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مؤتمر

لبنان يعاني رهاب تبييض األموال
الى متى ستبقى
مئات الماليين تذهب
الى جيوب النواب
والوزراء وأصحاب
الشركات في هذا
البلد؟

لقمة عيشنا وجعل أوالدنا يعيشون
في هذا البلد ،ال يجوز أن يبقى قطاع
النفط بأيدي  11شركة نفط تجني
أرب��اح��ًا بقيمة م�ل�ي��ار وم �ئ��ة مليون
دوالر م� ��ن ال �س ��ائ �ق�ي�ن العموميني
واملواطنني .الى متى ستبقى مئات
امل�ل�اي�ي�ن ت��ذه��ب ال ��ى ج �ي��وب النواب
وال � � ��وزراء وأص� �ح ��اب ال �ش��رك��ات في
هذا البلد؟» .أضاف« :نعم ،يا معالي
ال��وزي��ر ،ال ل �ج��دول ت��رك�ي��ب األسعار
أسبوعيًا ،هذا الجدول ّ نشك به ،نعم
لسياسة بترولية ،تفضل واستورد
ب�ن��زي�ن��ًا ك�م��ا وع ��دت ال�س��ائ�ق�ين ،وقم
ب��وض�ع�ه��ا ف��ي م�ص�ف��ات��ي الزهراني
وط ��راب� �ل ��س ح �ت��ى ي �ت �م �ك��ن السائق
العمومي وال��دول��ة من مزاحمة هذه
الشركات املسيطرة على هذا القطاع
منذ عام  1976حتى اليوم».

ً
باسيل :هذا ليس حال

إال أن باسيل أك��د أن املشكلة ليست
ف� ��ي وزارت � � � � ��ه ،ول� �ف ��ت ال � ��ى أن � ��ه حني
ليرة أكد يومها
خفض مبلغ الـ ً 5500
أن ال�خ�ف��ض ل�ي��س ح�ل�ا ،ب��ل ه��و حل

موقت ،إذ إن خفض ال��رس��وم يتآكل
بفعل ارتفاع األسعار العاملية للنفط،
وأش ��ار ب��اس�ي��ل ال��ى أن��ه ط�ل��ب إجراء
خ�ف��ض ج��دي��د ع�ل��ى ال��رس��وم بهدف
إلغائها ،إال أن األسعار ستعود لتأكل
ال �خ �ف��ض ال �ث��ان��ي .وأك� ��د أن اإلجراء
امل �ن��اس��ب وال �ث��اب��ت ه ��و اع �ت �م��اد ما
طالب به منذ أكثر من عام وشهرين،
وه ��و ت��أم�ين ال �ب��دائ��ل ع��ن استخدام
البنزين في ال�س�ي��ارات ،وه��ي كثيرة
ك��امل��ازوت وال�ك�ه��رب��اء وال �غ��از ،الفتًا
ال��ى أن م�ش��روع استعمال ال�غ��از في
ال �س �ي��ارات ع��ال��ق ف��ي ل�ج�ن��ة الطاقة
واألش �غ��ال ف��ي مجلس ال �ن��واب منذ
آذار  ،2010دون أي تبرير منطقي أو
علمي .ودع��ا باسيل ن��واب اللجنة،
ألي ت �ي��ار س�ي��اس��ي ان �ت �م��وا ،إل ��ى أن
ي��وض�ح��وا للشعب ال�ل�ب�ن��ان��ي سبب
تعليق ه��ذا امل �ش��روع م�ن��ذ أك �ث��ر من
سنة وحرمان اللبنانيني من خفض
كلفة استهالك املحروقات بنسبة 60
ف��ي امل�ئ��ة .ودع��ا باسيل املتظاهرين
أيضًا الى دعم هذا املشروع كجزء من
ال�ح��ل الفعلي ،وال سيما أن��ه يسهم
ّ
ويؤمن
في الحد من التلوث البيئي
ش � ��روط ال �س�ل�ام��ة ال �ع��ام��ة أك �ث��ر من
البنزين ،ودعا «املواطنني كافة الى
العمل على نطاق أوسع واستباقي،
وال ي �ج��وز أن ن�ن�ت�ظ��ر امل �ش �ك �ل��ة كي
تحصل فنتحرك ونطالب».
وت ��وج ��ه ال� ��ى وزارة امل � ��ال للتعاون
من أج��ل الوصول ال��ى إج��راء خفض
ج��دي��د على ال��رس��وم ،مشيرًا ال��ى أن
ذلك له انعكاسات على الخزينة ،لكن
املواطن لم يعد بإمكانه االحتمال في
ظل املستوى املعيشي املتدني ،داعيًا
الى «وضع السياسة جانبًا والعمل
معًا على إنجاز هذا الخفض ضمن
ال�ت�ع��اون امل�ط�ل��وب م��ن أج��ل تحقيق
مصلحة املواطن».

