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ال تزال مسألة غسل االموال ومتويل االرهاب مصدر قلق محليا وعامليا، رغم القوانني الدولية واالقليمية والوطنية والتي تضم 
العديد من االتفاقات التي وضعت اطارا لتنسيق جهود الدول واملنظامت عامليا واقليميا. لبنان يشارك بفعالية يف الجهود 

الدولية، والقوانني اللبنانية تعاقب مرتكبي اي نشاطات مامثلة جزائيا وماليا 

إقتصاد

لبنان يؤكد مكافحة تمويل اإلرهاب وتبييض األموال
250 حالة مشبوهة أُحيلت على السلطات القضائية

ودقة  بحزم  القوانني  هذه  تطبيق  يتم 
وينفذ  الدولية،  املالية  املؤسسات  بشهادة 
ملواكبة  املطلوبة  الترشيعية  االجراءات  لبنان 
االرهاب  مبكافحة  املتعلقة  الدولية  القوانني 

وتبييض االموال.
يختلف  فهو  االرهاب،  متويل  اىل  بالنسبة  اما 
كون  الهدف،  حيث  من  االموال  غسل  عن 
الجامعات التي تقوم بغسل االموال تسعى اىل 
الكسب املايل يف املقام االول، بينام الجامعات 
املتطرفة تسعى اىل تحقيق اهداف غري مالية، 
العمليات  ومتويل  االرهابيني  تجنيد  مثل 

مقال
حماية املستهلك... مزحة

املترسعة  بالطريقة  واملتقاعدين،  العام  القطاع  ملوظفي  والرواتب  الرتب  سلسلة  اقرار 
التي اقرت بها تحت ضغط االنتخابات النيابية والتي اعتربها الكثريون مثابة رشوة، ومن 
دون اعداد مخطط اصالحي لتحسني انتاجية موظفي الدولة من جهة، ومن دون وضع 
خطة لالنعاش والتوازن االجتامعي بني موظفي القطاع العام والعاملني يف القطاع الخاص، 
تركت االبواب مفتوحة عىل مرصاعيها امام سلسلة من املشكالت واالزمات االجتامعية 
واملعيشية واالنسانية. ظهرت اعراضها عىل مالية الدولة العامة، وعىل االوضاع املعيشية 
للمواطنني، ودفعت باالسعار اىل االرتفاع بنسبة تخطت الخمسني يف املئة، عىل ما يؤكده 

الخرباء وربات املنازل.
موظفو  يومها  واطلق  الرواتب،  عىل  طرأت  التي  الزيادات  معظم  التهم  االسعار  ارتفاع  
القطاع الخاص رصخة مدوية، تحت ضغط االعباء التي فرضتها عليهم السلسلة الجديدة، 
بشكل غري مبارش. اول هذه االعباء، ولعله االكرث وجعا، هو الزيادات عىل االقساط املدرسية 

التي ارتفعت يف بعض املدارس اىل %35.
الخاص،  القطاع  موظفي  من  منها  بها  بأس  ال  حصة  املضافة  القيمة  عىل  الزيادة  اخذت 
كذلك من فوائد الرواتب الجديدة ملوظفي القطاع العام، السيام بعد ارتفاع اسعار الحاجات 
براثن  تحت  مرة،  كل  يف  كام  املواطن،  ووقع  عشوايئ.  بشكل  الغذائية  واملواد  الرضورية 

التجار، وخصوصا تجار املواد الغذائية السيام منهم السوبرماركات. 
الودائع  فوائد  عىل   %2 باضافة  سواء  السلسلة،  اعباء  من  نصيبهم  املتقاعدون  وتحمل 

واملدخرات يف املصارف، لتأتيهم فوائد جديدة وبنسبة اكرب.
الحكومة اليوم تريد تصحيح الخطأ الذي ارتكب طوال السنوات املاضية النقاذ املالية العامة 
من االنهيار، عرب اللجوء اىل اسهل الطرق وهي حسم املعاشات بنسب معينة للقطاع العام 
والغاء التقدميات االجتامعية بصورة او باخرى. مع اغفالها عن قصد او عن غري قصد، ارتفاع 

االسعار الذي استفاد منه التجار بحجة السلسلة. 
السؤال الذي يطرحه املواطن: من يعيد االسعار اىل ما كانت عليه قبل اقرار السلسلة، او يف 

اسوأ االحوال خفضها بالنسبة نفسها التي ستخفضها الحكومة؟
مثة من يقول ان املديرية العامة لحامية املستهلك هي التي ستقوم باملهمة. مالحظة وحيدة 
نسوقها هنا للمسؤولني يف تلك املديرية يف وزارة االقتصاد والتجارة. مالحظة وحيدة نقولها 

