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ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ٢

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

بدًال من قبول المسؤولية، تفادت 
المصارف اللبنانية فعليًا الوفاء 

بالتزاماتها القانونية تجاه المودعين

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ٣

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

“
„

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.
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ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

العالقــات  ذوو  المودعــون  نجــح  نفســه،  الوقــت  فــي 

رأس  قيــود  نظــام  مــن  الكامــل  التهــرب  فــي  النافــذة 

المــال. وبينمــا يرفــض مجلــس النــواب إصــدار قانــون 

رســمي لمراقبــة رأس المــال، تمكــن أصحــاب النفــوذ مــن 

تحويــل نحــو ٦ مليــارات دوالر مــن لبنــان، إن لــم يكــن 

أكثــر مــن ذلــك بكثيــر٨. ومــا يزيــد الطيــن بلة أن األشــخاص 

المقريين من النخب السياســية يســيطرون على ٤٣٪ من 

أصول المصارف التجارية في لبنان وأن ١٨ من أصل ٢٠ 

بالنخــب  مرتبطــون  كبــار  مســاهمون  لديهــا  مصرفــًا 

السياسية، وفقًا لتقرير صدر عام ٩٢٠١٦.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ٥

المهــم جــدًا أن يتأكــد المدعــون أيضــًا أن المحكمــة 

األجنبيــة لهــا اختصــاص النظــر فــي قضيــة ناشــئة عــن 

عقودهم مع المصارف اللبنانية.

مــا  الدعــوى"  "أســاس  مصطلــح  يشــمل 

فــي  تــه  إثبا اللبنانييــن  المودعيــن  علــى  يتعيــن 

المطلوبــة  األدلــة  كميــة  وتختلــف  المحكمــة. 

معظــم  وفــي  المزعومــة.  للجريمــة  تبعــًا 

إثبــات  المودعيــن  مــن  كثيــر  يســتطيع  الحــاالت، 

بمنــع  العقــود  خرقــت  اللبنانيــة  المصــارف  أن 

الوصــول إلــى المدخــرات.

للبنــوك  الجرمــي  الســلوك  إثبــات  أمــا 

الفســاد،  أو  كاالحتيــال  واألجنبيــة،  اللبنانيــة 

المودعــون  ويواجــه  أدلةإضافيــة.  فيتطلــب 

ــة بســبب عوامــل  ــرة فــي جمــع األدل ــات كبي عقب

القضــاء  وضعــف  المصرفيــة  الســرية  كقوانيــن 

فــي لبنــان.

مــا  االنتصــاف"  "ســبل  مصطلــح  يحــدد   ، أخيــرًا

المحكمــة.  فــي  ربحــوا  إذا  المدعــون  يتلقــاه 

أجنبيــة  لمحكمــة  يجــوز  الحــاالت،  بعــض  فــي 

بلدهــا  فــي  لبنانــي  مصــرف  أصــول  مصــادرة 

وفــي  المدعــي.  المــودع  لتعويــض  كضمــان 

حــاالت أخــرى، يجــوز للمحاكــم الخارجيــة أن تأمــر 

إعادتهــا  أو  البلــد،  ذلــك  فــي  األصــول  ببقــاء 

دوليــة  لمنظمــة  بــع  تا لبنانــي  فــرع  إلــى 

اســتخدامها  مــن  بــدًال  الدولــي)  (كالبنــك 

المودعيــن. لتعويــض 

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ٦

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.

?

?

نراكم في المحكمة: خيارات القانونية األجنبية للمودعين اللبنانيين 

لم يقم البنك بإجراء فحوصات ’اعرف عميلك‘ 
بشكل صارم على األموال المستلمة من لبنان

غرامات على البنوك األجنبية
(والضغط التجاري المحتمل على

البنوك اللبنانية)

يختلف بين البلدان
ذة المختلفة  الُمنفِّ

انتهكت البنوك اللبنانية واألجنبية الممارسات التجارية الجيدة
وحقوق اإلنسان من خالل التمييز ضد العمالء،

والحق في الملكية، من خالل األنشطة التجارية.

خرق العقد

العالجاتأساس المطالبةالمكانةالصالحية

الوصول إلى األموال

الوصول إلى األموال

الوصول إلى األموال

مصادرة األصول 

مصادرة األصول 

تجميد األصول 

خرق االلتزام
بسداد الودائع

خرق االلتزام
بسداد الودائع

خرق االلتزام
بسداد الودائع

الصناديق ذات الصلة الخالية
من الفساد أو االحتيال

PEP إخفاء األصول المملوكة من الشخصيات السياسية البارزة
  البالغة أكثر من مليون دوالر. 

سوء سلوك مالي خطير يؤثر على األموال العامة ؛
حكومات الدول األعضاءاإلتحاد األوروبي نقل غير مصرح به لرأس المال 

في االتحاد األوروبي

منظم حكومي

حكومي
 (ولكن يمكن ألي شخص تقديم شكوة)

عالمي

عالمي

بريطانيا

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة

خرق العقد

خرق العقد

االحتيال اإلجرامي
/  الفساد

قوانين الشخصيات 
PEP السياسية البارزة

قوانين مكافحة
تبييض األموال

(تنظيمات اعرف عميلك)

عقوبات
االتحاد األوروبي

ارشادات األمم المتحدة
في قواعد العمل
و حقوق اإلنسان

مواطن أميركي

مواطن أميركي

ضحية الجريمة

أو

وزارة العدل األميركية

وزارة العدل األميركية
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أو

اإلتحاد األوروبي

البنوك
اللبنانية

البنوك
األجنبية

مواطن بريطاني

مواطن في اإلتحاد األوروبي



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ٨

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

حتى لو وافقت المحاكم البريطانية واألوروبية على النظر في النزاعات بين المودعين 
“والمصارف اللبنانية، فقد تجد أن المصارف اللبنانية لم تخل في الواقع بالتزاماتها التعاقدية „

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ٩ 

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

عــادة مــا تكون الحكومــة المحلية (في 
هــذه الحالــة، الحكومــة اللبنانية) هي 
التي ســتحث واشــنطن على متابعة 

القضيــة - وهــو اقتــراح غير مرجح من أي 
حكومــة لبنانيــة بعد الحرب.

“
„

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ١٠

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

مكن للضغط المكثف، المتسلح بأدلة 
موضوعية، إقناع مزيد من البلدان داخل 

أوروبا وخارجها (كالواليات المتحدة) بإنشاء 
أطر قانونية.

“
„

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ١١

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

هناك أدلة ظرفية دامغة على أن المصارف المراسلة ربما لم تنفذ تدابير العناية الواجبة 
“المعززة حيال الشخصيات السياسية اللبنانية البارزة التي حولت أمواًال إلى الخارج. „

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ١٢

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

وقــد تكــون المصــارف اللبنانية انتهكت 
المبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحدة عبر 

تطبيــق قيــود غير رســمية على رأس المال، 
وقــد تكــون المصــارف األجنبية فعلت ذلك 

بشــكل غير مباشــر عبر قبول التحويالت 
مــن المودعين ذوي النفوذ.

“
„

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ١٣

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

رغم أن هذه المبادئ الطوعية ليست ملزمة 
قانونًا، فإنها تعرض المساهمين الخاصين 
والعامين في المصارف اللبنانية التهامات 

بالنفاق لمشاركتهم في نظام قيود رأس المال 
غير القانونية.

“
„

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ١٤

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

ينبغــي أن يضغــط المودعون على الحكومات 
األجنبيــة لتقديم المســاعدة لمختلف 

المطالبــات بموجب القوانين الحالية، ال ســيما 
فــي البلدان التــي تمتلك فيها المصارف 

اللبنانيــة أصوًال كبيرة.

“
„

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

الصفحة ١٥
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ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

يجب أن تؤكد تلك الحمالت على األثر 
الوحشي لنظام قيود رأس المال غير 

القانونية في لبنان على صغار المودعين 
اللبنانيين، الذي ينتهك بالتأكيد التزامات 
المسؤولية االجتماعية لهذه المؤسسات.

“
„

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني
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ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.



ملخص تنفيذي

حشــود  شــاركت   ،٢٠١٩ األول/أكتوبــر  تشــرين  فــي 

ــة.  اللبنانييــن فــي مظاهــرات طالبــت بمجتمــع أكثــر عدال

بينمــا ســارع المصرفيــون فــي البــالد بهــدوء إلــى بــذل 

وحمايــة  ثــراء،  األكثــر  زبائنهــم  لحمايــة  جهودهــم 

أنفسهم، من كارثة اقتصادية متسارعة.

