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اذا كانت الجرائم املالية التقليدية تنفذ عرب رسقة او اختالس االموال، فان الحديثة 
منها، وابرزها تبييض االموال، ترتكز يف بعض وجوهها عىل قيام الشبكات املنظمة 
التي تنفذها بدفع اموال طائلة بطرق الرشوة او الهدايا او املساعدات وسواها، اىل 
احزاب وشخصيات نافذة يف قطاعات رسمية وخاصة بهدف االستفادة من نفوذها 

لتمرير جرامئها املتسرتة خلف اعامل مرشوعة 

ترتكب  كانت  التي  املنظم  االجرام  شبكات 
انواع جرائم تبييض االموال عرب بعض  ابشع 
املصارف العاملية، ومن خالل رشاء العقارات 
التي  التقليدية  االستثامرات  من  وغريها 
يتطلب امتامها وقتا من الزمن، متكنت بفضل 
تكنولوجي  تطور  من  اوجدته  وما  العوملة 
عمليات  باخطر  القيام  من  هائلني،  وتقني 
ثوان  او  دقائق  يف  االلكرتوين  التبييض 
اقتصادي  عام  امن  املقابل،  يف  معدودة. 
لتلك  يتصدى  ومحرتف  متخصص  والكرتوين 
االقتصادية  االساليب  ولكل  الشبكات، 
وااللكرتونية الخفية التي تعتمدها يف تنفيذ 

جرامئها املدمرة لالقتصاد. 

ما  عامليا؟  االموال  تبييض  جرائم  واقع  ما 
التي  االعامل  قطاعات  ابرز  ما  مخاطرها؟ 
رأي  وما  املنظمة،  شبكاتها  فيها  تتغلغل 
يتخذها  اجراءات  واي  فيها؟  اللبناين  القانون 

االمن العام ملواجهتها؟ 
"االمن العام" حملت هذه االسئلة يف جعبتها 
وتوجهت بها اىل رئيس شعبة معلومات جبل 
لبنان يف دائرة االمن القومي يف املديرية العامة 
لالمن العام الرائد وليد اسرب، املجاز يف الحقوق 
حملت  معمقة  دراسة  اعد  والذي  اللبنانية، 
اللبناين" يف  القانون  االموال يف  "تبييض  عنوان 

مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد.

■ ما ابرز مخاطر جرائم تبييض االموال محليا 
ودوليا؟

□ بشكل عام، لجرائم تبييض االموال مخاطر 
اقتصادية - اجتامعية - سياسية جسيمة. منها 

عىل سبيل املثال: 

ألنها تعّمم الفساد وتستغل العولمة لتبرير جرائمها
أمن عام إلكتروني يحمي من شبكات تبييض األموال

أبحاث

رئيس شعبة معلومات جبل لبنان يف دائرة االمن القومي يف املديرية العامة لالمن العام الرائد وليد اسرب.

• التهرب من سداد الرضائب. 
• زيادة السيولة املحلية بشكل ال يتناسب مع 

الزيادة يف انتاج السلع والخدمات. 
واملؤسسات  القطاعات  وافالس  رضب   •
منافسة  تحتمل  ال  التي  الرشعية  االقتصادية 
اموال غري مرشوعة، تلجأ عادة اىل بيع السلع 
غري  مال  لترشيع  الحقيقية  كلفتها  من  باقل 

مرشوع. 
• رشوة وافساد جزء من املرصفيني والسياسيني 
كيان  ضعف  اىل  يؤدي  ما  واالمنيني،  والقضاة 
االجرام  شبكات  وسيطرة  الدولة،  ومؤسسات 
مبارش  غري  بشكل  مرافقها  بعض  عىل  املنظم 

وخفي.

■ هل من احصاءات دولية تبني الحجم املايل 
لهذه الجرائم عامليا؟

ضبط  عمليا  يستحيل  انه  من  الرغم  عىل   □
ومعرفة كل عمليات تبييض االموال التي تحصل 
يف العامل بنسبة مئة باملئة كونها جرائم خفية 
املبالغ  يقدرون  االقتصاد  خرباء  ان  اال  اساسا، 
التي يتم غسلها سنويا بحواىل 2 اىل 3  املالية 
تريليون دوالر، وهو ما يفوق 22% من اجاميل 
قيمة التجارة العاملية. كام تؤكد التقارير العاملية 
ان هذا الرقم مرجح لالرتفاع يف السنوات القليلة 
القادمة، بفعل التطور التكنولوجي الهائل الذي 

تستفيد منه تلك الشبكات.