بكل صدق "عيب"، انها مزحة بال ادىن شك.
وتهديد  الرسمية  البيانات  توزيع  عن  املديرية  هذه  تكف  ان  هو  اليه  نطمح  ما  اقىص 

املحتكرين واملستفيدين. اقىص ما نطمح اليه هو ان تقول لنفسها كفى.
ال نريدها ان تراقب وان تسهر، وان تزرع االحياء واملحال والسوبرماركات مبفتشيها، خصوصا 
انها ال متلك سيارات حديثة لعمل مفتشيها. ال نريدها ان تكافح الغالء، وال ان متنع الغش. 

ال نريدها ايضا ان تضبط بالجرم املشهود تجارا تجاوزوا االسعار الرسمية يف بيع سلعهم. 
ال نريدها ان ترسع يف بت شكاوى املواطنني املستهلكني حول ارتكابات عدة. وال نريدها 
ان تساهم يف اخراج لبنان من الفوىض االقتصادية التي اوقعته فيها الحرب. نريدها فقط 

ان تقول لنفسها "عيب".
املستهلكون املغلوبون عىل امرهم الذين دفعوا ويدفعون اسعارا مضاعفة مثنا لسلعهم 
الرئيسية بسبب قرارات غري مدروسة، يعتربون غيابها املقصود تشفيا واهانة وتضليال. 
وهم، رمبا يقولون لكل من يتجاوز، توقف عن املخالفة واال... لكن هؤالء املفتشني فقدوا 

الهيبة والصدقية.
انها مزحة. لكن  اساسا  كلنا يعرف حجم مديرية حامية املستهلك واطار تحركها، ونعرف 

املواطن يفتش عمن يحمي حقوقه ويدافع عنها يف ظل هذه السياط التي متزق جسده. 
فهل من مجيب؟

عصام شلهوب

وعقائدها.  الفكارها  الدعاية  ونرش  االرهابية، 
حيث  الحالتني،  بني  وثيقة  عالقة  هناك  امنا 
التي  فاالموال  املستخدمة.  االساليب  تتشابه 
تستخدمها الجامعات املتطرفة ميكن ان يكون 
كليهام،  او  مرشوع  غري  او  مرشوعا  مصدرها 
بضامن  التمويل  مصدر  اخفاء  محاولة  مع 
استمرار املزيد منه لدعم انشطتها االرهابية. 
وغسل  االرهاب  متويل  بني  العالقة  يؤكد  ما 
االموال هو اخضاع مواجهتها لقواعد قانونية 

خاصة وموحدة.
اىل  والنتائج  واالبحاث  الدراسات  توصلت 

تحديد بعض النقاط املهمة التي ساهمت يف 
انتشار اساليب هذه العمليات، اهمها: 
ـ البحث عن االمان واكتساب الرشعية.

- سعي الدول اىل جذب االستثامرات االجنبية 
مع ضعف يف الرقابة املرصفية. 

- تباين الترشيعات وقواعد االرشاف والرقابة 
بني الدول املختلفة، ما يفتح املجال لوجود ثغر 
تنفذ من خاللها االموال القذرة، ويتم تنفيذها 

من طريق خرباء متخصصني ومحرتفني. 
- انتشار الفساد السيايس واالداري يف العديد 

من الدول النامية واملتقدمة. 

- يهدف تردد بعض الدول يف وضع ترشيعات 
جذب  اىل  االموال  غسل  ملواجهة  وضوابط 

املزيد من االموال لتحركات رأس املال.
مجال  يف  واملعلوماتية  التكنولوجية  الثورة   -
والتحويل  الدفع،  ونظم  االلكرتونية  التجارة 

االلكرتوين الرسيع.
يف  كبرية  اشواطا  شك  بال  قطع  لبنان  ان  غري 
اقرار  خالل  من  واملكافحة  املواجهة  اطار 
القوانني، واصدار التعاميم، وتنظيم املؤمترات 
ان  اال  التطبيق.  للتدريب عىل  العمل  وورش 
وهي  تتواىل،  تزال  ال  والصعوبات  التحديات 
لذلك  ملقاربتها،  مستمرة  جهودا  تتطلب 
املعنية  الجهات  بني  والتكاتف  التعاون  فان 
االمنية  واالجهزة  املايل  االخبار  ووحدات 
والقضاء مع القطاع الخاص، رضوريان للتعامل 
مع هذه التحديات وتجاوزها بنجاح، عىل ما 
الدكتور  لبنان  مصارف  جمعية  رئيس  يقوله 