كان الغضــب الشــعبي يتصاعــد قبــل احتجاجــات الثــورة، 

حيــث منعــت القيــود غيــر الرســمية علــى رأس المــال 

اللبنانييــن العادييــن مــن تحويــل األمــوال إلــى الخــارج أو 

الــدوالر  إلــى  اللبنانيــة  الليــرة  مــن  مدخراتهــم  تحويــل 

علــى  نفســها  القيــود  تطبــق  لــم  بينمــا  األمريكــي. 

المصرفييــن اللبنانييــن والشــخصيات السياســية البــارزة 

إنقــاذ  مــن  تمكنــوا  الذيــن  المعنيــة،  األخــرى  والنخــب 

أصولهــم مــن انهيــار النظــام المالــي. وهنــاك مزاعــم بــأن 

هــذه القلــة المتميــزة حولــت عبــر المصــارف اللبنانيــة 

مــن  كثيــر  يعانــي  وبينمــا  الخــارج.  إلــى  مبالــغ ضخمــة 

اللبنانييــن مــن الجــوع، يقــال إن أولئــك المحمييــن مــن 

األزمة اشتروا شققًا فاخرة في باريس ونيويورك.

الصغــار  المودعــون  يتمتــع  ال  لبنــان،  داخــل 

- ناهيــك عــن أي  الحمايــة  والمتوســطين بمثــل هــذه 

ــد  ــدي فــي اســتعادة مدخراتهــم المفقــودة. فق أمــل ج

رفضــت المصــارف، التــي تعمــل إلــى جانــب المصــرف 

المركــزي، التراجــع عــن القيــود غيــر القانونيــة علــى رأس 

المــال، فــي تجاهــل صــارخ للقوانيــن المحليــة والدوليــة. 

ومــرت هــذه االســتراتيجية غيــر القانونيــة إلــى حــد كبيــر 

دون اعتــراض مــن القضــاء الضعيــف فــي لبنــان، الــذي 

يدعــم عــادة مصالــح النخبــة السياســية المصرفيــة. إن 

مثــل  مثلهــا  مؤخــرًا،  المعينــة  ميقاتــي  حكومــة 

الحكومــات الســابقة فــي فتــرة بعــد الحــرب األهليــة، 

هــي حكومــة "مصرفييــن" – وهذا ما يؤكده ورود 

ــار عــدة بشــكل الفــت فــي وثائــق  أســماء سياســيين كب

باندورا المســربة مؤخرًا.

يمكــن  المحليــة،  العدالــة  نــدرة  مــن  الرغــم  وعلــى 

عبــر  أموالهــم  اســترداد  اللبنانييــن محاولــة  للمودعيــن 

رفــع دعــاوى قانونيــة فــي بلــدان أخــرى. فالعديــد مــن 

ــرة فــي مختلــف  ــة يملــك أصــوًال كبي المصــارف اللبناني

بلــدان العالــم كالواليــات المتحــدة وفرنســا والمملكــة 

المتحــدة وسويســرا. ونظريــًا، يحــق للمودعيــن الحصــول 

فــي  نجحــوا  إذا  األصــول  تلــك  مــن  تعويــض  علــى 

المســاهمين  كبــار  و/أو  اللبنانيــة  المصــارف  مقاضــاة 

خارج لبنان.

فــي الواقــع، يعتبــر التقاضــي فــي الخــارج طريقــًا شــاقًا 

اللبنانييــن.  المودعيــن  أمــام  جديــة  عقبــات  ويضــع 

المدعيــن  علــى  الصعــب  مــن  ســيكون  أنــه  واألهــم 

فــي  أجنبيــة  محاكــم  تنظــر  أن  وجــوب  إثبــات  منهــم 

أبــدت  اللبنانيــة.  المصــارف  وبيــن  بينهــم  النزاعــات 

المحاكــم البريطانيــة اســتعدادًا لســماع بعــض مطالبــات 

أقــل  يــزال  ال  الوضــع  لكــن  اللبنانييــن،  المودعيــن 

وضوحًا في فرنســا.

ــى الحكومــات  ــن الضغــط عل ــار آخــر، يمكــن للمودعي كخي

ــة  ــة ضــد المصــارف اللبناني ــة لرفــع دعــاوى جنائي األجنبي

ــارزة، بهــدف كســر الجمــود  والشــخصيات السياســية الب

أن  بيــد  الودائــع.  علــى  الحصــول  بشــأن  المســتمر 

النخــب  مــع  يحققــوا  لــن  األجانــب  العاميــن  المدعيــن 

السياســية اللبنانيــة علــى أســاس الشــك وحــده - وعلــى 

مصدرهــا  دامغــة  أدلــة  تقديــم  بالتأكيــد  المودعيــن 

التســريبات األساســية والمبلغين عن المخالفات.

اللبنانييــن  للمودعيــن  يمكــن  المحاكــم،  إلــى  وإضافــة 

غيــر  القيــود  نظــام  بشــأن  دبلوماســية  ضغــوط  إثــارة 

القانونيــة علــى رأس المــال. فهنــاك أطــراف معنيــة بــارزة 

غيــر  الســلوك  فــي  متورطــة  البلــدان  بعــض  فــي 

مــن  اللبنانــي،  المالــي  للقطــاع  والتمييــزي  القانونــي 

مســاهمين تدعمهــم الدولــة فــي المصــارف اللبنانيــة 

إلــى شــركاء مصرفييــن فــي الخــارج. ويجــب أن تواصــل 

ــة اإلعالميــة تســمية هــذه المؤسســات  حمــالت التوعي

عديمــة الضميــر وفضحهــا، وممارســة الضغــط المعنــوي 

عليها كي تتخلى عن النخب اللبنانية.

ال شــك أن التحــرك المســتقبلي يضــع تحديــات أمــام 

القانونــي  الضغــط  أن  بيــد  اللبنانييــن.  المودعيــن 

والدبلوماســي المنســق يمكــن أن يقــّرب يــوم محاســبة 

الطبقــة الحاكمــة فــي لبنــان – التــي يجــب أن تطلــق حــًال 

أكثر عدًال لصغار المودعين في البالد.

ما هي القوانين التي انتهكت؟

تنتهــك قيــود رأس المــال غيــر الرســمية التــي فرضتهــا 

المصــارف التجاريــة الواحــد والســتين وجمعيــة مصــارف 

القوانيــن  مــن  كبيــرة  مجموعــة  صارخــًا  انتهــاكًا  لبنــان 

اللبنانيــة. فهــي قــد خرقــت قانــون النقــد والتســليف 

(عبر فرض أسعار صرف متعددة)١ وقانون التجارة (عبر رفض 

والدســتور  الطلــب)٢  عنــد  بالكامــل  للمودعيــن  الدفــع 

اللبنانــي (عبــر رفــض طلبــات المودعيــن بالحصــول علــى 

وأصــدر  أخــرى٤،٣.  وتشــريعات  الشــخصية)  الممتلــكات 

مــع  تتعــارض  تعاميــم  عــدة  المركــزي  لبنــان  مصــرف 

الدســتور ومــع قانــون الموجبــات والعقــود٥. وقــد اعتبــر 

مجلــس شــورى الدولــة، أعلــى هيئــة إداريــة قضائيــة 

فــي لبنــان، أن تعميــم مصــرف لبنــان يخالــف كثيــرًا مــن 

القوانيــن وضمانات اإلجــراءات القانونية الواجبة٦.

تفــادت  المســؤولية،  قبــول  مــن  بــدًال  وبالطبــع، 

المصــارف اللبنانيــة فعليــًا الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

اإلفــالس  قوانيــن  فبموجــب  المودعيــن.  تجــاه 

المصــارف  مختلــف  إدارة  مجالــس  اللبنانيــة، ســتصبح 

المســتحقة  الديــون  عــن  شــخصيًا  مســؤولة 

لمؤسساتها، وربما يواجه أعضاؤها عقوبة السجن٧. وقد 

علــى  لبنــان،  مصــرف  مــن  بدعــم  المصــارف،  أبقــت 

الودائــع  معظــم  علــى  قانونيــة  وغيــر  صارمــة  قيــود 

اللبنانيــة. وزعمــت مصــارف عــدة أنهــا تغلــق مــن جانــب 

واحــد حســابات بعــض المودعيــن، وتقــدم لهــم شــيكًا 

مصرفيــًا لودائعهــم المتبقيــة – قيمتــه ال تتجــاوز ٢٠٪ 

مــن القيمــة الحقيقيــة للودائــع. وأدى هــذا األســلوب 

ــن عــن  ــن اللبنانيي ــر مــن المودعي ــي كثي ــى ثن ــث إل الخبي

يخســروا  أن  خشــية  قانونيــة،  إجــراءات  فــي  الشــروع 

مدخراتهــم بالكامل.

