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قضية
ّ

يوميًا ،ترد شكاوى من مواطنني عن حاالت رفع السرية املصرفية عن حساباتهم على نحو جائر واعتباطي وخارج ّ
ّ
آلية القانون .هذه إحدى الوقائع الغريبة التي
أخرجها مدير شركة « »MEAوحاكم مصرف لبنان

سالمة والحوت :شراكة في استغالل السلطة

محمّد وهبة ،حسن شقراني
ف��ي  30ح��زي��ران ع��ام  ،2010أرس ��ل رئيس
م �ج �ل ��س إدارة ش� ��رك� ��ة ط� � �ي � ��ران ال� �ش ��رق
األوس� ��ط ( ،)MEAم�ح� ّ�م��د ال �ح��وت ،كتابًا
إل ��ى م �ص��رف ل �ب �ن��ان ي�ط�ل��ب ف �ي��ه م�ت��اب�ع��ة
ق�ض�ي��ة اح �ت �ي��ال ع�ل��ى ال �ش��رك��ة .ف��ي ال�ي��وم
التالي مباشرة ،أص��درت هيئة التحقيق
ال �خ ��اص ��ة ف ��ي امل � �ص� ��رف ،ب ��رئ ��اس ��ة ح��اك��م
مصرف لبنان رياض سالمة (الهيئة التي
ت�ه�ت��م ب�ق�ض��اي��ا ت�ب�ي�ي��ض األم � � ��وال) ،ق ��رارًا
بتجميد ح �س��اب��ات أش �خ��اص م��ن عائلة
واح��دة ورف��ع السرية املصرفية عنها ،من
دون أي تدقيق ب��ادع��اءات الحوت وصلة
األشخاص املشمولني بطلبه لرفع السرية
عن حساباتهم وتجميدها .شمل القرار 6
أشخاص ،بينهم املتهم األساسي (ق .ح،).
وأختاه (م .ح .وت .ح ،).إضافة إل��ى أخيه
(ع .ح ).وزوجته (ع .ق ).وابنه (ص .ح).
ووفقًا للرسالة التي تلقاها سالمة وعمل
ّ
بمضمونها م��ن دون أدن��ى تحقيق ،ف��إن
ّ
م �ح� ّ�م��د ال �ح��وت ي��ت �ه��م امل �ع �ن� ّ�ي األس��اس��ي
ف��ي القضية (ق .ح ).ب��إدارة عملية «س��وء
ائ �ت �م��ان واح �ت �ي ��ال ب�ق�ي�م��ة ث�ل�اث��ة م�لاي�ين
دوالر أميركية في فرعّ الشركة ( )MEAفي
كانو ـــ نيجيريا» ،وبأنه «عمد إلى ّتهريب
تلك األم ��وال إل��ى ل�ب�ن��ان» .كذلك ف��إن��ه «من
ّ
خ�لال اللقاءات معه أف��اد ب��أن ج��زءًا كبيرًا
منها ك��ان ملصلحة شقيقه (ع .ح ...).كما
أف��اد ع��ن ح��رك��ة حسابات ب�ين شقيقه (ع.
ح ).وشقيقته (م .ح.»).
التي توافرت
املعلومات
القضية بحسب
ّ
ـ«األخبار» من جانب أحد املحقق معهم
ل ّ
معقدة؛ وم��ا يزيد األم��ور تعقيدًا وغرابة
ّ
ه��و رف��ض م��راج��ع ق�ض��ائ� ّ�ي��ة مطلعة على
ّ
ه��ذه القضية التعليق عليها .غير أن ما
ّ
ُي�ث�ي��ر ال��ري �ب��ة ف��ي امل��وض��وع ه��و أن هيئة
التحقيق اتخذت قرارًا مباشرًا في غضون
ّ
ّ
 24ساعة (أو حتى أق��ل) ،يخالف القواعد
القانونية لعملها.
فبحسب ّ
املادة الثامنة من قانون مكافحة
ت �ب �ي �ي��ض األم � � ��وال (ال� �ق ��ان ��ون ال ��رق ��م 318
