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قضية
ّ
مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض
نظام
لبنان
مصرف
ل
عد
ُ
األموال ،فتضمن بنودًا جديدة تعنى بحالة السياسيني األجانب ،وأغفل ذكر السياسيني
«اإلرهاب» كما لو أن املطلوب هو تأكيد التزام
اللبنانيني ،وأكثرت التعديالت من ذكر
ُ
ّ
لبنان بمفهوم محدد ملالحقة مصادر تمويل ما يسمى «املنظمات اإلرهابية»

تسييس مكافحة تبييض األموال
تعديل نظام المراقبة سبق اإلجراءات األميركية األخيرة
محمد وهبة
أص��در م�ص��رف لبنان نظامًا جديدًا
مل��راق�ب��ة تبييض األم ��وال ومكافحته،
ع �ش �ي��ة اإلج� � � � � ��راءات ال� �ت ��ي اتخذتها
وزارة الخزانة األميركية بحق البنك
ال �ل �ب �ن��ان��ي ال� �ك� �ن ��دي ،م� � ً�ا أوح� � ��ى بأن
النظام الجديد كان عمال استباقيًا أو
جاء صدفة في توقيته.
ال ش��ك ف��ي أن ت�ع��دي��ل أن�ظ�م��ة املراقبة
ّ
ّ
واملهمة في
الحساسة
هو من األعمال
بلد يعاني انتفاخ قطاعه املالي ويمرّ
ب �ظ��روف س�ي��ا ّس�ي��ة م�ض�ط��رب��ة ،إال أن
املصرفيني يفضلون ع��دم ال��رب��ط بني
ص ��دور ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د وم ��ا تخبئه
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع املصرفي
اللبناني .وي� ��رددون معلومات تفيد
ب � ��أن ح ��اك ��م م� �ص ��رف ل� �ب� �ن ��ان ،رياض
س �ل��ام � ��ة ،س � �م� ��ع ك �ل��ام � ��ًا ق� ��اس � �ي� ��ًا في
واشنطن يتهم لبنان باعتماد آليات
ّ
غ �ي ��ر ف ��ع ��ال ��ة ف� ��ي م � �ج� ��االت مكافحة
ت�ب�ي�ي��ض األم � ��وال وت �م��وي��ل اإلرهاب،
وال يفرض رقابة مشددة على تحويل
األموال واإليداعات وحركة النقد عبر
الحدود.
ّ
ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات ت �ح��ف��ز ط ��رح أسئلة
ع� ��دي� ��دة ع� ��ن ال � �ه� ُ��دف وال� � �ج � ��دوى من
التعديالت التي أدخ�ل��ت على النظام
املذكور ،وما إذا كانت إضافات ولزوم
ما ال يلزم ،ومن تخدم ،أم أنها جاءت
مراعاة ملطالب سياسية؟
في الواقع ،إن النص الجديد لـ«نظام
م��راق�ب��ة العمليات امل��ال�ي��ة واملصرفية
مل �ك ��اف �ح ��ة ت �ب �ي �ي��ض األم � � � � ��وال» الذي
أص� ��دره س�لام��ة ف��ي  30ك��ان��ون األول
 2010استنادًا إلى قرار اتخذه املجلس
امل��رك��زي ملصرف لبنان في  29كانون
األول  ،2010تضمن تعديلني أساسيني
ل �ل �ت �ع �م �ي��م ال � �س ��اب ��ق :األول ،يتعلق
ب��إض��اف��ة امل ��ادة ال�ت��اس�ع��ة ع�ل��ى النص
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مجمل عدد
من ّ
الحاالت التي ُحقق فيها عام 2010
لالشتباه بعمليات تبييض أموال رفعت
ّ
السرية املصرفية
عنها

هو عدد الحاالت التي وردت إلى هيئة
تبييض األموال في عام 2010
مكافحة ّ
منها  12محلية (بينها  7مصارف) و12
أجنبية (بينها  3سفارات)

حالة إرهاب

في املئة

ّ
ّ
السياسيون اللبنانيون ورجال الدين غير مشمولني بتعريف «مخاطر العميل» (مروان طحطح)
ال �ج��دي��د ،ال �ت��ي ت�ت�ح��دث ع��ن تصنيف
ال � �ع � �م �ل�اء وم � �خ� ��اط� ��ره� ��م؛ والثاني،
يمكن تلخيصه بمروحة واس�ع��ة من
ّ
ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي أدت إل��ى إض��اف��ة أو
حذف عبارات وكلمات ،غالبيتها كان
لزوم ما ال يلزم ،وبعضها غير ّ
مبرر.
وي �ع �ت �ق��د ب��اح��ث ف ��ي ال �ق ��ان ��ون املالي
واملصرفي (رفض ذكر اسمه ُوصفته)
أن امل� � � ��ادة ال �ت ��اس �ع ��ة ال� �ت ��ي أضيفت