إطار: هل لديكم ما يلزم؟

علــى المودعيــن اللبنانييــن التفكيــر فــي ثــالث قضايا 

الخــارج:  فــي  قضائيــة  دعــوى  رفــع  قبــل  رئيســية 

الصفة، وأساس االدعاء، وسبل االنتصاف.

ومصطلــح الصفــة يعنــي الشــخص أو المؤسســة 

التــي يمكنهــا رفــع دعــوى ضــد طــرف آخــر. يمكــن ألي 

مطالــب بــدء بعــض الخيــارات المقترحــة. علــى ســبيل 

المثــال، يمكــن ألي مــودع لبنانــي تقديــم شــكوى في 

أي بلــد، بموجــب مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة 

لحقــوق اإلنســان واألعمــال. وفــي حــاالت أخــرى، يجب 

ــة، (جنســية االتحــاد  أن يحمــل المدعــي جنســية معين

األوروبــي مثــًال)، كــي يســتطيع اســتخدام قوانيــن 

ــاك  ــي. وهن ــاد األوروب ــة المســتهلك فــي االتح حماي

قضايــا معينــة ال يمكــن رفعهــا إال منيمكــن رفعهــا إال 

مــن قبــل إدارة حكوميــة أو جهــة تنظيميــة، وخاصــة 

في المسائل الجنائية.

نراكــم فــي المحكمــة: الخيــارات القانونيــة األجنبيــة 
للمودعين اللبنانيين

لقــد بــدأ المودعــون اللبنانيــون فعليــًا البحــث عــن خيــارات 

اإلجــراءات القانونيــة فــي بلــدان أخــرى. ففــي تشــرين 

الثاني ٢٠١٩، تأسس اتحاد المودعين لتوفير خدمات التنسيق 

والضغــط للمودعيــن اللبنانييــن الصغــار والمتوســطين 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  بســبب  عانــوا  الذيــن 

الرســمية. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، قــدم االتحــاد استشــارات 

ــة لألعضــاء ورصــد التقــدم المحــرز فــي الدعــاوى  قانوني

التــي رفعهــا المودعــون اللبنانيــون فــي محاكــم لبنــان 

والمحاكــم األجنبيــة. ورفعــت منظمــات أخــرى، مــن بينهــا 

 ،(Sherpa) وشيربا (Accountability Now) المحاسبة اآلن

المتحــدة  والواليــات  وفرنســا  سويســرا  فــي  قضايــا 

وأماكــن أخــرى. وال تــزال خيــارات عــدة محتملــة غيــر مختبــرة 

وهــي   - اللبنانيــة  المــال  رأس  بقيــود  يتعلــق  فيمــا 

االنتهاكات المحتملة ألنظمة اعرف عميلك (KYC)، ومبادئ 

اإلنســان  حقــوق  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم 

بشــأن  الجديــدة  األمريكيــة  والتشــريعات  واألعمــال، 

الثروة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة١٠.

الدعاوى المدنية

المملكة المتحدة وأوروبا

ــن  ــة، يمك ــة المســتهلك األوروبي ــن حماي ــب قواني بموج

مــن  اإلنصــاف  طلــب  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي 

محكمــة أوروبيــة لخــرق عقــد مســتهلك مبــرم فــي الخــارج. 

رفــع  األوروبــي  االتحــاد  لمواطنــي  يمكــن  وعمومــًا، 

دعــوى فــي دولــة عضــو إذا اعتبــروا "الطــرف األضعــف" 

فــي عقــود المســتهلك، كاتفــاق حســاب توفيــر شــخصي 

مع أحد المصارف١١. نظريًا، توفر قوانين حماية المستهلك 

هــذه (المعروفــة باســم "إعــادة صياغــة "الئحــة بروكســل 

ــات منخفــض نســبيًا علــى المودعيــن  األولــى) عــبء إثب

ــات أن  ــًا مــن هــؤالء ســوى إثب ــن. وليــس مطلوب المدعي

المصــارف اللبنانيــة أخلــت بالتزامــات الســداد، بــدًال مــن 

ــال. وإذا نجحــوا فــي  ــر خطــورة كاالحتي ــات ســلوك أكث إثب

ذلــك، فإنهــم عــادة يقنعــون المحكمــة األوروبيــة المعنيــة 

أوروبــا.  فــي  المعنــي  المصــرف  أصــول  بمصــادرة 

وبالفعــل، أصــدرت محكمــة واحــدة علــى األقــل فــي 

تابعــة  فرنســية  شــركة  أوليــًا ألصــول  تجميــدًا  باريــس 

لمصرف لبناني، بانتظار حكم القضاء١٢. 

حتــى اآلن، لــم ينجــح المدعــون فــي إثبــات مســؤولية 

حمايــة  تشــريعات  بموجــب  اللبنانيــة  المصــارف 

المودعــون  بــدأ  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

ــا  ــة إجــراءات فــي أوروب ــون جنســيات أوروبي الذيــن يحمل

ضــد المصــارف اللبنانيــة، زاعميــن أنهــا أخلــت بالتزاماتهــا 

غيــر  قيــود  فــرض  عبــر  المودعيــن  بســداد  التعاقديــة 

قانونيــة علــى رأس المــال. فــي فرنســا وحدهــا، رفــع 

تجاريــة  دعــاوى  عــدة  فرنســيون  لبنانيــون  مواطنــون 

مــن   ١٤ (المــادة  مماثلــة  محليــة  أحــكام  بموجــب 

ودائعهــم  علــى  للحصــول  ســعيًا  المدنــي)،  القانــون 

التــي تحتفــظ بهــا المصــارف اللبنانيــة. وال تــزال القضايــا 

المحكمــة،  خــارج  ســويت  أو  النظــر  قيــد  فرنســا  فــي 

وهناك دعوى واحدة تم رفضها.

لقــد واجــه المودعــون اللبنانييــن المدعــون فــي هــذه 

أن محكمــة  إثبــات   - كبــرى  عقبــة  المرفوضــة  القضيــة 

النــزاع المعنــي. فعلــى  النظــر فــي  أجنبيــة تســتطيع 

تميــل  المســتهلك،  حمايــة  تشــريعات  مــن  الرغــم 

القضايــا  فــي  النظــر  تجنــب  إلــى  األجنبيــة  المحاكــم 

القضــاء  إن  تقــول  أحكامــًا  تتضمــن  بعقــود  المتعلقــة 

المخــول فــي البــت بالنزاعــات هــو قضــاء بلــد آخــر (فــي 

وجــدت   ،٢٠٢١ نيســان  فــي  لبنــان).  الحالــة،  هــذه 

محكمــة تجاريــة فــي نانــت أن مودعــًا فرنســيًا لبنانيــًا قــد 

تنــازل عــن حقــه فــي التقاضــي فــي فرنســا عبــر توقيــع 

يمكــن  "ال  أنــه  علــى  ينــص  بيــروت  بنــك  مــع  عقــد 

للعميــل رفــع دعوى ســوى أمام محاكــم بيروت"١٣. يمكن 

ــق الســابقة  للمــودع اســتئناف قــرار المحكمــة وال تنطب

يحكمــه  بلــد  فرنســا  ألن  هنــا،  الصارمــة  القانونيــة 

القانــون المدنــي. ومــع ذلــك، يتفــق حكــم المحكمــة مــع 

الحاكــم  القانــون  أحــكام  بشــأن  الفرنســي  الفقــه 

إلــى دعــم حــق األطــراف فــي  الــذي يميــل  للعقــود، 

االتفــاق على مــكان النظر في النزاعات١٤.

فــي المملكــة المتحــدة، حقــق المودعــون مزيــدًا مــن 

ــة.  ــم البريطاني النجــاح فــي ســماع الدعــاوى أمــام المحاك

ففــي قضيــة خليفــة ضــد بنــك لبنــان والمهجــر، وجــدت 

محكمــة العــدل العليــا مؤخــرًا أن محكمــة بريطانيــة تملــك 

اختصــاص النظــر فــي مطالبــة مــودع لبنانــي بالحصــول 

علــى ١٫٤ مليــون دوالر مــن المدخــرات. وقبلــت المحكمــة 

أن "إعــادة صياغــة" الئحــة بروكســل األولــى - التــي تظــل 

جــزءًا مــن القانــون البريطانــي حتــى بعــد خــروج بريطانيــا 

من االتحاد األوروبي - تنطبق على عقد خليفة المصرفي١٥. 