الصادر في  20نيسان « )2001بعد تدقيق
الهيئة ضمن مهلة ثالثة
املعلومات ،تتخذ ّ
أي��ام عمل ق��رارًا مؤقتًا بتجميد الحساب
أو الحسابات املشبوهة مل� ّ�دة خمسة أيام
قابلة للتجديد ّ
مصدر
مرة واحدة إذا كان
ّ
ُ
ً
األموال ال يزال مجهوال أو إذا اشتبه بأنه
تبييض أموال».
ناجم عن جرم
ّ
ُ
وت �ض �ي ��ف امل � � � ّ�ادة إن � ��ه «ف� ��ي خ�ل��ال امل�ه�ل��ة
امل��ذك��ورة ،ت�ق��وم الهيئة بتحقيقاتها في
ش��أن ال�ح�س��اب أو ال�ح�س��اب��ات املشبوهة،
ّإم��ا م�ب��اش��رة أو ب��واس�ط��ة م��ن تنتدبه من
أع�ض��ائ�ه��ا أو امل �س��ؤول�ين امل�ع�ن�ي�ين لديها
أو م��ن ّ
تعينه م��ن ب�ين م�ف� ّ�وض��ي امل��راق�ب��ة،
ّ
وي� �ق ��وم ك� ��ل م ��ن ه � ��ؤالء ب �م �ه �م��ات��ه ،ش��رط
ال �ت �ق� ّ�ي��د ب��ال �س��ري��ة وم � ��ن دون أن ُي �ع �ت� ّ�د
تجاهه بأحكام القانون» الخاص بسرية
امل�ص��ارف وال �ص��ادر ف��ي ع��ام  .1956وبعد
إج� ��راء ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�ل�ازم��ة وخ�ل�ال مهل
التجميد املؤقت للحساب أو للحسابات
ُ
ُ
املشبوهة ،تتابع امل � ّ�ادة نفسها« ،ت�ص��در
ّ
ال �ه �ي �ئ��ة ق � ��رارًا ن �ه��ائ �ي��ًا إم � ��ا ب �ت �ح��ري��ر ه��ذا
ّ
الحساب إذا لم يتبينّ لها أن مصدر تلك
األم ��وال غير م�ش��روعّ ،
وإم��ا برفع السرية
امل �ص��رف �ي��ة ع ��ن ال �ح �س��اب أو ال �ح �س��اب��ات
املشتبه فيها وم��واص�ل��ة تجميدها»ّ .أم��ا
في ح��ال ع��دم إص��دار الهيئة أي ق��رار بعد
انقضاء املهلة ،توضح امل � ّ�ادة القانونية،
ُ
«فيعتبر الحساب ّ
محررًا حكمًا».
ّ
وّف��ي ب�ن��ده��ا ال��راب��ع ،ت�ق��ول امل ��ادة الثامنة
إن� � ��ه «ع� �ن ��د امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى رف � ��ع ال �س��ري��ة
ُ
امل�ص��رف�ي��ة ،على الهيئة أن ت��رس��ل نسخة
ّ
ط�ب��ق األص ��ل ع��ن ق��راره��ا ال�ن�ه��ائ��ي املعلل
ّ
إل��ى ك��ل من النائب العام التمييزي وإلى
الهيئة املصرفية العليا بشخص رئيسها
وإل� � ��ى ص ��اح ��ب ال� �ع�ل�اق ��ة وإل� � ��ى امل �ص��رف
ّ
املعني وإلى الجهة الخارجية املعنيةّ ،إما
مباشرة أو بواسطة امل��رج��ع ال��ذي وردت
املعلومات عن طريقه».
إذًا ،امل� � � ّ�ادة ال �ق��ان��ون �ي��ة واض �ح ��ة ل�ن��اح�ي��ة
ت �س �ل �س��ل اإلج � � � � � ��راءات ع �ل �م �ي��ًا ل �ل �ت� ّ
�وص��ل
إل � ��ى ق� � ��رار ب ��رف ��ع ال� �س ��ري ��ة امل� �ص ��رف � ّ�ي ��ة أو
ّ
املعنية إذا ما أظهرت
تحرير الحسابات

