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ف  انتھت منذ أیام المھلة الممنوحة من قبل لجنة الرقابة على المصارف لكل المصارف اللبنانیة، إلیداعھا مجموع تحویالت زبائنھا إلى مصار
وبات السؤال الطبیعي والمنطقي: ھل ستُطلع اللجنةُ الرأَي  . 14/1/2020(إنطالقة اإلنتفاضة) وحتى تاریخ  2019/ 17/10سویسرا اعتبارا من 

رفي،  العام على النتائج؟ وما ھي الخطوة التالیة التي ستتخذھا؟ ال سیما وأن دور ومھمة اللجنة، الرقابة والتدقیق بصحة وسالمة القطاع المص
الصادرة عن البنك المركزي. وھو حكماً یختلف عن دور ھیئة   والوقایة من المخاطر المصرفیة، والتأكد من التزام المصارف بتنفیذ التعامیم

 . 2015/ 44التحقیق الخاصة، المؤلفة بموجب قانون مكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب رقم 
 

 لاألموا  حجم معرفة
مییزي، القاضي غسان عویدات،  وكان طلب اللجنة من المصارف قد تزامن مع إحالة وزیرالعدل السابق، ألبرت سرحان، كتاب النائب العام الت

ان  على السلطات السویسریة القضائیة المختصة، بواسطة وزارة الخارجیة، للمساعدة القضائیة في شأن المعلومات عن تحویل مبالغ مالیة من لبن
ب، وال سیما أن عملیات التحویل  إلى حسابات مصرفیة في سویسرا، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل وتبادل المعلومات في مجال مكافحة اإلرھا

 2015-11-44/24المشكوك بأمرھا، قد تشكل جرائم جزائیة منصوص ومعاقب علیھا في قانون مكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب رقم 
 منھ.  3و   2و   1في المواد 

مصدره، وما إذا كان مشبوھاً أو ال، على أن یتم  اإلفادة عن حجم المال الذي تم تحویلھ مع بیان  2020\1\ 1وتضمن الطلب الذي ُرفع بتاریخ 
مستندات  االستماع إلى الشھود عند االقتضاء توضیحاً وتصویباً، مع التشدید على تكلیف المصارف المعنیة التي تم تحویل األموال إلیھا، تقدیم ال

 .والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي ھذه الحسابات وأرقامھا
 

 ء والقضا البیانات  خصوصیة 
تشرین والمطالبة بإستعادة األموال المنھوبة، تعزز بعدما صادق البرلمان السویسري في العاشرمن   17كل ھذا المسار الذي انطلق بفعل انتفاضة 

نھا لبنان، ما سیُمكن الدولة  ، ومن ضم2021دولة إضافیة بحلول العام   18على التبادل التلقائي للبیانات المصرفیة مع  2019شھر كانون األول  
 اللبنانیة من االطالع على بیانات وأرصدة جمیع اللبنانیین في المصارف السویسریة. 

عود  وعلى الرغم من فتح األفق واألمل بإمكانیة استرداد األموال المنھوبة، وخصوصاً بعد معلومات خبراء االقتصاد عن أرقام ومبالغ خیالیة ت
،  2021لى سویسرا. إال أن استفادة لبنان من اتفاقیة تبادل المعلومات المصرفیة مع سویسرا، والتي سیبدأ العمل بھا في لسیاسیین، تم تحویلھا إ

 ستبقى معلقة، بسبب تخلفھ عن تطبیق معاییر المنتدى العالمي لخصوصیة البیانات، وفق ما جاء في اإلعالن الصادرعن البرلمان السویسري. 
المتابعین لھذا الملف في حدیثھم إلى "المدن"، ومنھم النائب جورج عقیص "قیام الحكومة اللبنانیة ووزارة المال بتوفیر   والمعاییر المطلوبة وفق

لسریة  كل ما یلزم من إجراءات تقنیة تفرضھا ھكذا معاھدات دولیة، وال سیما برمجیات إلكترونیة تحتاجھا وزارة المال، وتتعلق بشروط األمان وا
سیبدأ البنك المركزي السویسري بتخزین المعلومات، حتى   2020رفیة. وھي غیر متوفرة لألسف في لبنان. فابتداء من حزیران للحسابات المص

 .یتقدم الجانب اللبناني بالطلب رسمیاً بتسلمھا"
 