وفــي تشــرين األول ٢٠٢١، أثبــت أحــد المودعيــن أنــه 

يمكــن لمحكمــة بريطانيــة االســتماع إلــى دعــواه ضــد 

البنــك اللبنانــي الفرنســي علــى أســاس مختلــف قليــًال. 

فقــد وجــد القاضــي أن البنــك اللبنانــي الفرنســي أظهــر 

نيــة للقيــام بأعمــال تجاريــة حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك 

فــي المملكــة المتحــدة، مــن خــالل اإلعــالن عــن خدمــات 

مصرفية للمغتربين العرب األثرياء١٦.

مــع ذلــك، ال يــزال علــى المودعيــن اللبنانيين أثنــاء المحاكمة 

إثبــات حقهــم فــي اســتالم مدخراتهــم بالعملــة األجنبيــة، 

ويفضــل أن يكــون ذلــك خــارج لبنــان. فحتــى لــو وافقــت 

المحاكــم البريطانيــة واألوروبيــة علــى النظــر فــي النزاعــات 

أن  تجــد  فقــد  اللبنانيــة،  والمصــارف  المودعيــن  بيــن 

بالتزاماتهــا  الواقــع  فــي  تخــل  لــم  اللبنانيــة  المصــارف 

ــال، أن  ــل القاضــي، علــى ســبيل المث ــة. قــد يقب التعاقدي

المصــارف يمكــن أن تفــي بالعقــود عبــر الدفــع للمودعيــن 

بشيكات مصرفية بالعملة اللبنانية، رغم أن هذه الشيكات 

ال تمثــل ســوى نســبة زهيــدة مــن قيمــة الحســاب بالــدوالر. 

ومــن المثيــر لالهتمــام أن المحكمــة العليــا فــي المملكــة 

المتحــدة نظــرت فــي تحميل المصــارف اللبنانية مســؤولية 

المشــاركة فــي نظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، 

بشــكل منفصــل عــن التزامــات الســداد. ففــي قضيــة 

مانوكيــان ضــد بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان، قضــت 

المحكمــة بــأن المــودع قــد تصــرف بســوء نيــة برفضــه طلب 

التحويــل الخارجــي للمــودع رغــم أنــه يســمح بذلــك للزبائــن 

ذوي النفوذ١٧.

خارج المحكمة: ما وراء النظام القانوني

لعــدم  مقنعــة  أســبابًا  اللبنانيــون  المودعــون  يملــك 

الســترداد  الخــارج  فــي  التقاضــي  علــى  االعتمــاد 

مدخراتهــم. فرغــم اســترداد بعــض األصــول مــن الخــارج 

ــًال  ــًا طوي ــب وقت ــادة تتطل ــة ع ســابقًا، فــإن هــذه العملي

المثــال،  ســبيل  علــى  باهظــة.  قانونيــة  ورســومًا 

استعادت المحاكم ٤٫٨ مليار دوالر سرقها الرئيس النيجيري 

ساني أباتشا، لكن المحاكمة استغرقت ١٨ عامًا ولم تتم 

إعــادة بعــض األمــوال حتــى اآلن. وعلــى عكــس نيجيريــا، 

ــر  ــة غي ــة محلي ــع حكوم ــون م ــون اللبناني يتعامــل المودع

ــاح فــي اســترداد  ــة، مــا يضــر بإمكاناتهــم. والنج متعاون

حيــث  ثنائــي،  بشــكل  العمــل  عــادة  يتطلــب  األصــول 

تقــود الحكومــات جهــود اســترداد األمــوال مــن بلــدان 

أخــرى. بيــد أن الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة قاومــت متابعــة 

معهــم  التفــاوض  حتــى  أو   - المودعيــن  مطالبــات 

بنزاهــة. وقــد تــؤدي قوانيــن الســرية المصرفيــة أيضــًا 

األدلــة  جمــع  علــى  المودعيــن  قــدرة  إحبــاط  إلــى 

للمحاكمــة. علــى ســبيل المثــال، اســتعاد المدعــون أقــل 

بنــك  فضيحــة  فــي  المتضمنــة  األمــوال  نصــف  مــن 

إلــى  الوصــول  صعوبــة  هــو  جزئيــًا  والســبب  كابــول، 

الســجالت المصرفية األفغانية.

الصفحة ١٧

نراكم في المحكمة: الضغط القانوني من الخارج قد يحشر نخبة لبنان المصرفية في الزاوية

الســلوك  ســوء  حيــال  المتزايــدة"  شــكوكه  عــن 

المصــارف  تديــن  عديــدة،  بلــدان  فــي  لكــن  المالــي٢٥. 

بالتزامــات أكثــر صرامــة تجــاه الجهات التنظيميــة الحكومية - 

كاالمتثــال إلجــراءات "اعــرف عميلــك". وبنــاء علــى ذلــك، 

ســيكون مــن الحكمــة تقديــم التمــاس إلــى جهــة تنظيميــة 

حكومية لبدء تحقيق.

جســيمة  انتهــاكات  إثبــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

عميلــك"  و"اعــرف  األمــوال  غســل  مكافحــة  للوائــح 

ــر تأثيــرًا كبيــرًا علــى النظــام المالــي فــي  يمكــن أن يؤث

مصــارف  علــى  كبيــرة  عقوبــات  ُفرضــت  فــإذا  لبنــان. 

أجنبيــة لتعاملهــا مــع سياســيين لبنانييــن بارزيــن، فمــن 

المصــارف  حقــوق  ســحب  فــي  تنظــر  أن  المحتمــل 

"إلزالــة  كإجــراء  اللبنانيــة  المصــارف  مــن  المراســلة 

ــًال علــى  المخاطــر". وســيرتب هــذا التطــور ضغطــًا هائ

المصــارف اللبنانيــة التــي تعثــرت ســابقًا دون الوصــول 

شــباط  ففــي  العالميــة.  الماليــة  األســواق  إلــى 

٢٠١١، صنفــت وزارة الخزانــة األمريكيــة البنــك اللبنانــي 

لغســيل  رئيســي  قلــق  "مصــدر  أنــه  علــى  الكنــدي 

األمــوال"، مــا أدى إلــى انهيــاره. وفــي آب ٢٠١٩، أغلــق 

بســبب  عوقــب  أن  بعــد  أبوابــه  أيضــًا  الجمــال  بنــك 

ــد  ــة". بي ــه المالي "مســاعدته بوقاحــة أنشــطة حــزب الل

أن هــذا النهــج ينطــوي علــى مخاطــر جســيمة للبنــان 

المالــي  للقطــاع  بالجملــة  البيــع  فرفــض  بأســره. 

باالقتصــاد  الضــرر  مــن  مزيــدًا  ســيلحق  اللبنانــي 

اللبنانــي المنهــك أصــًال، مــع منــع التحويــالت الخارجيــة 

وتحويــالت "الــدوالرات الجديــدة" - التــي تعــد حاليــًا 

شــريان حيــاة لكثير من األســر اللبنانية.

األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  المتحــدة  األمــم  مبــادئ 

وحقوق اإلنسان

يمكــن للمودعيــن اســتخدام حجــة أن المصــارف اللبنانيــة 

ــادئ األمــم  ــة قــد أخلــت بالتزاماتهــا بموجــب مب واألجنبي

المتحدة التوجيهية بشأن األعمال وحقوق اإلنسان٢٦. فهذه 

المبــادئ الدوليــة تفــرض التزامــًا عامــًا علــى الحكومــات 

احتــرام  تجــاه  الشــركات  والشــركات بمراعــاة مســؤولية 

إلــى  الرجــوع  للمودعيــن  ويمكــن  اإلنســان.  حقــوق 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  بموجــب  اســتحقاقاتهم 

ــز وتكريــس  ــة مــن التميي اإلنســان، التــي تشــمل الحماي

ــا أن نظــام  ــة هن ــاد الحج ــة٢٧. ومف ــرد فــي الملكي ــق الف ح

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة انتهــك حقــوق اإلنســان 

تلــك عبــر الســماح لبعــض أصحــاب الحســابات بســحب 

ودائعهــم وحرمــان آخريــن مــن هــذا الحــق. وقــد تكــون 

المصــارف اللبنانيــة انتهكــت المبــادئ التوجيهيــة لألمــم 

رأس  علــى  رســمية  غيــر  قيــود  تطبيــق  عبــر  المتحــدة 

ذلــك  فعلــت  األجنبيــة  المصــارف  تكــون  وقــد  المــال، 

بشــكل غيــر مباشــر عبــر قبــول التحويــالت مــن المودعيــن 

ذوي النفوذ.

