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مجتمع وإقتصاد

منتدى

األمنية

وضع كيس على رأس أحد املوقوفني
مــوصــول ب ـشــرائــط ك ـهــربــاء وتـهــديــده
ب ـ ــإن ـ ــزال صـ ــدمـ ــات ك ـه ــرب ــائ ـي ــة إن لــم
يعترف .يضاف إلى ذلك العنف اللفظي
الذي تمثل بتوجيه إهانات إما مبنية
على أساس الجنسية السورية أو على
أس ــاس «املـثـلـيــة الـجـنـسـيــة» .فتمسي
الغاية مــن التعذيب أو ســوء املعاملة
لـيـســت فـقــط «انـ ـت ــزاع اع ـت ــراف ــات» ،بل
أيـضــا «تــأديــب املــوقــوفــن» وتلقينهم
دروس ــا مـثــل املـحـقــق ال ــذي أراد تلقني
املوقوف كيفية «عبادة جسد املرأة».
وأخ ـي ـرًا فـقــد وث ــق الـتـقــريــر انـتـهــاكــات
ل ـل ـح ــري ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،م ـن ـهــا إص ـ ــدار
م ـ ــذك ـ ــرات ت ــوقـ ـي ــف رغـ ـ ــم عـ ـ ــدم ت ــواف ــر
الشروط القانونية ،وعدم إخالء سبيل
الـلـبـنــانـيــن بـعــد أك ـثــر م ــن  5أيـ ــام من
توقيفهم خالفًا للمادة  113من أصول
املحاكمات الجزائية.

ّ
أساليب تمويل «داعش» متطورة
محمد وهبة
يـنـصـ ّـب تــركـيــز الـسـلـطــات النقدية
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــارف فـ ــي ل ـب ـن ــان وال ـع ــال ــم
الـ ـع ــرب ــي عـ ـل ــى م ـك ــاف ـح ــة ت ـمــوي ــل
اإلرهــاب« .داعش» هي أحد أشكال
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ح ــالـ ـي ــا بـ ـع ــدم ــا ب ــات ــت
تسيطر عـلــى مـســاحــات جغرافية
واس ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق وس ـ ــوري ـ ــا،
ولــدي ـهــا وجـ ــود ف ــي ل ـب ـنــان أي ـضــا.
وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـعـ ـطـ ـي ــات امل ـ ـتـ ــداولـ ــة
ب ــن األجـ ـه ــزة امل ـصــرف ـيــة واملــال ـيــة
واألم ـن ـي ــة ،ف ــإن أســال ـيــب «داع ــش»
لتجنيد مقاتلني والـحـصــول على
التمويل باتت متطورة أيضًا.
افـتـتــح ات ـحــاد امل ـص ــارف الـعــربـيــة،
أم ـ ـ ــس ،م ـن ـت ــدى «آلـ ـ ـي ـ ــات تـجـفـيــف
منابع تمويل اإلرهــاب» .يأتي هذا
املنتدى بعد شهرين على الزيارة
التي قام بها مساعد وزير الخزانة
األميركية دانـيــال غــايــزر للبنان،
وإط ـ ــاق ـ ــه تـ ـح ــذي ــرات ل ـل ـم ـصــارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـن ـ ّـب ــه مــن
لـ ـج ــوء «داعـ ـ ـ ـ ــش» إلـ ـ ــى اس ـت ـع ـم ــال
امل ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـتـبـيـيــض
أموالها أو لتمويل عملياتها .وقد
أوض ــح ،حينها ،غــايــزر أن هناك
ثالثة بلدان معنية بهذا األمر هي
تركيا والعراق ولبنان.
ّ
املـ ـنـ ـت ــدى ش ــك ــل م ـن ــاس ـب ــة إللـ ـق ــاء
ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ـ ــرق وأسـ ــال ـ ـيـ ــب
تبييض األمــوال التي تلجأ إليها
داعش .وقد جاءت الجلسة األولى
للمنتدى بعنوان «مصادر تمويل
اإلره ـ ـ ـ ــاب وت ـ ـطـ ـ ّـور أس ــالـ ـي ــب نـقــل
األمـ ــوال :املـسـتـجــدات واإلجـ ــراءات
املـطـلــوبــة ملــواج ـه ـت ـهــا» .وف ــي هــذا
املجال يشير رئيس وحدة التحقق
من اإلجراءات لدى هيئة التحقيق
الخاصة في لبنان ،طــارق زهــران،