تزوير
«رفيع»
تقول دراسة إحصائية أجرتها هيئة مكافحة تبييض
األموال التي يرأسها الحاكم رياض سالمة (الصورة) ،عن
الفترة بني  2001و ،2010إن جرائم التزوير هي األكثر
شيوعًا ،إذ بلغت نسبتها  ،39%مقارنة مع  23%لإلرهاب
وتمويل اإلرهاب ،و 22%الختالس األموال العامة والخاصة،
و 12%لتجارة املخدرات و 3%للجرائم املنظمة ،و1%
لالتجار غير املشروع باألسلحة.

إل ��ى ق�س��م «م��راق �ب��ة ب�ع��ض العمليات
وال �ع �م�ل�اء» ،ج� ��اءت ن��اق �ص��ة بصورة
ف� ��ادح� ��ة .ف �ه��ي ت �ط �ل��ب م ��ن املصارف
اعتماد تصنيف جديد للعمالء على
أس� � ��اس درج� � ��ة امل� �خ ��اط ��ر ،وال سيما
مخاطر العميل ومخاطر البلد؛ فكان
غ��ري �ب��ًا أن ت�ق�ت�ص��ر م �خ��اط��ر العميل
على «األش�خ��اص األجانب ّ
املعرضني
سياسيًا الذين يشغلون أو كانوا قد
شغلوا م��راك��ز رسمية مهمة ،وأفراد
ّ
املقربني».
ع ��ائ�ل�ات� �ه ��م وش ��رك ��ائ� �ه ��م
وال�ع�ي��ب ال��واض��ح ف��ي ه��ذا ال�ن��ص أنه
أغ�ف��ل اإلش� ��ارة إل��ى رج ��ال ال��دي��ن ،ولم
يذكر شيئًا عن السياسيني اللبنانيني،
تحييدهم ع��ن ه��ذا الوضع
ك��أن��ه أراد
ً
ب� ّ
�رم �ت��ه ،ف �ض�ل�ا ع ��ن أن ��ه ي�ض�ع�ه��م مع
أقربائهم ورج��ال الدين فيّ منأى عن
ال �ش �ب �ه��ة ،ب��وص �ف �ه��م «م� �ن ��زه�ي�ن» عن
القيام بهذه األعمال ،كأنه ال يحتمل أن
يقوم ه��ؤالء بعمليات تبييض أموال
ناجمة عن عمليات غير مشروعة وفق
نص القانون .318
وي �ش �ي��ر ه ��ذا ال �ب��اح��ث إل ��ى أن إغفال
مثل ه��ذا األم��ر سببه راب��ط متني بني

قطاعات

سياحة

لبنان خارج «شامغن» بانتظار الحكومة!
ّ
يؤدي تأخير تأليف ّالحكومة الجديدة إلى تعليق
ّ
الزمنية
مشاريع مهمة ،والتخلف في تنفيذ الجداول
ّ
لها ،ما يعني فرصًا ضائعة ومداخيل غير محققة
ف��ي قطاعات أس��اس� ّ�ي��ة ،وه��و م��ا يبرز تحديدًا على
صعيد السياحة .فقد ّ
أقرت سوريا والعراق وإيران
ّ
وتركيا أخيرًا ،توحيد تأشيرات السفر السياحية
سمى «شامغن» ّ
بينها في إط��ار مشروعُ ،ي ّ
(تيمنًا
باملشروع األوروبي الشهير «شينغن») وهو يسمح
ّ
األجانب بزيارة البلدان األربعة بتأشيرة
للسياح
ّ
ّ
واح ��دة ،م��ا ي��وف��ر عليهم األك�ل�اف وي��ؤم��ن للبلدان
ّ
ّ
إضافية ،ويعزز خطوط
سياحية
املشاركة إيرادات
النقل والسفر وتبادل الخدمات في ما بينها.
يقع لبنان في قلب هذا املشروع ،ال��ذي ُيفترض أن
يشمل األردن أيضًا ،وفقًا ملا كان قد رشح عن مؤتمر
سياحي استضافته ًب�ي��روت ،جمع وزراء سياحة
املذكورين ،لكن
تركيا وسوريا ،إضافة إلى البلدين ّ
يبدو أن امل�ش��روع يمضي قدمًا في ظ��ل التعقيدات
ّ
السياسية في لبنان.
ف�ق��د أوض ��ح وزي ��ر ال�س�ي��اح��ة ف��ي ح�ك��وم��ة تصريف