لتطبيــق  قليلــة  ســوابق  توجــد  الحــظ،  ولســوء 

ليــة،  بفعا المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

المودعيــن  علــى  الواضــح  انطباقهــا  رغــم 

عالميًا

(KYC) لوائح اعرف عميلك

ثمــة خيــار فّعــال للمودعيــن اللبنانييــن هــو مالحقــة 

المصــارف  مــع  تعاملــت  التــي  األجنبيــة  المصــارف 

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  بموجــب  اللبنانيــة 

مكافحــة  قوانيــن  مارســت  فلقــد  عميلــك.  واعــرف 

ــم  ــى حاك ــة عل غســل األمــوال بالفعــل ضغوطــًا هائل

شــخصية  وهــو   - ســالمة  ريــاض  لبنــان  مصــرف 

المودعيــن  مــع  المفاوضــات  فــي  رئيســية 

فــي  جنائيــة  محاكمــة  يواجــه  الــذي   - اللبنانييــن 

مكافحــة  لوائــح  وتتطلــب   .٢٤ وفرنســا  ٢٣ سويســرا

المصــارف  تجــري  أن  أيضــًا  نفســها  األمــوال  غســل 

مــن  المحولــة  األمــوال  علــى  الواجــب  التدقيــق 

المصــارف  وتتخــذ  المخاطــر".  مرتفعــة  "بلــدان 

غيــر  عمالئهــا  أن  مــن  للتأكــد  إجرائيــة  خطــوات 

متورطيــن فــي غســيل أمــوال أو أي ســوء ســلوك 

أصــدرت جهــات تشــريعية،  آخــر. وقــد  مالــي خطيــر 

غرامــات  المتحــدة،  الواليــات  فــي  ســيما  وال 

فــي  قّصــرت  مصــارف  علــى  الــدوالرات  بمليــارات 

تطبيــق تدابيــر مكافحــة غســل األمــوال.

األمــوال  غســل  مكافحــة  لوائــح  خــرق  يمثــل  قــد 

المودعيــن  بيــد  قويــة  حجــة  عميلــك"  و"اعــرف 

اللبنانييــن - بشــرط موافقــة جهــة تنظيميــة حكوميــة 

أدلــة  فهنــاك  تحقيــق.  فــي  الشــروع  علــى  قويــة 

ظرفيــة دامغــة علــى أن المصــارف المراســلة ربمــا لــم 

حيــال  المعــززة  الواجبــة  العنايــة  تدابيــر  تنفــذ 

ــت  ــي حول ــارزة الت ــة الب الشــخصيات السياســية اللبناني

مرتفــع  "بلــدًا  لبنــان  كان  الخــارج.  إلــى  أمــواًال 

يــزال  وال   ،٢٠١٩ األول  تشــرين  قبــل  الخطــورة" 

مخاطــر  جيــدًا  األجنبيــة  المصــارف  ســتدرك  كذلــك. 

اســتالم تحويالت من سياســيين منذ أواخر عام ٢٠١٩، 

ــذي حظيــت  ــر ال ــي الكبي ال ســيما بعــد االهتمــام الدول

بــه البــالد. وبالطبــع، ال يــزال مــن غيــر الواضــح هــل 

قامــت المصــارف المراســلة بواجبهــا فعــًال وقدمــت 

المتعلقــة  المشــبوهة  المعامــالت  تقاريــر 

إلــى  البــارزة  اللبنانيــة  السياســية  بالشــخصيات 

الجهــات التنظيميــة المعنيــة.

تشــير الســوابق إلــى أن المودعيــن اللبنانييــن ســيحتاجون 

حكوميــة  تنظيميــة  جهــة  علــى  االعتمــاد  إلــى  بالتأكيــد 

للتحقيــق فــي انتهــاكات مكافحة غســل األمــوال ومقاضاة 

مرتكبيهــا. فالدعــاوى القانونيــة الخاصــة لــم تحقــق النجــاح 

باســتخدام هــذا الطريــق. ففــي عــام ٢٠٢١، قــدم صنــدوق 

تقاعد أمريكي شكوى ضد بنك Danske الدنماركي، الذي 

أديــن بغســل ٢٣٠ مليــون دوالر مــن إيــرادات غيــر مشــروعة 

عبــر فــرع فــي إســتونيا. وزعــم الصنــدوق أن المصــرف لــم 

يبــد شــكوكًا بشــأن نشــاط غســيل أمــوال فــي تقاريــره 

الماليــة، وبالتالــي دفــع الصنــدوق عــن طريــق االحتيــال 

إلــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة. بيــد أن المحكمــة 

األمريكيــة قضــت بــأن البنــك "غيــر ملــزم باإلبــالغ الذاتــي 

ســيادة  أو  الديمقراطيــة  تقويــض  عــن  المســؤولة 

القانــون فــي لبنــان". تشــمل العقوبــات أفعــال مــن 

المتعلــق  الجســيم  المالــي  الســلوك  "ســوء  قبيــل 

األمــم  اتفاقيــة  تعرفــه  (كمــا  العامــة"  باألمــوال 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد) والتصديــر غيــر المصــرح بــه 

المتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ولبنــود  المــال"٢٠.  لــرأس 

رأس  قيــود  لنظــام  خاصــة  أهميــة  الفســاد  لمكافحــة 

ــة تحظــر  ــان، ألن االتفاقي ــة فــي لبن ــر القانوني المــال غي

اختالس الممتلكات الخاصة (المادة ٢٢)، وغسل اإليرادات 

الجرميــة (المــادة ٢٣)، وإخفــاء الملكيــة (المادة ٢٤).

إلــى  اللبنانيــون  المودعــون  ســيحتاج  ذلــك،  مــع 

ممارســة ضغــط مكثفــة علــى دول االتحــاد األوروبــي 

أن  بمجــرد  القســرية.  التدابيــر  هــذه  تطبيــق  لضمــان 

نظــام  هيــكل  األوروبــي  االتحــاد  مجلــس  يؤكــد 

فيــه  دولــة  كل  علــى  ســيتعين  المقتــرح،  العقوبــات 

تنفيــذ هــذه العقوبــات - بمــا فــي ذلــك، وهــو مهــم 

العقوبــات.  تلــك  مــن  المقصــودة  األهــداف  جــدًا، 

أبــدت فرنســا اهتمامــًا  المثــال،  لذلــك، علــى ســبيل 

المصرفيــة  السياســية  النخبــة  بفــرض عقوبــات علــى 

ــًا  ــر مــن المجــر، التــي انتقــدت علن ــر بكثي ــان أكب فــي لبن

السياســيين  القــادة  علــى  الضغــط  محــاوالت 

المكثــف،  للضغــط  يمكــن  اللبنانييــن٢١. 

المتســلح بأدلــة موضوعيــة، إقنــاع مزيــد مــن البلــدان 

بإنشــاء  المتحــدة)  (كالواليــات  وخارجهــا  أوروبــا  داخــل 

أطــر قانونيــة تفــرض عقوبــات تتماشــى مــع اتفاقيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم 

تجميــد األصــول ومصادرتها (المادة ٥٤) والتعويض عن 

األضــرار (المادة ٣٥).

عقوبــات  المتحــدة  الواليــات  طبقــت  جانبهــا،  مــن 

دون  محــددة،  لبنانيــة  نخــب  علــى  فرديــة  اقتصاديــة 

التعامــل مباشــرة مــع القطــاع المصرفــي. أبرزهــا، فــي 

تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٢٠، حيث فرضت وزارة الخزانة 

السياســي  باســيل،  األمريكيــة عقوبــات علــى جبــران 

اللبناني البارز وحليف حزب الله، بناًء على مزاعم فساد

٢٢. كمــا فرضــت الــوزارة عقوبــات علــى أفــراد مرتبطيــن 

مباشــرة بحــزب اللــه، كالشــبكات الماليــة التــي ُيزعــم 

أنهــا تمــول الجماعــة. وفــي أواخــر تشــرين األول ٢٠٢١، 

تعــّرض ثالثــة لبنانييــن بارزيــن للعقوبــات: جهــاد العــرب 

الحريــري)  ســعد  الســابق  الــوزراء  لرئيــس  (مســاعد 

جميــل  والنائــب  باســيل)  (مســاعد  خــوري  ودانــي 

عواقــب  األمريكيــة  العقوبــات  نظــام  يحمــل  الســيد. 