إلــى أن مسألة «تـمــويــل اإلره ــاب»
قـ ـب ــل داعـ ـ ـ ـ ــش ،ه ـ ــو غـ ـي ــر م ـ ــا ب ـعــد
ظهور هذا التنظيم .ففي السابق،
كـ ــان ال ـت ـمــويــل ي ـج ــري م ــن طــريــق
ال ـج ـم ـع ـيــات ،وب ـع ــض الـنـشــاطــات
ً
الـ ـش ــرعـ ـي ــة ،فـ ـض ــا عـ ــن ال ـت ـمــويــل
ال ــذات ــي وم ــن م ـص ــادر أم ـ ــوال غير
مـ ـش ــروع ــة مـ ـث ــل ت ـ ـجـ ــارة الـ ـس ــاح
وامل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات وت ـ ــزوي ـ ــر بـ ـط ــاق ــات
االئـتـمــان ...إال أن «داع ــش» جعلت
األمــر مختلفًا جدًا بعد سيطرتها
ع ـل ــى م ـس ــاح ــات ج ـغ ــراف ـي ــة .فـهــي
تجمع األموال من مناطق تحتلها،
وهـ ـ ــي ت ـ ـسـ ــرق أم ـ ـ ـ ــوال امل ـ ـصـ ــارف،
وت ـس ـتــوفــي رسـ ــوم ع ـب ــور ،وتـبـيــع
ال ـن ـف ــط ،وت ـب ـي ــع اآلث ـ ـ ـ ــارات أي ـض ــا،
وتـ ـجـ ـم ــع املـ ـح ــاصـ ـي ــل الـ ــزراع ـ ـيـ ــة
وت ـب ـي ـع ـه ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أن ـهــا
تجمع أم ــوال الـتـبــرعــات بواسطة
مواقع التواصل االجتماعي.
يقول زهران إن «التمويل متواصل
ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه املـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة،
واالس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
تـتـجـ ّـدد أي ـضــا ،وه ــو أط ـلــق بعض
املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ــأس ـي ــس
فـ ـ ــريـ ـ ــق ع ـ ـمـ ــل مل ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة تـ ـم ــوي ــل
داعـ ــش» .وق ــد ّأدت ه ــذه امل ـبــادرات
إل ــى ب ـعــض ال ـن ـتــائــج ،م ــن أب ــرزه ــا
ال ـط ـل ــب إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدول ال ـت ـب ـل ـيــغ عــن
نـمــط اإلي ــداع ــات الـنـقــديــة بحسب
املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ،وال ـت ـب ـل ـيــغ
ع ــن اس ـت ـع ـمــال آالت ال ـص ــراف ــة في
امل ـن ــاط ــق الـ ـح ــدودي ــة أو امل ـحــاذيــة
للمنطقة املــوجــود فيها «داع ــش».
فـ ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت تـ ـ ـب ـ ـ ّـن أن ــه
يـمـكــن مــاحـقــة عـمـلـيــات الـصــرافــة
اإللكترونية التي يظهر في عنوان
امل ـس ـت ـخ ــدم وم ــوقـ ـع ــه ال ـج ـغ ــراف ــي
ب ــال ـق ــرب م ــن امل ـن ــاط ــق ال ـح ــدودي ــة
املــذكــورة أو بعيدًا عنها .لكن أبرز