جوزف طربيه.
التحقيق  لهيئة  العام  االمني  اكد  جهته،  من 
عبد  لبنان  يف  املايل  االخبار  وحدة   - الخاصة 
هي  تزال  ال  االولويات  "ان  منصور  الحفيظ 
االرهاب،  متويل  رأسها:  عىل  ويأيت  عينها، 
والتهرب  والفساد  االلكرتونية  الجرائم 
هو  ومتويله  االرهاب  موضوع  الرضيبي. 
اولوية  يحتل  يزال  وال  كان  الساعة.  موضوع 
االهتامم يف السنوات االخرية نظرا اىل خطورته. 
وهو يحوز اهتامم الدول واملنظامت الدولية 

املعنية التي تبذل ما بوسعها ملكافحته".
حثيثة  جهودا  الخاصة  التحقيق  هيئة  وتبذل 
والنيابة  املعنية  االمنية  االجهزة  مع  بالتعاون 
البراز  العسكرية  واملحكمة  التمييزية  العامة 
لذلك صدرت  ونتيجة  اللبناين،  النظام  فاعلية 
املادة  احكام  اىل  سندا  باالدانة،  عدة  احكام 

316 مكرر من قانون العقوبات.
الوطنية ملكافحة متويل  التنسيق  وكان للجنة 
االرهاب التي يرتأسها املدير العام لقوى االمن 
الداخيل دور مهم حيث قدمت اقرتاحات عدة 
مكافحة  يف  دوليا  املعتمدة  باملعايري  التزاما 
متويل االرهاب، وساعدت يف وضع  تعديالت 
املصادقة  حيال  كذلك   ،318 رقم  للقانون 

اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة متويل  عىل 
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شكل اختالس االموال الخاصة نسبة 32% من مجموع الحاالت.
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إقتصاد
عملية  ينظم  قانون  وصدور  االرهاب، 
فضال   ،2015 عام  الحدود  عرب  االموال  نقل 
الخاص  القطاع  مع  والتنسيق  التكامل  عن 
املصارف  واتحاد  لبنان  مصارف  كجمعية 
يف  اساسيا  خطا  تعترب  االمور  هذه  العربية. 
سبيل سد الثغر القانونية والترشيعية. ويعترب 
تعمل  التي  للمنظومة  انعكاسا  اللجنة  عمل 
اعتامد  الترشيعية، وتم  السلطة  تحت سقف 
آلية اصدار لوائح وطنية لالشخاص املتورطني 
هيئة  مع  والتنسيق  بالتكامل  االرهاب،  يف 
املركزي،  لبنان  مرصف  يف  الخاصة  التحقيق 
العامة  واملديرية  التمييزية  العامة  والنيابة 

لقوى االمن الداخيل.
انطالقا من التعاون الوثيق بني هذه االجهزة، 
خالل   من  الخاصة   التحقيق  هيئة  اضاءت 
ان  انتظار  لعام  -2017 يف  السنوي  تقريرها 
خالل   2018 لعام  السنوي  تقريرها  يصدر 
الفرتة القصرية املقبلة – عىل تفاصيل تحديد 
االنشطة  من  الناتجة  املرشوعة  غري  االموال 
الهيئة  ان  اىل  التقرير  واشار  القانونية.  غري 
تلقت 597 ابالغا عن عملية مشبوهة يف العام 
2017. و479 ابالغا او 80.2% من املجموع، 
 ،%19.8 او  حالة،  و118  محلية،  جهات  من 
التحقيق  هيئة  واحالت  من جهات خارجية. 
السلطات  اىل  مشبوهة  حالة   250 الخاصة 
قيد  زالت  ما  ان 83 حالة  القضائية، يف حني 
التحقيق، وان الحاالت الـ264 املتبقية مل تتم 
رقم  القانون  اطار  يف  ادراجها  لعدم  احالتها 
44. عالوة عىل ذلك، رفعت السلطات الرسية 
حاالت  ست  منها  حالة،   48 عن  املرصفية 
اجنبية،  ومنظامت  حكومات  من  تلقيها  تم 
اما  تلقيها من مصادر محلية.  تم  و42 حالة 
202حالة،  عددها   البالغ  املتبقية  الحاالت 
تلك  فيها  مبا  معلومات  تزويد  فيها  فتم 
الخاضعة للرسية املرصفية. بلغ عدد الحاالت 
التي جرى التحقيق فيها 514 من اصل 597 
حالة او 86.1% من املجموع يف العام 2017، 
مقارنة بنسبة 84.9% من الحاالت املشبوهة 
يف  الحاالت  من  و%77.5   ،2016 العام  يف 
العام  الحاالت يف  العام 2015، و73.6% من 
العام يف  الحاالت  من  و%84.7    ،2014 