محمد الحوت
التحقيقات وج ��وب ذل ��ك؛ وه��و ت�م��ام��ًا ما
خالفه قرار الهيئة املمهور بتوقيع حاكم
م �ص��رف ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة ف��ي ّ
األول
م��ن ت� ّ�م��وز ع ��ام ( 2010ي�ح�م��ل ال �ق��رار رق��م
!)20120/12/43/2
ُّ
ف � �ق ��رار ال �ه �ي �ئ��ة ال� � ��ذي ات � �خ ��ذ ب ��اإلج� �م ��اع،
ّ ً
«أوال ت�ج�م�ي��د ال�ح�س��اب��ات
ي�ف�ي��د ب��اآلت��ي:
مباشرة أو غير مباشرة
بصورة
العائدة
ُ
لألسماء الواردة أدناه (ذكرت آنفًا األحرف
األول�ي��ة منها حرصًا على اح�ت��رام قواعد
ع � ��دم اإلف� � �ص � ��اح) ل � ��دى ج �م �ي��ع امل� �ص ��ارف

رياض سالمة

قرارات هيئة التحقيق
الخاصة ال يمكن
ّ
المراجعة فيها حتى
حد السلطة
لتجاوز ّ

وامل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة ال �ع��ام �ل��ة ف��ي ل�ب�ن��ان
ب��االن �ف��راد أو ب��االش �ت��راك ،ورف ��ع ال�س��ري��ة
امل�ص��رف�ي��ة عنها ل��دى امل��راج��ع القضائية
امل �خ �ت� ّ�ص��ة» .وف ��ي م � ّ�ادت ��ه ال �ث��ان �ي��ة ،ي�ق��ول
ّ
القرار إن الهيئة ق� ّ�ررت «تكليف أم�ين سر
الهيئة إب�لاغ نسخة طبق األص��ل عن هذا
ّ
القرار إلى كل من النائب العام التمييزي
وال� �ه� �ي� �ئ ��ة امل� �ص ��رف� �ي ��ة ال �ع �ل �ي ��ا ب �ش�خ��ص
رئيسها وامل �ص��ارف وامل��ؤس �س��ات املالية
املعنية وأصحاب العالقة».
وهكذا يكون قرار الهيئة قد خالف بنودًا