■ هل من خصائص معينة تتميز بها شبكات 
تبييض االموال؟

□ بالطبع. علامء القانون واالمن يجمعون عىل 
ان تلك الشبكات تتميز بالخصائص التالية: 

• عدد افراد كل شبكة ال يقل عن ثالثة اشخاص، 

وقد يصل اىل خمسة االف شخص موزعني يف 
العديد من دول العامل. 

• منظمة وفق هيكلية وهرمية معقدتني جدا. 
مختلف  يف  املتخصصني  من  نخبا  تضم   •
التخطيط  يعتمدون  الذين  العلمية  املجاالت 
مراحل  لجميع  باحرتاف  واملدروس  املسبق 

تنفيذ عمليات التبييض. 
الخداع  ووسائل  التامة  الرسية  تعتمد   •

والتضليل يف تنفيذ كل اعاملها. 
• تعتمد نسج عالقات اسرتاتيجية مع النافذين 
والقضائيني  واالمنيني  السياسيني  واملسؤولني 
بسخاء،  ورشوتهم  عملها  دول  يف  واملرصفيني 
الستخدام نفوذهم يف مترير بعض االعامل غري 
ولضامن  الكربى،  للعمليات  الالزمة  القانونية 
العدالة يف حال  قبضة  افرادها يف  عدم وقوع 
من  وسواها  امرهم،  يفضح  ما  خطأ  حصل 

الخصائص. 
تبييض  جرائم  ان  القول  ميكن  اختصار،  يف 

االموال جرائم املجرمني االذكياء.

القانون  يعرّف  كيف  اللبناين،  الصعيد  ■ عىل 
هذا النوع من الجرائم وما هي عقوباتها؟ 

من   2 املادة  نصت  التعريف،  اىل  بالنسبة   □
تحت  الصادر  االموال  تبييض  مكافحة  قانون 
الرقم 318 يف 20 نيسان 2001، عىل انه يعترب 

تبييض اموال كل فعل يقصد منه:
غري  لالموال  الحقيقي  املصدر  اخفاء   -1
املرشوعة، او اعطاء تربير كاذب لهذا املصدر، 

بأي وسيلة كانت.
2- تحويل االموال او استبدالها، مع العلم انها 
متويه  او  اخفاء  لغرض  مرشوعة  غري  اموال 
مصدرها او مساعدة شخص ضالع يف ارتكاب 

الجرم عىل االفالت من املسؤولية.
او  او حيازتها،  االموال غري املرشوعة  3- متّلك 
منقولة  اموال  لرشاء  توظيفها  او  استخدامها، 
مع  مالية،  بعمليات  للقيام  او  منقولة  اوغري 

العلم انها اموال غري مرشوعة.
املادة  نصت  فقد  العقوبات،  اىل  بالنسبة  اما 

يقدم  من  كل  ان  عىل  نفسه  القانون  من   3
او يتدخل او يشرتك يف عمليات تبييض اموال 

يعاقب:
• بالحبس من ثالث اىل سبع سنوات.

• بغرامة ال تقل عن عرشين مليون لرية لبنانية.
ووفقا للامدة 14 منه، تصادر ملصلحة الدولة 
يثبت  التي  املنقولة  وغري  املنقولة  االموال 
بجرائم  متعلقة  انها  نهايئ  حكم  مبوجب 

تبييض االموال.

التعريف هو االموال غري املرشوعة،  ■ محور 
ولكن متى تعترب االموال غري مرشوعة؟

والدولية  العاملية  الترشيعات  اختلفت   □
التي  املرشوعة  غري  املصادر  تحديد  حول 
وذلك  تبييضها،  يتم  التي  االموال  منها  تتأىت 
باالموال  يحرصها  ضيق  االول  مفهومني.  بني 
واسع  والثاين  املخدرات،  تجارة  من  الناتجة 
من  الناتجة  القذرة  االموال  جميع  يشمل 
املرشوعة  غري  واألعامل  الجرائم  جميع 
وقف  فقد  اللبناين  املرشع  اما  انواعها.  بكل 
يحرصها  فلم  املفهومني،  بني  وسطيا  موقفا 
االفعال  كل  لتشمل  يوسعها  ومل  باملخدرات 
غري املرشوعة. نصت املادة االوىل من قانون 
مكافحة تبييض االموال 2001/318 عىل انه : 
كلها  االموال  املرشوعة،  غري  باالموال  "يقصد 

الناتجة من ارتكاب احدى الجرائم االتية:

1-  زراعة املخدرات او تصنيعها او االتجار بها.
التي تقدم عليها جمعيات االرشار  2- االفعال 
من  و336   335 املادتني  يف  عليها  املنصوص 
قانون العقوبات واملعتربة دوليا جرائم منظمة.

