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تأخير التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان: 
محاولة واضحة لعرقلة الشفافية وحماية مصالح 

الفاسدين

إّن التأخري يف إجراء التدقيق الجنايئ بحسابات مرصف لبنان ال ُيغتَفر وتفوح منه رائحة إفالس املنظومة 
األخالقي، كام أّن الركون إىل قانون الرّسية املرصفية كمرّبر، هو أمر خاطئ قانونًا ومحاولة واضحة لعرقلة 
الشفافية. انطالقًا من ذلك، نحّث أذرع السلطة كاّفًة - مجلس الوزراء ومجلس النّواب والقضاة - عىل اتخاذ 

كّل اإلجراءات الالزمة إلرغام مرصف لبنان عىل االلتزام بعقد التدقيق املّتفق عليه.  

بعد مرور عاٍم عىل انفجار األزمة املدّمرة، شاَرَف إهامل الطبقة السياسية حّد اإلجرام. يستحّق املجتمع أن يتّم 
التعامل بشفافية مع أمر التحويالت املالية التي كّبدت ماليني الناس خسارة مّدخرات أعامرهم. إّن رفض مرصف 

لبنان التعاون مع املدّققني هو ترّصف غري مقبول، وقيام السياسيني عىل اختالف أطيافهم بتربير هذا الرفض 
والتغايض عنه هو أمٌر ال ُيغتفر.  

نحن املوّقعني أدناه نؤمن أّن:  

• املرصف املركزي كيان عام، وهو يخضع، مبوجب القانون، ملتطّلبات الشفافية الصارمة. أّما رشكة »ألفاريز 
أند مارسال« )Alvarez & Marsal(، بصفتها مدّققًا جنائًيا، فهي ليست سوى كيان متخصص استخدمته الدولة 

إلنفاذ هذه املتطلبات. إّن رفض مرصف لبنان تزويد »ألفاريز أند مارسال« باملعلومات املطلوبة - وفشل 
الذراعنْي التنفيذية والترشيعية يف إرغامه عىل ذلك - ميّثل انتهاكًا مبارشًا ملوجب الدولة القانوين القايض 

بحامية املصلحة العاّمة.

• إن الركون إىل الرسية املرصفية كمرّبر لرفض التعاون مع »ألفاريز أند مارسال« يتناقض مع القانون. فالرّسية 
املرصفية ليست مطلقة. وَسَبَق لهيئة الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل أن أبدت رأيًا بعقد »ألفاريز أند 
مارسال« إذ افرتضت بوضوح أّنه ال ميكن استخدام قانون الرّسية املرصفية مبا يتناىف مع املصلحة العاّمة، 

وأّن القانون ال يغّطي املخالفات الجنائية. وإذا لزم األمر، ومن أجل حامية هوية األشخاص الطبيعيني أو 
القانونيني، فإّنه يجوز إبقاؤها مغفلًة عرب استخدام األرقام.

• الركون إىل الرسية املرصفية هو محاولة صارخة لعرقلة الشفافية وحامية مصالح الفاسدين الراسخة عىل 
جميع املستويات.

عىل نطاق أوسع، مّثة حاجة إىل النظر جّديًا يف إلغاء قانون الرسية املرصفية اللبناين بشكل كامل. إذ فَقَد القانون 
أساسه املنطقي األصيل، كام مل يعد بإمكان ثقافة اإلفالت من العقاب التي يساهم حاليًا يف إرسائها، أن تسود 

عندما يكون األمن الوطني يف خطر. 

نؤمن بشّدة أّنه ما من مانع يحول دون إجراء »ألفاريز أند مارسال« التدقيق كاماًل مبوجب القانون. وأّن الدولة 
تتمتع بالحق الكامل وهي تضطلع بالواجب التام إلجراء هذا التدقيق. مع ذلك، نحّث أعضاء مجلس النواب الذين 
يعتقدون فعاًل بوجود مانع قانوين أمام التدقيق عىل تقديم اقرتاح عاجل يعفي العقد رصاحًة من ذريعة انتهاك 

الرّسية املرصفية. حينها، سيكشف النواب الذين يصّوتون ضد اقرتاح مامثل دوافعهم الحقيقية وتواطؤهم 
الفاسد.
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