مثــل حظــر األصــول الفرديــة الموجــودة فــي الواليــات 

أو  المواطنيــن  مــع  معامــالت  أي  وحظــر  المتحــدة 

تضــع  لــم  اآلن،  حتــى  لكــن  األمريكيــة.  الشــركات 

يســتجيب  للعقوبــات  إطــارًا  األمريكيــة  الســلطات 

مباشــرة لنظــام قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة، علــى 

غــرار نمــوذج مجلس االتحاد األوروبي.

وحتــى إذا بــدأت تدابيــر مصــادرة األصــول، قــد يواجــه 

إلدانــة  كافيــة  أدلــة  تقديــم  فــي  صعوبــة  المودعــون 

المصــادرة  قوانيــن  تتطلــب  اللبنانيــة.  المصــارف 

بــل  للعقــد.  بســيط  خــرق  مجــرد  مــن  أكثــر  األمريكيــة 

المدعيــن)  المودعيــن  (أو  العــدل  وزارة  علــى  ســيتعين 

إثبــات أن المصــارف اللبنانيــة قــد تورطــت فــي أنشــطة 

وبالطبــع،  بالودائــع.  يتعلــق  فيمــا  أو فاســدة  احتياليــة 

العقبــات  هــذه  علــى  التغلــب  العــدل  لــوزارة  يمكــن 

ــة  ــة للمطالب ــر إصــدار أوامــر قضائي ــة عب المتعلقــة باألدل

بأدلــة مــن المصــارف األمريكيــة واألجنبيــة، التــي قــد 

فــي  المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  حتــى  تتفــوق 

لبنــان. ولكــن مــن غيــر المحتمــل أن تتخــذ وزارة العــدل 

ــال أو  هــذه الخطــوة دون وجــود دليــل قــوي علــى االحتي

ــر  ــر آخ ــن عــن المخالفــات أو أي مخب الفســاد مــن المبلغي

يتمتع بمكانة جيدة.

قوانين الشخصيات السياسية البارزة 

قد يوفر القانون األمريكي الجديد وسيلة لمالحقة 

التــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  الموجــودة  األصــول 

يحتفــظ بهــا لبنانيــون بــارزون سياســيًا - بشــرط اســتيفاء 

غســل  مكافحــة  قانــون  فبموجــب  معينــة.  شــروط 

األمــوال لعــام ٢٠٢٠، يمكــن لوزارة العدل رفع دعاوى ضد 

سياســيين بارزيــن متهميــن بإخفــاء ملكيــة أمــوال تزيــد 

ومــن  األمريكيــة.  المصــارف  فــي  دوالر  مليــون  عــن 

تكــون  أن  يشــترط  ال  القانــون  أن  بمــكان،  األهميــة 

األمــوال المعنيــة مســتمدة مــن جريمــة، مــا يقلــل عــبء 

اإلثبــات علــى وزارة العــدل والمودعيــن اللبنانييــن. وفــي 

الوقــت نفســه، تحتــاج وزارة العــدل إلــى دليــل قــوي علــى 

أن سياســيين بارزيــن لبنانييــن قــد أخفــوا فعليــًا ملكيتهــم 

وهــذا  األمريكيــة؛  المصــارف  إلــى  حولــت  ألمــوال 

المخالفــات  عــن  ُمبلــغ  وجــود  األغلــب  علــى  يســتلزم 

مّطلــع جيــدًا مــن داخــل النظــام المالــي اللبنانــي. وفــي 

سياســيًا  البــارزون  األشــخاص  يواجــه  إدانتهــم،  حــال 

الســجن عشــر ســنوات ومصــادرة أي ممتلــكات متعلقــة 

بموضوع الدعوى.

السياســية  الشــخصيات  قانــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

األســئلة  تبقــى  واضحــة،  مزايــا  يوفــر  الجديــد  البــارزة 

اإلجرائيــة حــول تطبيقــه فــي الســياق اللبنانــي. فــأوًال 

وقبــل كل شــيء، لــم يتضــح بعــد هــل ســيطبق القانــون 

إلــى  التحويــالت  ســيغطي  هــل  أي   - رجعــي  بأثــر 

المصــارف األمريكيــة التــي حدثــت قبــل ســنه فــي كانــون 

الثانــي ١٩٢٠٢١. عــالوة علــى ذلــك، لــن تســتخدم حكومــة 

الواليــات المتحــدة أي أصــول مصــادرة لتلبيــة االدعــاءات 

صلــة  وجــود  لعــدم  اللبنانييــن،  للمودعيــن  القانونيــة 

مباشــرة بيــن ثــروة الشــخصيات السياســية البــارزة وقيــود 

رأس المال غير القانونية.

االتحاد األوروبي

عقوبات اقتصادية مستهدفة

فــي تمــوز ٢٠٢١، أعلــن مجلــس االتحــاد األوروبــي عــن 

ــة  ــى "إمكاني ــات المخصصــة، ينــص عل ــة للعقوب هيكلي

والكيانــات  األشــخاص  علــى  عقوبــات  فــرض 

الواليــات المتحدة األمريكية

فــي  بعــد  اللبنانيــون  المودعــون  ينجــح  لــم 

الدعــاوى  بمختلــف  المتعلقــة  المحاكمــات 

فــي  اللبنانيــة  المصــارف  المرفوعــة ضــد  المدنيــة 

المودعيــن،  التحــاد  ووفقــًا  األمريكيــة.  المحاكــم 

فــي  مدنيــة  دعــاوى  اللبنانيــة  المصــارف  واجهــت 

كاليفورنيــا  مثــل  عديــدة،  أمريكيــة  واليــات 

والعقبــة  ونيويــورك.  الشــمالية  وكارولينــا 

المحكمــة  أن  إثبــات  وجــوب  هــي  األولــى 

فــي  النظــر  اختصــاص  لهــا  المعنيــة  األمريكيــة 

ومودعيــن  لبنانيــة  مصــارف  بيــن  قانونــي  نــزاع 

حمايــة  قوانيــن  عكــس  فعلــى  لبنانييــن. 

تمنــح  ال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  المســتهلك 

اللبنانييــن  المواطنيــن  األمريكيــة  التشــريعات 

بشــأن  دعــاوى  رفــع  فــي  فعليــًا  حقــًا  األمريكييــن 

ضــو  قضيــة  ففــي  لبنــان.  فــي  موقعــة  عقــود 

مودعــان  حــاول  للتجــارة،  اللبنانــي  البنــك  ضــد 

نيويــورك ضــد مصــرف  دعــوى فــي  رفــع  لبنانيــان 

االحتيــال  بدعــوى  لبنانيــة،  بنــوك  وثالثــة  لبنــان 

الجزئيــة  نيويــورك  محكمــة  وقضــت  العقــد.  وخــرق 

عقــود  ألن  األمــر  فــي  بالنظــر  اختصاصهــا  بعــدم 

اللبنانــي.  للقانــون  صراحــة  تخضــع  المدعيــن 

المودعيــن  أن  المســاعدة  غيــر  الجوانــب  ومــن 

 .١٨ نيويــورك  ســكان  مــن  ليســوا 

بشــكل  المحكمــة  حكمــت  لربمــا  كذلــك،  كانــوا  فلــو 

األوروبيــة  القضايــا  فــي  وكمــا  مختلــف. 

األمريكييــن  المتقاضيــن  علــى  والبريطانيــة، 

اللبنانيــة  المصــارف  أن  إثبــات  منفصــل  بشــكل 

بالتزامــات  أو  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  فعليــًا  أخلــت 

قانونيــة أخــرى.

الدعاوى الجنائية

الواليــات المتحدة األمريكية

االحتيال الجنائي والفســاد

المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة  قانــون  ينــص 

علــى اســترداد األصــول إذا ثبــت أن األمــوال ذات 

(كمــا  فســاد  أو  احتيــال  عــن  نشــأت  الصلــة 

وزارة  تحــاول  األمريكــي).  القانــون  يعرفهمــا 

العــدل عــادة مصــادرة األصــول فــي إطــار إجــراءات 

بشــأن  المخــاوف  يخفــف  النظــام  وهــذا  جنائيــة. 