نقطة ّ
تحدث عنها زهران هي تلك
التي تشير إلى وجــود نمط رقابة
مـصــرفـيــة جــديــد يـتـعـلــق بـمــراقـبــة
الزبائن بطرق مبتكرة ،أي الرقابة
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ــاتـ ـه ــم عـ ـل ــى ت ــوي ـت ــر
وفــاي ـس ـبــوك وان ـس ـت ـغــرام وغـيــرهــا
ملعرفة توجهاتهم وعالقاتهم.
مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ،تـ ـ ـب ـ ــدو الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة أكـ ـث ــر
وض ـ ــوح ـ ــا ل ـ ـ ـ ــدى ق ـ ـسـ ــم املـ ـب ــاح ــث
الجنائية الخاصة في قــوى األمن
الداخلي ،يشير العميد زياد الجزار
إلى أن التحقيقات الجارية كشفت
أن الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـجــار الـســوريــن
يحاولون استخدام النظام املالي
في لبنان من أجل تحويل األموال،
«فهناك عــدد ال بــأس به من الذين
يقومون بعمليات تحويل األموال
من خــال استخدام شركات مالية
أو وسـ ـط ــاء ل ـه ــذه املـ ـك ــات ــب .نـحــن
نــاحــق مــن يـقـ ّـدم خــدمــات مــن هذا
ال ـن ــوع م ــن دون ت ــراخ ـي ــص ،علمًا
بأن بعض الصرافني يتعاطون مع
وسـطــاء ماليني ســوريــن لتحويل
األموال لطرف ثالث ،وهذا مخالف
للقوانني أيضًا» .هذا األمــر يجري
على قاعدة «اعرف عميل عميلك».
كـ ــذلـ ــك ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـج ــارة
ب ــاآلث ــارات ،ي ـقــول ال ـج ــزار« :لــديـنــا
ن ـ ـحـ ــو  8م ـ ـل ـ ـفـ ــات نـ ـعـ ـم ــل ع ـل ـي ـهــا
لضبط مـحــاوالت التجارة باآلثار
امل ـه ــرب ــة واملـ ـس ــروق ــة» ،أمـ ــا مكتب
مكافحة جــرائــم املعلوماتية ،فهو
ّ
معني «بـمــراقـبــة مــواقــع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .داعـ ـ ـ ــش ي ـس ـت ـخــدم
ه ــذه امل ــواق ــع لتجنيد األش ـخــاص
ولـلـحـصــول عـلــى الـتـمــويــل أيـضــا.
ن ـحــن نـفـحــص ال ـش ـب ـكــة ،وأطـلـقـنــا
ً
ح ـمــات إعــام ـيــة م ـض ــادة ،فـضــا
عن أننا حجبنا بعض املواقع عن
الشبكة اللبنانية».
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أخبار
«كفى» تطلق دليلها القانوني
من طرابلس

أطلقت منظمة «كفى عنف واستغالل» من
نقابة املحامني في طرابلس ،الدليل القانوني
بعنوان «تحديات تطبيق القانون رقم ،»293
أي قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة
من العنف األس ــري .وأوضـحــت املنظمة في
بـيــان أنـهــا أرادت «مــن خــال هــذا الــدلـيــل أن
تضع بني أيدي القانونيني ،الخالصات التي
أوصلت إليها النقاشات مع قضاة أصدروا
قـ ــرارات حـمــايــة ملصلحة س ـيــدات تعرضن
للعنف األسـ ــري خ ــال ع ــام  ،2014بهدف
العمل على تفعيل تطبيق القانون  293من
الجسم الـقــانــونــي .وقــد وثــق الــدلـيــل ق ــرارات
الـحـمــايــة الـتــي ص ــدرت حـتــى نـهــايــة ،2014
باستثناء تلك التي جرى ردها».
َ
وخ ـ ــال ال ـ ـنـ ــدوةُ ،ب ـح ــث ــت ت ـح ــدي ــات تطبيق
القانون  293من وجهات نظر مختلفة مع
مـشــاركــن مــن اخـتـصــاصــات مـتـعــددة ،هــم:
املـحــامـيــة الـعــامــة االسـتـئـنــافـيــة فــي الشمال
املكلفة النظر فــي شـكــاوى العنف األســري
الـقــاضـيــة أمــانــي ح ـم ــدان ،وقــاضـيــة األم ــور
املستعجلة في بيروت زلفا الحسن ،ورئيس
قسم حـقــوق اإلن ـســان فــي املفتشية العامة
لقوى األمــن الــداخـلــي املـقــدم زيــاد قائد بيه،
واملحامية ليلى عواضة من منظمة «كفى».
الصحة تطلق استراتيجية الصحة النفسية

