى حین اقرار قانون الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، ما ھي الخطوات الممكنة الستعادة االموال المنھوبة؟ 

قص انھ اذا كانت ھناك فعالً ارادة جامعة للدولة باستعادتھا، لیس ھناك ما یمنع في حال صدور حكم في لبنان ان یتم طلبھا  یرى مر 
ي لكن ف من الخارج او یتم على االقل تتبّعھا لمعرفة این أصبحت، او وضع اشارات احترازیة علیھا، مؤكدا ان دون ذلك صعوبات،

وانخرط في منظومة تبادل تعقّب   2009دولیة وال سیما أن لبنان وقع اتفاقیة مكافحة الفساد في العام الوقت عینھ ھناك آلیات تعاون 
الفساد السیاسي. وشدد مجددا على موضوع ارادة الدولة الجامعة ووجوب تعزیز القوانین الموجودة، الفتا الى ان الكثیر من الدول  

 .االفریقیة استطاعت استعادة ھكذا أموال

قص النواب الى عدم التخبّط في اللجان المشتركة في العدید من النصوص المتعلقة بالسریة المصرفیة او بأذونات المالحقة  ودعا مر 
 .او باسترداد االموال المنھوبة او الفساد واقرار قانون الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

https://www.almada.org/%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-
%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7-

%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7/?fbclid=IwAR1OHMh0u7NFMyd7_i3XKU32ddHeJ_jz

dv-K_Trtao5RSqsfU0OpasIc6KI# 

https://www.almada.org/%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7/?fbclid=IwAR1OHMh0u7NFMyd7_i3XKU32ddHeJ_jzdv-K_Trtao5RSqsfU0OpasIc6KI
https://www.almada.org/%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7/?fbclid=IwAR1OHMh0u7NFMyd7_i3XKU32ddHeJ_jzdv-K_Trtao5RSqsfU0OpasIc6KI
https://www.almada.org/%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7/?fbclid=IwAR1OHMh0u7NFMyd7_i3XKU32ddHeJ_jzdv-K_Trtao5RSqsfU0OpasIc6KI
https://www.almada.org/%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7/?fbclid=IwAR1OHMh0u7NFMyd7_i3XKU32ddHeJ_jzdv-K_Trtao5RSqsfU0OpasIc6KI
https://www.almada.org/%d9%84%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7/?fbclid=IwAR1OHMh0u7NFMyd7_i3XKU32ddHeJ_jzdv-K_Trtao5RSqsfU0OpasIc6KI

	لا علاقة لخطوة سويسرا بالكشف عن الأموال المنهوبة.. فما السبيل لاستردادها؟