م ��ن ال� �ق ��ان ��ون امل ��رع ��ي اإلج� � � ��راء ال �خ��اص��ة
ب �م�ك��اف �ح��ة ت�ب�ي�ي��ض األم � � ��وال ف ��ي ل �ب �ن��ان؛
م �خ��ال �ف��ة ت �ط��رح ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �س��اؤالت
ف��ي ش ��أن ال�ص�لاح�ي��ات امل �ن��وط��ة بالهيئة
وب��رئ�ي�س�ه��ا ري ��اض س�ل�ام��ة .أب ��رزه ��ا :هل
ّ
ّ
املصرفية
ُيمكن بكل بساطة رفع السرية
ّ
ع��ن أي ك��ان ح��ت��ى قبل إت�م��ام التحقيقات
ك��ام �ل��ة وال �ت � ّ
�وص ��ل إل ��ى ن�ت�ي�ج��ة ن�ه��ائ�ي��ة؟
وهل يعتبر سالمة أنه يتربع على عرش
«دك � ��ان» وي �ف �ت��ح ف��ي امل �ج��ال أم� ��ام ن��دي�م��ه
ّ
يقتص ساعة يشاء من
محمد الحوت لكي
شركائه التجاريني ،بمعزل عن أي تدقيق
أو تحقيق ب�م��دى ص� ّ�ح��ة االدع� ��اء؟ وكيف
يبرر سالمة استمرار تجميد الحسابات
ورفع السرية املصرفية عنها ،على الرغم
من أن معظم الذين شملهم القرار لم يتبينّ
وج��ود ح��رك��ة ف��ي حساباتهم بعد واقعة
االختالس التي ّ
يدعيها الحوت؟
بحسب مصادر معنية ،فإن ما يرسل إلى
النيابة العامة يكون مبنيًا على «الشبهة»
وب �ع��د درس امل ��وض ��وع .إذا ت �ب�ّي�نّ وج��ود
أمر ج� ّ�دي يتعلق بالشكوى املرفوعة إلى
الهيئة املصرفية العليا مخالف لقانون
مكافحة تبييض األم ��وال ال��رق��م  ،318وال
س�ي�م��ا امل � ��واد األول � ��ى وال �ث��ان �ي��ة وال�ث��ال�ث��ة
وال��راب �ع��ة م �ن��هُ ،ي�ت�خ��ذ ق ��رار وي �ح� ّ�ول إل��ى
النيابة ال�ع��ام��ة« .ف�ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،هناك
م �ئ��ات ال �ش �ك��اوى أو ال�ك�ت��ب امل��رف��وع��ة من
أف � � ��راد وش� ��رك� ��ات إل � ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ل�ل�ت��دق�ي��ق
وال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ق �ض��اي��ا م ��ن ه ��ذا ال �ن��وع،
ل�ك��ن ال �ق��رار امل�ت�خ��ذ ه��و ع �ب��ارة ع��ن تدبير
اح �ت��رازي م�ب�ن� ّ�ي ع�ل��ى شبهة اخ �ت�لاس أو
س��رق��ة للمال ال�ع��ام ،كما ه��ي ح��ال��ة شركة
طيران الشرق األوس��ط ،لكن القرار املعلل
يبقى داخليًا وال يرسل إلى النيابة العامة
إال بعد أن تطلبه هي».
إذًا ،ه ��و ق� ��رار م�ب�ن��ي ع �ل��ى ال �ش � ّ�ك ت�ت�خ��ذه
الهيئة املصرفية العليا ،لكن الضالعني
في القانون املالي يؤكدون أن املبدأ العام
املبني على مواد القانون  318التي ّ
تحدد
ّ
آلية دراسة القرارات وإصدارها ،وال سيما
املادة الثامنة منه ،تشير إلى أن استنفاد
اآللية كلها خ�لال  24ساعة يعيب القرار،
أي يجعله قرارًا استنسابيًا أو كيديًا.
ف ��ال� �ق ��اع ��دة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ،ب �ح �س��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ش� ��ورى ال ��دول ��ة ال �س��اب��ق ي��وس� ّ�ف
س� �ع ��د ال� �ل ��ه ال � � �خ � ��وري ،ت� �ق ��ول إن � ��ه ي �ح��ق
للمشتبه فيه الدفاع عن نفسه وأن تتاح
ل��ه ه��ذه ال�ف��رص��ة« .ف ��إذا ك��ان��ت آل�ي��ة اتخاذ
القرارات وإصدارها بحسب املادة الثامنة
م��ن ال�ق��ان��ون  ،318وإذا ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك أي
�ان مخالف ،فعلى الهيئة
ن��ص قانوني ث� ٍ
إصدار القرار على مرحلتني» .السبب وراء
ه��ذا األم��ر ي�ع��ود ،بحسب ال�خ��وري نفسه،
«إل��ى ض��رورة توفير ح��ق ال��دف��اع للفريق
امل �ع �ن��ي ،وب��ال �ت��ال��ي ال ي �ج ��وز ات� �خ ��اذ ك��ل
القرارات واختصارها في يوم واحد ،وإال
ف��إن ال �ق��رار ي�ن�ط��وي ع�ل��ى ع�ي��ب ج��وه��ري،
إذ ي�ج��ب أن ي�ت��م ال�ت�ح�ق�ي��ق» .وال�ت�ح�ق�ي��ق
«يفسح املجال أمام الفريق املعني بالدفاع
عن موقفه ،ال بل من الواجب منحه مهلة
كافية للدفاع عن نفسه ،وال سيما إذا كان
ملف القضية ك�ب�ي�رًا ،ألن ح��رم��ان الفريق
املعني من حق الدفاع يبطل العمل الذي
تقوم به السلطة».
ّ
ولكن لألسف ،فإن قرارات الهيئة ال يمكن
املراجعة فيها حتى في حاالت تجاوز حدّ
السلطة ،كما هي الحالة الراهنة .فالبند
الثالث من ّ
املادة الثامنة من القانون الرقم
 318يفيد باآلتي« :ال تقبل قرارات الهيئة
أي طريق من طرق املراجعة العادية وغير
ال �ع� ّ
�ادي��ة اإلداري � ��ة أو ال�ق�ض��ائ�ي��ة ،ب�م��ا في
ّ
ذل��ك املراجعة لتجاوز ح��د السلطة» .هذا
األمر يفتح أسئلة كبيرة عن إعطاء حاكم
م �ص ��رف ل �ب �ن��ان م �ث��ل ه� ��ذه ال �ص�لاح �ي��ات
االس�ت�ن�س��اب�ي��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن ف�ي�ه��ا ت�ج��اوز
ّ
حد السلطة من دون أي من طرق املراجعة
وال �ن �ق��ض .ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ه �ن��اك م�ط��ال�ع��ات
دامت القرارات التي
قانونية تؤكد أنه ما ّ
تصدرها الهيئة غير موقعة باسم الشعب
اللبناني ،فهي قابلة للطعن وامل��راج�ع��ة،
ألنها ليست هيئة قضائية ،بل هيئة ذات
طابع قضائي ،أي يمكن اعتبارها إدارية
ويمكن الطعن بها.

