
مصارف لبنانیة في نیویورك الباب  3ھل تفتح الدعوى على  
 أمام دعوى جماعیة؟

 
لبنان بسبب رفضھا اعطاءھا المودعین أموالھم   لیست المرة االولى یقاضي عمالء مصرفیون مصارف لبنانیة أمام المحاكم في

التي رفعھا   ارج لبنان. فالدعوى القضائیةلكنھا المرة االولى التي تُرفع دعاوى مماثلة خ ...أو تحویل أموالھم الى الخارج
الموارد وبنك  المواطنان األمیركیان جوزف أ. ضو وزوجتھ كارین م. ضو على بنك  BLC  وCredit Libanais  ومصرف

المتحدة والدخول في  نیویورك جاءت على خلفیة "رفض تحویل ودائع ھذین المدَّعیین إلى الوالیات  لبنان في إحدى محاكم مدینة
رةمؤام  (conspiracy) ،لمحاولة التھرب من إعادة "الودیعة" الى أصحابھا، اضافة الى  اتفقت علیھا المصارف المذكورة

المصارف بردّ أموالھما،  مسحوبة على مصرف لبنان تبین الحقاً استحالة صرفھا في الخارج"، مطالبان  إصدار شیكات
ة. وتمت الدعوى بموجب قانون المنظمات الفاسدةالمحاما وتعویضھما تكالیف اإلجراءات القضائیة وأتعاب  (RICO)  وھو

والعقوبات المدنیة على نشاط االبتزاز الذي یتم    اتحادي لمكافحة الجریمة المنظمة في الوالیات المتحدة یسمح بالمالحقة قانون
 .كجزء من مشروع إجرامي مستمر

ملیون دوالر عبر   18.5البالغة  اموال (ضو وزوجتھ) ورد في الدعوى ان المصارف عمدت الى "االستیالء" على وفیما
المصارف المدعى علیھا تعمدت الخداع أو التالعب المالي على طریقة   "مخطط بونزي"، لم تَر مصادر مصرفیة أن

""بونزي الخارج أو على أموالھا لدى   مستبعدة في الوقت عینھ صدور أي قرار بالحجز على أصول المصارف المذكورة في  ،
الصفة الشخصیة، وال ترتبط بقضایا تبییض أموال أو تمویل إرھاب  المصارف المراسلة، باعتبار أن الدعوى ال تتعدى .  

بإلزام المصارف المدعى علیھا سداد المتوجبات   األمیركیةالمصادر المصرفیة عینھا توقعت أن یصدر قرار من المحكمة  
الضغط الذي تشكلھ   منظمة جوستیسیا الحقوقیة المحامي الدكتور بول مرقص أكد لـ "النھار" أن  المالیة للمدعین، إال أن رئیس

، اضافة الى ان المصرفي اللبناني اكبر من حظوظ كسب الدعوى ھذه الدعوى على المصرف المعني ومصرف لبنان والقطاع
الشكلیة حظوظ كسب الدعوى. وأعرب عن اعتقاده أن الدعوى آیلة إلى دخول مرحلة الدفوع مخاطر السمعة تفوق  motion to 

dismiss ردّ الدعوى قبل الدخول في األساس التي تقدمھا المصارف المعنیة وتدلي فیھا بأسباب .  

ستزداد اذا أقیمت جماعیا من أكثر من مودع، وھذا ما   ل مرقص، لكنھاوإذا كانت حظوظ كسب ھذه الدعوى قلیلة وفق ما یقو 
األمیركي بـ یُعرف في القانون  class action. أكد لـ"النھار" أن ھذه الدعوى  وھذا االمر تخوف منھ الخبیر المالي دان قزي إذ

متضررین آخرین ضد مصارف أخرى "ستفتح الطریق لدعاوى جماعیة من عمالء ".  

اعتبر انھ "لو أقر قانون الكابیتال كونترول  الدعوى التي كشف عنھا النائب میشال ضاھر عبر تغریدة على "تویتر" والتي في
بفوائد مرتفعة  عیان أن المصارف اللبنانیة احتالت علیھما، بعدما أغرتھماالدعاوى"، أكد المد  لما كنا تعّرضنا لھذا النوع من

التالعب المالي" أوقفت السحب والدفع لعمالئھا. وأوردا أن " جدا، وعندما فشلت في استقطاب المزید من الودائع لتمویل ھذا
أموالھم وودائعھم إلى خارج البالد  ویلاللبنانیین والمساھمین في المصارف وبعض العاملین فیھا تمكنوا من تح  السیاسیین .  

لبنان. ونبّھا إلى أنھما كانا بصدد تحویل أموالھما إلى   ملیون دوالر في  18.5نحو    2016وكان المدعیان قد أودعا منذ عام 
" أمیركا لوال المبالغ مماطلة" المصارف الثالثة، التي أكدت مرارا أنھا على وشك تحویل ھذه .  
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