
 شكوك في نجاح التدقيق الجنائي رغم قانون البرلمان

 :كتبت كارولين عاكوم في صحيفة الشرق األوسط

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

إنجازاً من شأنه أن يمهد  عن حسابات المصرف المركزي ومؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته الكتل النيابية

لعدم حصولها على « ألفاريز ومارسال»الطريق أمام التدقيق المالي الجنائي بعد أسابيع من انسحاب شركة 

 .المستندات المطلوبة إلنجاز التدقيق

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

المصداقية بالطبقة السياسية التي تعتبر متورطة بشكل أو بآخر بهدر المال من جهة أخرى، وبالتالي وفقدان 

، وفق ما يؤكد عليه خبراء في القانون واالقتصاد. مع العلم أن التدقيق الجنائي «يستبعد أن تحاسب نفسها

فاوض مع صندوق النقد الدولي يعتبر من أبرز بنود خطة النهوض االقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للت

قبل إعالن فشلها، كما ورد أيضاً ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان للخروج 

 .من أزمته االقتصادية

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

« اللقاء التشاوري»و« القوات اللبنانية»)الذي يرأسه رئيس البرلمان نبيه بري( و« التنمية والتحرير»كتلة 

تعليق العمل بقانون سرية المصارف »)النواب السنة المقربين من حزب هللا( والنائب فؤاد مخزومي، على 

يق الجنائي لمدة سنة تسري من تاريخ نشر القانون، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحق

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 

ليات التدقيقبه حصراً على أن يشمل التعليق كل الحسابات التي تدخل في عم ». 

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 

جازه ال سيما أنه يفترض بدء مفاوضات السرية المصرفية بعام واحد، وهو الوقت الذي لن يكون كافياً إلن

، إضافة إلى عدم وضوح كيفية التعامل مع المؤسسات «ألفاريز ومارسال»مع شركة جديدة بعد انسحاب 

 .الخاصة، وتحديداً المصارف المرتبطة حساباتها بالبنك المركزي

أن « األوسط الشرق»ومع وصفه خطوة رفع السرية المصرفية باإليجابية، يعتبر مرقص في حديث لـ

صياغة القانون غير كاملة وتحتمل التأويل لمن يريد أن يتشدد بتطبيق النصوص، ويعطي مثاالً على ذلك أن 

بإمكان المصرف المركزي أن يعتبر أن المؤسسات الخاصة بما فيها المصارف غير مشمولة بالتعديل 



 151براً أنه كان يفترض تعديل المادة القانوني وبالتالي يمتنع عن الكشف عن المستندات الخاصة بها، معت

بحيث يتم رفع السرية عن المصارف الخاصة « في الماء العكر»من قانون النقد والتسليف حسما ألي جدل 

 ً  .أيضا

ويشكك مرقص بوجود إرادة برفع الغطاء السياسي عن المحسوبين على األحزاب والمسؤولين في 

ية، بحسب قوله، وبالتالي يبدي خشيته من أن تصطنع عقبات المؤسسات، وهذا أهم من رفع السرية المصرف

 .ليست بالحسبان لتبرير عدم السير بالتحقيق

شهراً أمر في غاية  12وعن تحديد رفع السرية لمدة عام واحد، يعتبر مرقص أن إنجاز التدقيق في 

 .الصعوبة ال سيما إذا كانت ستشمل البنك المركزي والمؤسسات العامة والخاصة

الشرق »الحظات نفسها يتوقف عندها الخبير االقتصادي وليد أبو سليمان، الذي يعتبر في حديث مع الم

أنه لو كانت هناك نية حقيقية وصادقة إلنجاز التدقيق المالي لما كان حدد القانون بعام واحد. « األوسط

م إقرار قانون يرتبط بشكل إذا كانوا يعتبرون أن هذا األمر يؤثر على جذب األموال، كان بإمكانه»ويوضح: 

 .«أساسي أو تحديدا بمؤسسات الدولة وموظفيها

ومع تأكيده أن المؤسسات العامة ال تتطلب رفع السرية المصرفية، يؤكد أبو سليمان أن األمر األهم سيكون 

مرتبطاً بالمؤسسات الخاصة وتحديداً بالمصارف الخاصة التي يفترض أن يكشف المصرف المركزي عن 

ات متعلقة بها وهو ما لم ينص عليه القانون األخير، ويذكر بما سبق أن قاله حاكم البنك المركزي مستند

رياض سالمة، مطالباً برفع السرية المصرفية عن المصارف للكشف عن حساباتها وهو ما لم يحصل، 

 .وبالتالي قد يشكل بدوره عائقاً أمام التدقيق الجنائي

فإن المدة الزمنية التي حددها القانون بعام واحد، هي عائق أساسي، وفق ما  أما إذا تم تخطي هذه الثغرات،

يؤكد أبو سليمان، ويعطي مثاالً على ذلك أنه في دولة الموزمبيق استغرق التدقيق الجنائي في مؤسستين 

، يعني شهراً  12أو  11عامتين فقط سبعة أشهر، وبالتالي إذا حققوا في لبنان إنجازاً ونفذوا التدقيق خالل 

بعد انتهاء العام الواحد المحدد بالقانون سنعود إلى الدوامة والحجة نفسها المرتبطة بالسرية المصرفية التي 

 .قد تحول دون أي محاسبة بعد إصدار التقرير
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