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قانون السرية المصرفية بصيغته النهائية ال يضمن عدم استخدام 
هذا القانون لتغطية عدد من الجرائم والجنح

يف جلسته األوىل يف واليته الجديدة يف 26 متوز 2022، أقر مجلس النواب مرشوع القانون املرسل من الحكومة 
لتعديل بعض مواد القانون املتعلق بالرسية املرصفية وقانون أصول املحاكامت الجزائية وقانون النقد والتسليف، 

كأحد الرشوط اإلصالحية املطلوبة.

فعىل الرغم من إيجابية صدور قانون يحد من الرسية املرصفية املطلقة التي سادت لعقود طويلة يف لبنان، والذي 
مل يكن ليحصل لوال الضغوط الكبرية التي مورست عىل السلطة السياسية، اال النص بصيغته النهائية ال يضمن عدم 

استخدام هذا القانون لتغطية عدد من الجرائم والجنح.

فالتعديالت التي ادخلها مجلس النواب تثبت عدم اكرتاث السلطة يف التعامل مع األزمة عىل الرغم من اشتدادها. 
فلقد حاول نواب أحزاب السلطة تفريغ التعديالت من معظم مفاعيلها، مبا يبقي عمليا الرّسية املرصفية بصفتها 
القاعدة ال العكس، ويسمح بالتسرّت عىل الجرائم املالية املرتكبة، وتحاياًل عىل صندوق النقد الدويل للحصول عىل 

شهادة حسن سلوك بالتوازي مع زيادة الضغوط الدولية.

ويف استمرار للمامرسة غري الدميقراطية املعتمدة يف الربملان اللبناين منذ عقود، فقد صوت النواب عىل عدد من 
التعديالت عىل مرشوع القانون، لكن املفاجأة كانت يف اسقاط هذه التعديالت وعدم وجودها يف النص النهايئ ما 

يؤرش اىل انه جرت ازالتها يف الكواليس السوداء الخفية للمجلس.

لقد عّطل القانون صالحية رفع الرسّية التي كان يفرتض إعطاؤها إىل لجنة الرقابة عىل املصارف، عرب ربطها بهيئة 
التحقيق الخاّصة لدى مرصف لبنان، وهو ما يعّد تضلياًل خصوصًا أن هذه الهيئة، وبالتجربة، تقاعست دامئًا عن رفع 
الرّسية يف قضايا مهّمة. تعطيل صالحية لجنة الرقابة هو عمليًا إعاقة ملسار إعادة هيكلة املصارف وتحديد حجم 

الخسائر.

فعىل الرغم من ان القانون قد قدم عىل انه يرفع من عدد الجهات التي ميكنها رفع الرسية املرصفية، اال ان الواقع 
يثبت انها يف الواقع ال تزال هذه الصالحية بيد هيئة التحقيق الخاصة املستقلة التي تخضع لسلطة حاكم املرصف 
املركزي. كام وعمل عىل تقليص فعالية العقوبات امُلقرتحة لردع املتخّلفني عن تطبيقه، وتحديدًا املصارف يف حال 
امتناعها عن تأمني املعلومات املطلوبة، وهو ما يجعل العقوبة غري متناسبة مع خطورة الجرم، ويحّد من فعالية 

القانون.

كام وان الغموض ال زال يكتنف مسألة األثر الرجعي للقانون ال سيام وأّن النص، وإن أكد عىل تطبيق القانون فور 
نرشه يف الجريدة الرسمية، اال ان ذلك مل ُيسَتتَبع بأي توضيح آخر سواء لجهة تعارضه مع قوانني أخرى او لجهة 
تطبيقه بأثر رجعي ام ال، األمر الذي يتيح االطالع عىل املعلومات املرصفية السابقة لتاريخ إقراره. هذا الغموض 
يعيق املحاسبة يف ظل غياب إمكانية الكشف عن الجرائم ووقائعها، ويهدد بالتايل اعتامد معايري عادلة يف عملية 

إعادة هيكلة املصارف.

كل ذلك يؤرش بشكل جيّل اىل ان القانون قد أرىس واقعًا قانونيا معقدًا بهدف الحفاظ عىل مبدأ الرسية املرصفية 
قدر اإلمكان بداًل من تكريس رفعها بشكل تام، األمر الذي كان سيشكل إصالًحا حقيقًيا وضامنة للتغيري يف املامرسة 

السياسية واملالية التي حكمت البلد. 
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يف هذا الصدد، تضم »كلنا إرادة« صوتها للمطالبني بتفسري مواد القانون مبا يفتح املجال نحو تطبيقه بأثر رجعي 
مبا يضمن الوصول اىل الحقيقة يف قضايا كثرية وتاليا الحؤول دون تحقيق عفو عام مايل مقنع لكل الجرائم والجنح 

املالية املرتكبة قبل صدور هذا القانون.

ان إصالح نظام الرسية املرصفية، ال بل إلغاؤه بالكامل، هو رشط رضوري لالنخراط يف نهج تجديدي يف إدارة 
أولويات  ومن  الخسائر،  حجم  وتحديد  املصارف  هيكلة  إلعادة  أسايس  أنه  عدا  هيكلتها،  وإعادة  العاّمة  املالّية 
صندوق النقد للتوّصل إىل اتفاق عىل برنامج معه، اال ما جرى يظهر ان هذا القانون قد أىت ليسحب الكلمة الفصل 
يف موضوع الرّسية املرصفية من الوفد الحكومي املفاوض مع صندوق النقد، ويعيد حرصها بيد أركان النظام 

السيايس واملايل اللبناين.


