
 شكوك في نجاح التدقيق الجنائي رغم قانون البرلمان اللبناني
 

يمكن القول مبدئياً إن حجة السرية المصرفية سقطت بإصدار البرلمان اللبناني أول من أمس 

قانون رفعها عن حسابات المصرف المركزي ومؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته الكتل 

النيابية إنجازاً من شأنه أن يمهد الطريق أمام التدقيق المالي الجنائي بعد أسابيع من انسحاب 

 شركة »ألفاريز ومارسال« لعدم حصولها على المستندات المطلوبة إلنجاز التدقيق

 

أما في التفاصيل فهناك »شكوك وعالمات استفهام كثيرة بدأت تطرح تنطلق من بنود القانون 

نفسه من جهة وفقدان المصداقية بالطبقة السياسية التي تعتبر متورطة بشكل أو بآخر بهدر 

المال من جهة أخرى، وبالتالي يستبعد أن تحاسب نفسها«، وفق ما يؤكد عليه خبراء في 

القانون واالقتصاد. مع العلم أن التدقيق الجنائي يعتبر من أبرز بنود خطة النهوض االقتصادي 

التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل إعالن فشلها، كما ورد أيضاً 

 ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان للخروج من أزمته االقتصادية

 

وينص القانون الذي أصدره البرلمان أول من أمس، بعد دمج 4 اقتراحات عن رفع السرية 

المصرفية قدمتها كتلة »التنمية والتحرير« )الذي يرأسه رئيس البرلمان نبيه بري( و»القوات 

اللبنانية« و»اللقاء التشاوري« )النواب السنة المقربين من حزب هللا( والنائب فؤاد مخزومي، 

على »تعليق العمل بقانون سرية المصارف لمدة سنة تسري من تاريخ نشر القانون، وذلك في 

كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على 

حسابات المصرف المركزي والوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس 

والصناديق، كما جاء في قرار المجلس النيابي، ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به 

 «حصراً على أن يشمل التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق

 

ويجمع كل من الخبير االقتصادي وليد أبو سليمان والخبير الدستوري، ورئيس مؤسسة 

جوستيسيا بول مرقص على وجود ثغرات في القانون قد تؤدي إلى عدم تنفيذ التدقيق الجنائي 

ألسباب عدة منها حصر رفع السرية المصرفية بعام واحد، وهو الوقت الذي لن يكون كافياً 

إلنجازه ال سيما أنه يفترض بدء مفاوضات مع شركة جديدة بعد انسحاب »ألفاريز 

ومارسال«، إضافة إلى عدم وضوح كيفية التعامل مع المؤسسات الخاصة، وتحديداً المصارف 

 المرتبطة حساباتها بالبنك المركزي



 

 ومع وصفه خطوة رفع السرية المصرفية باإليجابية، يعتبر مرقص

 

https://nabd.com/s/81637527-a6dcaa/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-

%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A 

 

https://nabd.com/s/81637527-a6dcaa/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://nabd.com/s/81637527-a6dcaa/%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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