ال �س �ي��اس �ي�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان واملصارف،
ف �ه �ن��اك س �ي��اس �ي��ون ك �ث��ر أع �ض ��اء في
م�ج��ال��س إدارة امل �ص ��ارف ،وبعضهم
ل��ه ع�لاق��ات ق��وي��ة م��ع امل �ص��ارف ،ومع
ح��اك�م�ي��ة م �ص��رف ل�ب�ن��ان بهيكليتها
الخماسية ،أي الحاكم ونوابه األربعة،
وآخرون لهم عالقات أقوى مع أعضاء
ه �ي �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة ت �ب �ي �ي��ض األموال
على املصارف.
وأعضاء لجنة الرقابة ّ
بمخاطر
قة
املتعل
أما النقطة الثانية
َّ
ال� �ب� �ل ��د ،ف ��إن� �ه ��ا غ ��ري� �ب ��ة ،إذ صنفت
«ال�س��ري��ة امل�ص��رف�ي��ة» و«وض ��ع البلد
ف� ��ي م� ��ا خ � � ّ
�ص ال� �ف� �س ��اد والجريمة
وبالتالي
املنظمة» من مخاطر البلد.
ً
ّ
ب��ات��ت ال�س��ري��ة امل�ص��رف�ي��ة ت�ع��د عامال
س �ل �ب �ي��ًا(!) ف�ي�م��ا ي�ص�ع��ب ت�ح��دي��د من
يقيس الفساد والجريمة املنظمة!
ه��ذه ال�ت�ع��دي� ُلات ال�ت��ي خلقت نظامًا
ج� ��دي � �دًا ل� ��م ت� �ع ��ام ��ل م� ��ن مصرفيني
متخصصني على أنها خطوة تقدمية،
ال بل كانت محط انتقاد واسع نظرًا
ملا تضمنته من التباسات .فبحسب
ق ��ان ��ون ��ي م �ت �خ �ص��ص ف� ��ي الشؤون
امل�ص��رف�ي��ة (رف� ��ض ذك ��ر اس �م��ه أيضًا

ل�ح�س��اس�ي��ة امل ��وض ��وع) إن أغ� ��رب ما
تعامله
ج��اء ف��ي ال�ن��ص ال�ج��دي��د ه��و
ّ
م��ع ال �ق��ان��ون رق ��م  318ال� ��ذي يتعلق
ب �م �ك��اف �ح��ة ت�ب�ي�ي��ض األم � � ��وال وكأنه
منفصل ع�ن��ه ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن أي
ت�ع�م�ي��م ي �ص��در ب�خ�ص��وص عمليات
تبييض األموال يجب أن يستند إلى
ّ
ه ��ذا ال �ق��ان��ون .ف�ف�ي�م��ا ح ��دد القانون
 318تعريف األم ��وال غير املشروعة،
أو عمليات تبييض األم� ��وال ،بأنها
تشمل عمليات تمويل أو إسهام في
تمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية
أو املنظمات اإلرهابية ...أضيفت إلى
إرهاب»
النظام الجديد كلمة «تمويل
ً
في أكثر من موضع باعتبارها فعال
مختلفًا عن عمليات تبييض األموال.
فعلى سبيل املثال ،تقول املادة األولى
ّ
من النظام إن «على املصارف إجراء
رقابة على العمليات التي تجريها مع
عمالئها لتالفي تورطها في عمليات
تبييض أم��وال أو تمويل إرهاب،»...
وقد ورد هذا األم��ر في امل��ادة الثانية
والفقرة الثالثة من امل��ادة الثالثة من
دون أي تفسير مقنع ،ألنه كان يكفي