 د لالستردا كافیة الموجودة  القوانین
لبناني للعمل مع القضاء السویسري، وطلب رفع السریة المصرفیة عن  وترى مصادر "المدن" أن الحل الوحید المتاح حالیاً ھو دفع القضاء ال

مھا  حسابات األشخاص المتھمین بالفساد، أو بسرقة المال العام. فھل ستُتابع وزیرة العدل ماري كلود نجم ھذا الملف؟ وھي التي قالت عند تسل
 ء؟مھامھا أنھا ستعمل من أجل استرداد األموال المنھوبة وإستقاللیة القضا

سلة من   یقول رئیس منظمة جوستیسیا، بول مرقص، لـ"المدن"، أنھ "یُمكن تتبّع أو تجمید أو حجز أو طلب استرداد األموال المختلسة، استناداً إلى
لمشروع، قانون  وما یلیھا من قانون العقوبات، قانون اإلثراء غیر ا 351القوانین القائمة، وغیر المطبقة، بسبب الحمایات السیاسیة ومنھا المادة 

. وھذه  المحاسبة العمومیة، قانون حمایة كاشفي الفساد، قانون الوصول إلى المعلومات، قانون التبادل الضریبي بالنسبة لجرم التھرب من الضریبة
ھي األداة الدولیة األولى  و UNCACفي اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  24/4/2009اإلمكانیة القانونیة تتعّزز دولیاً، ألن لبنان طرف منذ 

والتي تنّص على "إرجاع الموجودات والتصّرف فیھا" وفقاً    14/12/2005والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ    31/1/2003الفاعلة والصادرة في 
 وسواھا منھا".   56و  55و 50و  46دولة)، خصوصاً باالستناد إلى المواد  190آللیة ملزمة للتعاون بین األطراف (نحو 

)، أوكرانیا (فیكتور یانوكوفیتش،  2011)، مصر (حسني مبارك 2011ار إلى "سوابق كما جرى في تونس (زین العابدین بن علي، وأش
بعد   1998لغایة استرداد األموال عام  1986)، وقبلھا الفیلیبین (ماركوس، 2014)، البرازیل (2014-2008)، كازاخستان (2014

 ).1998-1993)، نیجیریا (ساني أباشا، 1986یسرا)، ھایتي (جان كلود دي فالیي صدورعشرات األحكام القضائیة في سو
ولفت مرقص إلى أن "السیاسیین ال یفتحون الحسابات بالضرورة بأسمائھم الشخصیة، بل تحت أسماء مستعارة وبموجب كیانات معنویة  

  potentate Money Actوقانون   2015دوفالیي وآخر عام معروف بقانون  2011كالشركات، وإن لدى سویسرا قانوناً خاصاً صادراً عام 
راء عنایة  الذي یجیز تجمید أموال السیاسیین األجانب، فضالً عن سلطة فدرالیة لمراقبة األسواق المالیة، والتي یعود إلیھا التأكد مما إذا تم إج

ن فساد، فیصار إلى تجمیدھا بشروط مجتمعة (سقوط الحكومة، فساد  واجبة على تحویالت المتنفذین األمنیین والسیاسیین، للتأكد أنھا غیر ناتجة ع
 مرتفع، مصدر األموال جرمي، مصلحة سویسریة علیا)".

https://www.almodon.com/auther/2014/10/1/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86


 في الخالصة، یحق لھیئة التحقیق الخاصة مخابرة السلطات األجنبیة والمحلیة كافة. ویُمكن للسلطات القضائیة المختصة، عبر وزارات العدل
، متابعة ھذا الملف مع الجھات السویسریة المختصة، إذا كانت ھناك نیة فعلیة وجدیة في استرداد األموال المختلسة،  والخارجیة وربما المالیة

 بمعزل عما إذا كانت ستخبرنا لجنة الرقابة على المصارف بما توفر لدیھا من أرقام عن حجم التحویالت إلى الخارج، أم ال.
 القوانین. بقي فقط أن نجد سلطة ترید فعالً تطبیق 

 

https://www.almodon.com/economy/2020/1/25/%D8%B3%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A4-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7 

https://www.almodon.com/economy/2020/1/25/%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2020/1/25/%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2020/1/25/%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2020/1/25/%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2020/1/25/%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2020/1/25/%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2020/1/25/%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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