املواد  يف  عليها  املنصوص  االرهاب  جرائم   -3
314 و315 و316 من قانون العقوبات.

االرهاب  متويل  يف  املساهمة  او  متويل   -4
االرهابية  املنظامت  او  االرهابية  االعامل  او 
بحسب مفهوم االرهاب، كام هو منصوص عليه 

يف قانون العقوبات اللبناين.
5- االتجار غري املرشوع باالسلحة.

او  العامة  االموال  اختالس  او  6- جرائم رسقة 
الخاصة، او االستيالء عليها بوسائل احتيالية، او 
بالتزوير او بإساءة االمانة الواقعة عىل املصارف 
يف  املعددة  واملؤسسات  املالية  واملؤسسات 

املادة 4 من هذا القانون او يف نطاق عملها.
والدفع  االئتامن  وبطاقات  العملة  تزوير   -7
وااليفاء او االسناد العامة او االسناد التجارية مبا 

فيها الشيكات.

عملية  كل  فيها  متر  التي  املراحل  هي  ما   ■
تبييض اموال؟ 

□ من حيث املبدأ، كونه لكل مبدأ استثناء، متر 
عملية تبييض االموال يف ثالث مراحل هي: 

املرحلة االوىل: تسمى مرحلة اإلحالل، وتتمثل 
يف محاولة ادخال كمية االموال النقدية الكبرية 

النظام  اىل  املرشوع  غري  نشاط  من  املتأتية 
املرصيف.

التغطية،  مرحلة  تسمى  الثانية:  املرحلة 
وتتمثل يف القيام بالعمليات املالية واملرصفية 
السوق  يف  القذرة  االموال  لتتغلغل  املتتالية 

املايل الرشعي. 
الكامل  الدمج  مرحلة  تسمى  الثالثة:  املرحلة 
لالموال املغسولة يف االقتصاد، بحيث يصبح من 
الرشعية  االموال  وبني  بينها  التمييز  الصعوبة 

اصال.
ومن املمكن ان تتم كل مرحلة بشكل مستقل، 

كام ميكن حصولها كلها دفعة واحدة.

ملواجهة  العام  االمن  يتخذها  اجراءات  اي   ■
هذه الجرائم التي تشكل خطرا شامال؟

هذا  اولت  العام  لالمن  العامة  املديرية   □
امللف اولوية قصوى كونه يشكل خطرا شامال. 
اطلقها  التي  تحديثها  خطة  اطار  يف  اتخذت، 
اللواء عباس ابراهيم منذ سنوات ست، العديد 

من االجراءات ملواجهتها. من ابرزها نذكر:
• استحداث شعبة االمن االقتصادي واالجتامعي 
التي تعنى مبكافحة كل انواع الجرائم االقتصادية 
خصوصا.  االموال  تبييض  وجرائم  عموما، 
الشعبة تضم نخبة من املتخصصني يف العلوم 
االقتصادية، املرصفية، تحويل االموال، االسترياد 

والتصدير، وسواها.
لبنان  التعاون والتنسيق مع مرصف  • تفعيل 
املالية  واملؤسسات  الخاصة  املصارف  وكل 
او  انواعها، بهدف متابعة اي حاالت  مبختلف 
انها تخفي يف طياتها عمليات  افعال مشكوك 
تبييض اموال، لحظة بلحظة اذا جاز التعبري، يف 

ارشاف القضاء املختص.
االمني  والتنسيق  التعاون  وتفعيل  تعزيز   •
وتبادل الخربات مع املنظامت واالجهزة االمنية 
الرشطة  منظمة  املتحدة،  كاالمم  الدولية، 
االورويب  االتحاد  )االنرتبول(،  الدولية  الجنائية 

وسواها.
مجال  يف  متخصصة  شعبة  استحداث   •
من  نخبة  وتضم  السيرباين،  الفضاء  جرائم 
املعلوماتية،  مجاالت  يف  االختصاصيني 
االتصاالت، وسواها. من ابرز مهامتها مكافحة 
تبييض  جرائم  السيام  االلكرتونية،  الجرائم 

االموال التي تتم عرب تلك الوسائل. 