 2013 و67.3% من الحاالت يف العام 2012.
 %32 نسبة  الخاصة  االموال  اختالس  وشكل 
يف  الهيئة  تلقتها  التي  الحاالت  مجموع  من 
بنسبة  التزوير  عمليات  تلتها   .2017 العام 
17.6%، وعمليات االرهاب او متويل االرهاب 
بنسبة 8.2%، وتجارة املخدرات بنسبة %4.6، 
والتهرب   ،%4.4 بنسبة  االحتيال  وعمليات 
الرضيبي بنسبة 2.7%، والفساد بنسبة %2.4، 
 ،%1 بنسبة  املميزة  املعلومات  واستغالل 
بنسبة 0.7%، واالستغالل  التهريب  وعمليات 
منهام،  لكل   %0.3 بنسبة  والقتل  الجنيس 
املرشوع  غري  واالتجار  املنظمة،  والجرائم 
 %0.2 بنسبة  والخطف  واالبتزاز  باالسلحة، 
املتبقية من  الـ%25.1  ان  منها، يف حني  لكل 

الحاالت مل تندرج تحت فئة محددة.
متويل  او  باالرهاب  املتعلقة  الحاالت  يف 
االرهاب، تلقت الهيئة 171 اسام يرتبط بـ28 
يرتبط  اسام  و69  خارجية،  جهات  من  حالة 
حيث  ومن  محلية.  جهات  من  حالة  بـ20 
االخبار  وحدات  ابلغت  الخارجية،  الجهات 
املايل عن 123 اسام مرتبطا بـ24 حالة، يليها 
مجلس االمن التابع لالمم املتحدة بـ36 اسام 
قانون  انفاذ  وسلطات  واحدة،  بحالة  ترتبط 
واحدة،  بحالة  ترتبط  اسامء  بستة  اجنبية 
اسامء  بخمسة  االجنبية  القضائية  والسلطات 
اجنبية  ووزارات  واحدة،  بحالة  مرتبطة 
وسفارات باسم واحد مرتبط بحالة واحدة. اما 

الرشطة 60  املحلية، قدمت  الجهات  بني  من 
اسام ترتبط بـ12 حالة، تليها املصارف بخمسة 
اسامء متعلقة باربع حاالت، ورشكات تحويل 
ورشكات  بحالتني،  مرتبطني  باسمني  االموال 
منهام  لكل  واحدا  باسام  والوزارات  التامني 

)حالة واحدة لكل منهام(.
اىل ذلك، تلقت الهيئة 457 بالغا عن عمليات 
مشبوهة، و245 طلبات مساعدة، و8 حاالت 
كام   .2017 العام  يف  تصنيفها  يتم  مل  اخرى 
من جهات  للمساعدة  طلبا   127 لبنان  تلقى 
اجنبية، منها 39.4% من اوروبا، و18.9% من 
الرشق االوسط والخليج العريب، و14.2% من 
امريكا الشاملية، و9.4% من آسيا، و7.1% من 
كل من افريقيا واوسرتاليا، و2.3% من امريكا 

الجنوبية و1.6% من االمم املتحدة.
يف موازاة ذلك، دققت وحدة االمتثال التابعة 
لهيئة التحقيق الخاصة يف عدد من املؤسسات 
االخرية  هذه  امتثال  عىل  التأكيد  اجل  من 
 .44 رقم  القانون  تحت  املطلوبة  لالجراءات 
االمتثال  من  للتثبت  امليداين  التدقيق  شمل 
اقراض  مؤسسة   20 املطلوبة  لالجراءات 
يعادل  ما  تسليف،  كونتوار  او  متخصصة، 
95% من كونتوارات التسليف يف لبنان، وسبع 
رشكة  و28   ،)%64( االموال  تحويل  رشكات 
و18   ،)%43( مصارف  و28   ،)%55( تأمني 
رصافة  مؤسسة  و83   ،)%35( مالية  مؤسسة 
)26%(، ومؤسسة وساطة مالية واحدة )%7(.

ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة  صعيد  عىل 
ترشين   24 يف  النيايب  املجلس  اقر  االرهاب، 
القانون رقم 44، والذي استبدل  الثاين 2015 
القانون رقم 318 الذي اقر يف 20 نيسان 2001 
حول مكافحة عمليات تبييض االموال ومتويل 
االرهاب. يشمل القانون الجديد مصادر اضافية 
القانون  حددها  التي  املرشوعة  غري  لالموال 
اي  باالموال غري املرشوعة  رقم 318. ويقصد 
من االصول املادية او غري املادية الناتجة من 
او  تصنيع  او  زراعة  يف  املشاركة  او  مامرسة، 
واملؤثرات  باملخدرات  املرشوع  غري  االتجار 
الحكام  وفقا  االرهاب  وعمليات  العقلية، 
القوانني اللبنانية، ومتويل االرهاب او االعامل 
متويل  او  بها  املرتبطة  واالعامل  االرهابية 

تمويل االرهاب يختلف
عن غسل االموال من حيث 

الهدف

ينفذ لبنان االجراءات 
ملواكبة  التشريعية 

الدولية ملكافحة  القوانني 
االرهاب وتبييض االموال

غري  واالتجار  االرهابية،  املنظامت  او  االفراد 
املرشوع باالسلحة. كام يعرف القانون االموال 
غري املرشوعة بأنها اي من االصول الناتجة من 
خطف االشخاص، واستغالل املعلومات املميزة 
الرشوة،  وافشاء االرسار، والفساد، مبا يف ذلك 
والرسقة، واالختالس، واساءة استعامل السلطة 
واالثراء غري املرشوع، واالحتيال، مبا فيها جرائم 
االفالس االحتيايل، وتزوير املستندات واالسناد 
وبطاقات  الشيكات  فيها  مبا  والخاصة  العامة 
االئتامن عىل انواعها وتزييف العملة، وتهريب 
البضائع؛ واالستغالل الجنيس، واالتجار بالبرش 
وتزوير  القتل،  وجرائم  املهاجرين،  وتهريب 
والجرائم  االئتامن،  واساءة  والبضائع،  السلع 
البيئية، والقرصنة الواقعة عىل املالحة الجوية 

والبحرية، واالبتزاز، والتهرب الرضيبي.
تبييض  انشطة  الجديد تعريف  القانون  وسع 

اخفاء  منه  يقصد  فعل  كل  لتشمل  االموال، 
او  املرشوعة  غري  لالموال  الحقيقي  املصدر 
ان  علام  املصدر،  لهذا  كاذب  تربير  اعطاء 
كام  مرشوعة.  غري  الفعل  موضوع  االموال 
او نقلها،  تضم هذه االنشطة تحويل االموال 
او استبدالها او توظيفها لرشاء اموال منقولة 
او غري منقولة او للقيام بعمليات مالية بغرض 
اخفاء او متويه مصدرها غري املرشوع او بقصد 
مساعدة اي شخص متورط يف ارتكاب اي من 
االفالت  عىل  سابقا،  عليها  املنصوص  الجرائم 
القانون  ينص  ذلك،  اىل  اضافة  املالحقة.  من 
او  عىل  اقدم  من  كل  معاقبة  عىل   44 رقم 
اموال  تبييض  عمليات  يف  اشرتك  او  حرض 
بالحبس من ثالث اىل سبع سنوات، وبغرامة ال 
تزيد عن مثيل املبلغ موضوع عملية التبييض.
كام اشار القانون اىل ان املصارف، واملؤسسات 

املالية، ورشكات االيجار التموييل، واملؤسسات 
التي تصدر وتروج بطاقات االيفاء او االئتامن، 
النقدية  التحاويل  تتعاطى  التي  واملؤسسات 
الكرتونيا، ومؤسسات الرصافة والرشكات التي 
تتعاطى الوساطة املالية، واية مؤسسة تخضع 
ان  يجب  لبنان،  مرصف  لرقابة  او  لرتخيص 
التي  التنظيمية  وبالنصوص  باملوجبات  تتقيد 
تصدر عن مرصف لبنان لغايات تطبيق احكام 
بذل  املؤسسات  هذه  وعىل  القانون.  هذا 
اجراءات العناية الواجبة عىل العمالء الدامئني 
لجهة التحقق من هويتهم استنادا اىل وثائق 
عىل  كذلك  موثوقة.  بيانات  او  معلومات  او 
تدل  التي  املؤرشات  مراقبة  املؤسسات  هذه 
عىل احتامل وجود عمليات تبييض لالموال او 

متويل لالرهاب.
ع. ش

عقوبة عمليات تبييض االموال هي الحبس من ثالث اىل سبع سنوات.