ّ
األعمال ،فادي عبود ،أن إقرار املشروع ،أي املشاركة
ّ
ف��ي ال �ت��أش �ي��رة ال�س�ي��اح��ي��ة امل �شّ�ت��رك��ة ،ي�ح�ت��اج إلى
موافقة مجلس ال ��وزراء ،ب��ل حتى مجلس ّ
النواب.
وف �ي �م� ً�ا ال �ح �ك��وم��ة غ��ائ �ب��ة ت�س�ي��ر ال �ب �ل��دان األخرى،
إضافة إلى العراق ،في تطبيق املتفق عليه.
وك ��ان ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ،ب �ش��ار األس� ��د ،ق��د اقترح
امل �ش��روع ع�ل��ى رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ت��رك��ي رج��ب ّ
طيب
أردوغ� ��ان ،خ�لال زي��ارت��ه األخ �ي��رة إل��ى أن �ق��رة .كذلك
اقترح التسمية املذكورة ،التي تشير إلى بالد الشام
باملعنى الواسع.
وك ��ان م�س��اع��د ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ،ع�ل��ي آغا
ّ
محمدي ،قد أوضح منذ يومني ،أن تركيا وسوريا
وإي��ران والعراق وافقت على االقتراح ،وأيضًا على
مشروع منطقة تجارة ّ
حرة بينها.
ووصلت سوريا وإيران إلى املراحل األخيرة من إقرار
املشروع نهائيًا ،حيث ُيدرس حاليًا في برملانيهما،
ّ
فيما ات�خ��ذت ط�ه��ران ال�خ�ط��وات اإلج��رائ� ّ�ي��ة الالزمة
تجاه تركيا والعراق.
(األخبار)

ّ
مطاعم غير مرخصة في كازينو لبنان
ال يحترم كازينو لبنان املعايير السياحية البديهية،
وبعض مؤسساته تعمل من دون ترخيص ،ما أسهم
في تشويه سمعة هذا املرفق السياحي العريق ،وال
سيما أن��ه لم ُ يخضع ط��وال السنوات املاضية ألي
ت�ط��وي��ر ،ب��ل أخ �ض��ع إلدارة سيئة ف��ي ال��وق��ت الذي
ّ
املؤسسات الشبيهة في املنطقة.
ازدهرت فيه
ّ
ّ
ففي زي � ينّ�ارة ّتفتيشية أج��رت�ه��ا ال�ش��رط��ة السياحية
أمس ،تب أن في الكازينو مطعمني ال يحتكمان إلى
ّ
الشفافية،
معايير ّاملمارسة السليمة على صعيد ُ
التي خطتها وزارة السياحة أخ�ي�رًا؛ إذ ال تعرض
ّ
لوائح الطعام باألسعار الدقيقة ّ في الخارج ،ما أدى
إلى تنظيم محضري ضبط بحقهما.
وامل� � �ع � ��روف أن ال� �ك ��ازي� �ن ��و ت �ح ��ت س �ل �ط��ة وصاية
ّ
الخدماتية
وفي الشؤون
وزارتني :املال
والسياحةُ ،
ّ
ّ
يتضمنها ،ت ّعنى الوزارة األخيرة
والسياحية التي
بضبط اإلي �ق��اع ،ال��ذي ي�ب��دو أن��ه خ��رج ع��نينّ املعقول
أيضًا
ّكليًا .ففي ال��زي��ارة التفتيشية امل��ذك��ورة تب
ّ
أن ف��ي ال �ك��ازي �ن��و م� ّ
�ؤس �س �س��ات ت�ع�م��ل وال تتمتع
ّ
القانونية الالزمة لعملها ،أي بمعنى
بالتراخيص

سياحة

آخ��ر ،بحسب املعلومات املتوافرة ُ
سيفتح تحقيق
خاص بهذا املوضوع اليوم ،إذ ُ
سيعمد إلى إغالق
امل� ّ
�ؤس �س��ات امل�خ��ال�ف��ة إل ��ى ح�ين ت�س��وي��ة أوضاعها
ّ
واالحتكام إلى ّ املعايير القانونية.
ّ
ُ
وي �ش ��ار إل ��ى أن «ال �ع �م��ل م��ن دون ت��رخ �ي��ص» ُيعد
ُ
ّ
َ
مخالفة جنائية يحاسب عليها املسؤولون ،وهنا
املسؤول هو مجلس اإلدارة ّورئيسه.
ّ
ويتردد في أكثر من حلقة أن إدارة الكازينو ليست
على املستوى املهني املطلوب لبلد سياحي مثل
ّ
ل�ب�ن��ان ومل� ّ
ترفيهية ع�ن��د ه��ذا امل�س�ت��وى من
�ؤس�س��ة
الشهرة والتاريخ.
وت ��زداد امل�خ��اوف م��ن استمرار النمط النزولي في
أداء الكازينو الوطني الذي كان في السابق أفضل
ازدي � ��اد شكاوى
ك��ازي �ن��و ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ،م��ع
ُ ّ
ّ
رواده من نوعية األكل والخدمة التي تقدم فيه.
والوضع يحتاج إلى معالجة سريعة ،وخصوصًا
ّ
ّ
اإلقليمية حيث نشأ أخيرًا
في ظل ازدياد املنافسة
كازينو خاص في سوريا.
(األخبار)