أطلقت وزارة الصحة العامة ،بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية واليونيسف والهيئة
ال ـط ـب ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ،االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوطـنـيــة
لتعزيز الصحة النفسية .وقالت ريدنر «إن
نـحــو نـصــف االض ـطــرابــات النفسية يظهر
فــي ســن مـبـكــرة ،قـبــل الــراب ـعــة ع ـشــرة ،وإن
االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة لـلـصـحــة النفسية
تهدف إلى زيادة إمكان الوصول إلى خدمات
الصحة النفسية وإلــى تحسينها .وفي هذا
الـصــدد ،قامت وزارة الصحة بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية ،بتدريب عاملني في
الرعاية الصحية األولـيــة وأطـبــاء من القطاع
ال ـخــاص عـلــى اإلس ـعــا ُفــات النفسية األولـيــة
في حاالت الطوارئ .وأطلق برنامج تدريبي
مكثف يتناول تشخيص املرضى املصابني
باضطرابات نفسية».
تحذير من نقابة المعلمين

ح ــذرت نقابة املعلمني فــي لـبـنــان ،فــي بيان
أص ــدرت ــه أم ـ ــس ،امل ـع ـل ـمــن «مـ ــن تــوق ـيــع أي
مستند دون استشارة النقابة ملعرفة مدى
قانونيته أو النتائج املترتبة عنه ،مع اقتراب
الخامس من تموز ،موعد تجديد العقود في
املدارس الخاصة» ،داعية الى «مراجعة مكتب
األمانة العامة في النقابة ومركز الفروع في
املحافظات يوميًا».
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،أكدت
النقابة «أن هيئة التنسيق النقابية لن تسكت
عــن ذل ــك وسـتــرفــع ال ـصــوت م ـجــددًا مطالبة
بوضع مشروع سلسلة الرتب والرواتب على
جــدول أعمال املجلس النيابي بأسرع وقت
ممكن ،وتحديدًا قبل نهاية شهر أيار».
إتالف  15صفيحة من الجبنة

ي ـج ـي ــب ن ـ ـ ــزال بـ ـ ــأن هـ ـن ــاك اقـ ـت ــراح ــا
يـقـضــي بـتـفـعـيــل الـهـيـئــة ،الف ـتــا إلــى
«وج ـ ـ ـ ــود نـ ـي ــة ملـ ـق ــاض ــاة ال ـح ـك ــوم ــة
وال ــوزارات املعنية في املستقبل ،إن
لــم ُيـسـتـ َـجــب ملـطــالـبـنــا» ،فيما تقول
ال ـل ـج ـنــة «إن ال ـح ــل األف ـض ــل يتمثل
بإعادة ضم خدماتنا كموظفني إلى
مــاك اإلدارة العامة ،كما كــان عليه
ال ــوض ــع ق ـبــل صـ ــدور ال ـق ــان ــون 544
عــام  ،1994وهــو مــا اجتمعت عليه
وتبنته وتعمل على تحقيقه هيئة
التنسيق املستقلة».

أت ـل ـفــت وزارة ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة أمـ ــس نحو
 15ص ـف ـي ـحــة م ــن ال ـج ـب ـن ــة ،ك ــان ــت مـحـمـلــة
ف ــي شــاحـنــة نـقــل م ـب ــردة لـصــاحـبـهــا (خ.ا)
فــي منطقة البابلية قـضــاء صـيــدا ،آتـيــة من
طرابلس ،حيث تبني أنها محفوظة في درجة
حــرارة مرتفعة ،وبالتالي عــدم صالحيتها.
ّ
وســطــر املـنــدوبــون محضر ضـبــط مخالفة
بحق صاحبها.