حكومــة  همــوم  (فآخــر  القانونيــة  الرســوم 

مــن  رســومًا  تحصــل  أن  هــو  المتحــدة  الواليــات 

علــى  بالضــرورة  يعتمــد  لكنــه  لبنانييــن)  مودعيــن 

فــي  بالمســألة.  المتحــدة  الواليــات  اهتمــام 

(فــي  المحليــة  الحكومــة  تكــون  مــا  عــادة  الواقــع، 

التــي  هــي  اللبنانيــة)  الحكومــة  لــة،  الحا هــذه 

وهــو   - القضيــة  متابعــة  علــى  واشــنطن  ســتحث 

بعــد  لبنانيــة  حكومــة  أي  مــن  مرجــح  غيــر  اقتــراح 

المودعــون  يكــون  قــد  ذلــك،  مــن  بــدًال  الحــرب. 

(أو  الخاصــة  تدابيرهــم  اتخــاذ  علــى  قادريــن 

تقديــم التمــاس إلــى وزارة العــدل للقيــام بذلــك) 

بالقــول إنهــم "ضحايــا جريمــة".

الشــروع  يمكــن  االتفاقيــة،  فبموجــب  نييــن.  للبنا ا

أي  فــي  ئيــة  جنا شــكوى  تقديــم  عبــر  قضيــة  فــي 

الشــروع  المحامــاة  لشــركات  يمكــن  كمــا  بلــد. 

بــة عــن أي مــودع، دون شــرط  نيا فــي اإلجــراءات 

الســمات  هــذه  مــن  لرغــم  ا وعلــى  الجنســية. 

فــي  الدولــي  المجتمــع  نجــح  مــا  ًا  نــادر المشــجعة، 

التوجيهيــة  المبــادئ  بموجــب  الشــركات  مقاضــاة 

لألمــم المتحــدة.

خطــة  المثــال،  ســبيل  علــى  سويســرا،  قدمــت 

لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ  لتنفيــذ  وطنيــة  عمــل 

وهــذه  السويســري.  نــون  القا بموجــب  المتحــدة 

كــم  المحا نظــام  يوفــر  أن  تتطلــب  الخطــة 

ئيــة  قضا انتصــاف  ســبل  السويســري 

المصــارف  ترتكبهــا  لتــي  ا لالنتهــاكات 

فشــل  العمليــة،  لناحيــة  ا مــن  لكــن  السويســرية. 

ــادرة  ٢٠٢٠ فــي تمريــر مب لثانــي  ا اســتفتاء تشــرين 

ســتجعل  نــت  كا لتــي  ا المســؤولة،  األعمــال 

المصــارف)  فيهــا  (بمــا  السويســرية  الشــركات 

حقــوق  انتهــاكات  عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولة 

معارضــو  جــادل  فقــد  لــم.  العا فــي  اإلنســان 

الشــركات  ســيثني  نــون  القا بــأن  بنجــاح  االقتــراح 

العمــل فــي سويســرا، وهــذا يضــر  العالميــة عــن 

٢٨. وبدًال من ذلك، زاد البرلمان  باالقتصاد السويسري

الواجبــة  يــة  العنا متطلبــات  السويســري 

حقــوق  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  للشــركات 

أن  يبــدو  الحــظ،  ولســوء  المحتملــة.  اإلنســان 

فــي  المتحــدة  لألمــم  التوجيهيــة  المبــادئ 

دبلوماســيًا  ضغطــًا  تخلــق  قــد  لــي   الحا الوقــت 

العالمــي. ــي  ل ــى القطــاع الما ــًا عل وليــس قانوني

ــود رأس  قــدم بعــض المشــاركين الرئيســيين فــي قي

طوعيــة  تعهــدات  لبنــان  فــي  القانونيــة  غيــر  المــال 

ومــن  التجاريــة.  تعامالتهــم  بشــأن  ملزمــة  وغيــر 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  الحالييــن  المســاهمين 

الكبــرى مؤسســة التمويــل الدوليــة٢٩ التابعــة للبنــك 

اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  الدولــي، 

وتتبنــى  للتنميــة.  الفرنســية  والوكالــة  والتنميــة، 

أهدافــًا  الدولــة  مــن  المدعومــة  المؤسســات  هــذه 

علــى  عملهــا.  فــي  الممارســات  ألفضــل  اجتماعيــة 

الوكالــة  رســالة  بيــان  يدعــي  المثــال،  ســبيل 

وتدعــم  "تمــول  المؤسســة  أن  للتنميــة  الفرنســية 

وتسرع االنتقال إلى عالم أكثر عدًال واستدامة"٣٠. ويدعي 

أمريكيــة  مصــارف   بينهــم  آخــرون،  مســاهمون 

المســؤولية  التزامــات  يتبعــون  أنهــم  وفرنســية، 

يكــون  أن  تتطلــب  التــي  للشــركات،  االجتماعيــة 

ــًا. ورغــم أن هــذه المبــادئ  نشــاطها مســؤوًال اجتماعي

تعــرض  فإنهــا  قانونــًا،  ملزمــة  ليســت  الطوعيــة 

المصــارف  فــي  والعاميــن  الخاصيــن  المســاهمين 

اللبنانيــة التهامــات بالنفــاق لمشــاركتهم فــي نظــام 

قيــود رأس المــال غيــر القانونيــة.

للمصــارف  المالييــن  الشــركاء  مــن  كثيــر  اعتمــد 

اآلثــار  تغطــي  مماثلــة  طوعيــة  التزامــات  اللبنانيــة 

الوقــت،  وبمــرور  التجاريــة.  لتعامالتهــم  االجتماعيــة 

وضعــت المصــارف العالميــة الكبــرى أطــرًا مؤسســية 

والفســاد  الماليــة  الجرائــم  مخاطــر  مــع  للتعامــل 

ــات االقتصاديــة. واإلطــار  وتمويــل اإلرهــاب والعقوب

التــي  وولفســبيرغ،  مبــادئ  هــو  األبــرز  التطوعــي 

بنــك  بينهــم  كبيــر،  دولــي  ممــّول   ١٣ عليهــا  وافــق 

الرئيســي  المســاهم  الفرنســي،  جنــرال  سوســيتيه 

فــي بنــك لبنانــي. وهــذه المبــادئ هــي "مجموعــة 

ألفضــل  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  ملزمــة  غيــر 

بيــن  العالقــات  إقامــة  تنظــم  التــي  الممارســات 

المصــارف الخاصــة والزبائــن والحفــاظ عليهــا".

ــى  ــن عل ــون أن الموقعي قــد يزعــم المودعــون اللبناني

التوجيهيــة  المبــادئ  انتهكــوا  قــد  وولفســبيرغ 

ألفضــل الممارســات إذا قبلــوا تحويــالت مــن لبنــان 

القانونيــة.  غيــر  المــال  رأس  قيــود  نظــام  ظــل  فــي 

المماثلــة  القانونيــة  غيــر  الحجــج  تنطبــق  أن  ويمكــن 

علــى معظــم المصــارف الكبــرى التــي تعلــن عمومــًا 

للشــركات،  االجتماعيــة  المســؤولية  سياســات  عــن 

مبــادئ  علــى  موقعــة  تكــن  لــم  وإن  حتــى 

غيــر  اللبنانييــن  المودعيــن  ولكــون  وولفســبيرغ. 

تنفيــذ  إلــى  الســعي  يمكنهــم  ال  ملزميــن، 

ــادئ وولفســبيرغ أو التزامــات  االلتزامــات بموجــب مب

أي  خــالل  مــن  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

المبــادئ  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  قضائــي.  نظــام 

تعــرض شــركاء المصــارف اللبنانيــة لتغطيــة إعالميــة 

مضــرة بهــم ولمزاعــم عــن ســلوك غير الئق.

التوصيات.

المطرقــة  بيــن  عالقــون  اللبنانيــون  المودعــون 

المصرفيــون  يحظــى  لبنــان،  ففــي  والســندان. 

متعاونــة.  غيــر  وحكومــة  متقاعــس  قضــاء  بحمايــة 

تحديــات  المودعــون  يواجــه  األخــرى،  البلــدان  وفــي 

الخيــار  األدلــة.  جمــع  وفــي  الكبيــرة  التكاليــف  فــي 

األفضــل هــو أن يتبــع المدعــون مســارات قانونيــة 

العاميــن  المدعيــن  مــع  واحــد  وقــت  فــي  مختلفــة 

مــن  يتطلــب  ذلــك  لكــن  األجانــب،  والمشــرعين 

بهــذه  بفعاليــة  تهتــم  أن  اللبنانيــة  غيــر  الحكومــات 

علــى  الضغــط  المودعــون  يســتطيع  لكــن  القضيــة. 

المصرفييــن اللبنانييــن.

الحكومــات  علــى  المودعــون  يضغــط  أن  ينبغــي 

لمختلــف  المســاعدة  لتقديــم  األجنبيــة 

ســيما  ال  الحاليــة،  القوانيــن  بموجــب  المطالبــات 

المصــارف  فيهــا  تمتلــك  التــي  البلــدان  فــي 

دعــوى  نجحــت  إذا  كبيــرة.  أصــوًال  اللبنانيــة 

قضائيــة واحــدة ضــد مصــرف لبنانــي واحــد، فقــد 

الدعــاوى  مــن  ســيل  أمــام  بانــدورا  تفتــح صنــدوق 

المدعيــن  فبعــض  التجــاري.  والضغــط  القانونيــة 

أو  األمريكيــة  العــدل  كــوزارة  األجانــب،  العاميــن 

مــوارد  يملكــون  األمريكيــة،  الخزانــة  وزارة 

ضــد  التقاضــي  فــي  إنجــازات  وســجل  حكوميــة 

وعلــى  والخــارج.  الداخــل  فــي  الماليــة  الجرائــم 

الضغــط  اســتراتيجيات  تنســيق  المودعيــن 

مالحقــة  علــى  الحكوميــة  ئــر  الدوا هــذه  لتشــجيع 

ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اللبنانيــة.  المصــارف 

اللبنانيــة  غيــر  الرقابيــة  الجهــات  تشــجيع  ينبغــي 

األجانــب  المصرفييــن  الشــركاء  مــع  التحقيــق  علــى 

مكافحــة  قوانيــن  بموجــب  اللبنانيــة  للمصــارف 

"اعــرف  بمبــدأ  وااللتــزام  األمــوال  غســل 

عميلــك" والمبــادئ التوجيهيــة لألمــم المتحــدة.

جنســية  يحملــون  الذيــن  للمودعيــن  يمكــن 

علــى  القضائيــة  المالحقــة  اســتكمال  مزدوجــة 

ضــد  مدنيــة  دعــاوى  برفــع  الحكومــة  مســتوى 

الســبل  بعــض  وتعطــي  الخــارج.  فــي  المصــارف 

فــي  المســتهلك  حمايــة  كقوانيــن  القانونيــة، 

ممارســة  فــي  األمــل  بعــض  األوروبــي،  االتحــاد 

ويتجلــى  اللبنانيــة.  المصــارف  علــى  الضغــط 

بعــض  أصــًال  ســوت  المصــارف  أن  فــي  ذلــك 

حمايــة  قوانيــن  بموجــب  المودعيــن  مطالبــات 

المحكمــة  فــي  تخســر  أن  خشــية  المســتهلك، 

المطالبيــن  تجــاه  للمســؤولية  ســابقة  وتخلــق 

فــي  العليــا  المحكمــة  ســمحت  وقــد  اآلخريــن. 

فــي  متعــددة  دعــاوى  بســماع  المتحــدة  المملكــة 

ابتــكار  المودعيــن  وعلــى  البريطانيــة.  المحاكــم 

علــى  المتقاضيــن  هــؤالء  لمســاعدة  اســتراتيجيات 

تفضلهــا  التــي  الترهيــب  أســاليب  مقاومــة 

القســري  كاإلغــالق  اللبنانيــة،  المصــارف 

ــة. ــر المتوازن ــة غي للحســابات والمــوارد المالي

حــث  إلــى  أيضــًا  الضغــط  جهــود  تمتــد  أن  يجــب 

جديــدة  أشــكال  فــرض  علــى  األجنبيــة  الحكومــات 

المصــارف  علــى  القانونــي  الضغــط  مــن 

المخصصــة.  االقتصاديــة  كالعقوبــات  اللبنانيــة، 

تحــذو  أن  المتحــدة  الواليــات  مثــل  لــدول  ويمكــن 

مالحظة المحرر

االســتهداف  فــي  األوروبــي  االتحــاد  حــذو 

والسياســيين  المصرفييــن  ألصــول  المباشــر 

المالــي  الســلوك  ســوء  أســاس  علــى  اللبنانييــن، 

القانونيــة  الســبل  مــع  الحــال  هــو  وكمــا  الخطيــر. 

التهديــدات  هــذه  تجبــر  أن  يمكــن  الحاليــة، 

بحســن  التفــاوض  علــى  اللبنانييــن  المصرفييــن 

العــادل  التوزيــع  بشــأن  المودعيــن  مــع  نيــة 

ــي. لخســائر القطــاع المال

غيــر  ضغــوط  ممارســة  أيضــًا  للنشــطاء  يمكــن 

فــي  األجانــب  المســاهمين  علــى  قانونيــة 

فــي  المالييــن  والشــركاء  اللبنانيــة  المصــارف 

والتوعيــة  اإلعــالم  لحمــالت  ويمكــن  الخــارج. 

غيــر  الطوعيــة  االلتزامــات  خــواء  تظهــر  أن  القويــة 

مثــل  مؤسســات  ظاهريــًا  تتبعهــا  التــي  الملزمــة 

والتنميــة  اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  البنــك 

تمتلــك  (التــي  للتنميــة  الفرنســية  لــة  والوكا

والمصــارف  اللبنانيــة)  المصــارف  فــي  أســهمًا 

مراســلين).  كشــركاء  تعمــل  (التــي  العالميــة 

األثــر  علــى  الحمــالت  تلــك  تؤكــد  أن  ويجــب 

غيــر  المــال  رأس  قيــود  لنظــام  الوحشــي 

المودعيــن  صغــار  علــى  لبنــان  فــي  القانونيــة 

التزامــات  بالتأكيــد  ينتهــك  الــذي  اللبنانييــن، 

المســؤولية االجتماعيــة لهــذه المؤسســات.

الناخبــون  يدعــم  أن  هــي  األخيــرة  والتوصيــة 

المقبلــة  بــات  االنتخا فــي  مرشــحين  اللبنانيــون 

يجــب  أكبــر.  بجديــة  المودعيــن  ادعــاءات  يأخــذون 

تشــجع  بسياســات  المرشــحون  هــؤالء  يلتــزم  أن 

المالــي،  القطــاع  فــي  والمســاءلة  الشــفافية 

كبــار  مــع  المالئــم  التحقيــق  عــن  فضــًال 

اللبنانيــة  المصــارف  فــي  المســاهمين 

يجــب  المحلــي،  الصعيــد  علــى  ومقاضاتهــم. 

لتنفيــذ  الفســاد  لمكافحــة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل 

الوقــت  حــان  لقــد  الفســاد.  مكافحــة  تشــريعات 

قانونــًا   ٦٠ قرابــة  البرلمــان  يصــدر  ألن  أيضــًا 

الرشــيد  بالحكــم  المتعلقــة  تلــك  خاصــة   ، معلقــًا

ذلــك  فــي  بمــا  العامــة،  اإلدارة  فــي  والفســاد 

قانــون اســتقالل القضــاء.

لجميــع  امتنانهــا  عــن   Triangle مؤسســة  تعــرب 

هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن  المعلومــات  مصــادر 

كاســيال،  ســتيفان  ذلــك  فيهــم  بمــن  الدراســة 

وجــون  فاينشــتاين،  وأنــدرو  بونســي،  وتشــيب 

عــدم  فضلــوا  أشــخاص  إلــى  باإلضافــة  كاســارا، 

جــاد  إلــى  خــاص  بشــكر  ونتوجــه  أســمائهم.  ذكــر 

أثنــاء  القيمــة  البحثيــة  مســاعدته  علــى  الغصينــي 

إعداد الدراســة.

تقديــم  يزعــم  ال  التقريــر  هــذا  أن  مالحظــة  يرجــى 

االتصــال  القــراء  وعلــى  قانونيــة.  استشــارات 

المشــورة  علــى  للحصــول  قانونــي  بأخصائــي 

بشــأن أي مســألة محــددة.
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