باختصار
◄ نقابة جديدة ملالكي الشاحنات من رحم «روتني املرفأ»
ّ
ّ
الخاصة
اإلدارية والقوانني
فمالكو الشاحنات في مرفأ بيروت يشكون من ضعف ّالتدابير
ّ
بتسيير أعمالهم ،لذا ُيطالبون بتعديالت سريعة ،بل حتى أنهم أنشأوا نقابة خاصة لهم
ّ
تخوفًا من مرحلة قد تصل بهم إلى اإلفالس.
ّ
وفي لقاء مع ّوزير األشغال العامة والنقل في حكومة تصريف األعمال ،غازي العريضي،
ّ
تحدث وفد ُيمثل أصحاب الشاحنات العمومية ،برئاسة عيد ضو ،عن «األسباب التي
استوجبت استحداث نقابة جديدة ،بالتنسيق والتعاون مع النقابة األول��ى وعن املشاكل
ّ
واملعاناة التي تعترض عملنا» .وق��ال إن املشكلة «تتعلق ب��وزارة الداخلية وتعديل بعض
القوانني في املجلس النيابي والروتني اإلداري في املرفأ ،ما يؤدي إلى التأخير في إدخال
ّ
البضائع وإخراجها» .وبرأيه فإن هذا األمر «يعكس ضررًا على أصحاب الشاحنات».

سالمة :املصرف املركزي يعمل على تعديل أنظمة شحن النقود األجنبية
محمد وهبة
«يجب أن يعرف املصرف أين يذهب العميل،
وإلى أي مدرسة يذهب أوالده ،وأين يقضي
إج ��ازات ��ه .»...ه��ذه الجملة ال�ت��ي ج ��اءت في
ّ
نهاية محاضرة قدمها أم��س مدير وحدة
ال�ت�ح�ق�ي��ق وال �ت��دق �ي��ق ف��ي ه�ي�ئ��ة التحقيق
الخاصة هشام حمزة ،في مؤتمر «مكافحة
تبييض األم� ��وال وت�م��وي��ل اإلره � ��اب» ،هي
األك �ث��ر ت�ع�ب�ي�رًا ع��ن ح��ال��ة ال�ق�ل��ق والتغيير
ال�ح��اص�ل��ة ف� ُ�ي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي اللبناني
على أث��ر م��ا أط�ل��ق عليه ف��ي املؤتمر «أزمة
البنك اللبناني الكندي».
ّ
يمثل هذا املؤتمر ّأول مناسبة لنقاش علني
في خلفية اإلجراءات األميركية بحق البنك
اللبناني الكندي ،وتداعياتها على القطاع
ّ
املصرفي ف��ي لبنان .إال أن��ه ل��م يتعد كونه
محاولة فاشلة للنقاش ،فهو كان تخويفيًا
وتسويقيًا؛ فما تطرق إليه املحاضرون هو
اإلج��راءات التي يجب اتخاذها بعد «أزمة
ّ
يتطرق أحد
البنك اللبناني الكندي» ،فلم
ّ
إلى كيفية اتهام هذا املصرف واألدلة التي
اس�ت�ن��دت إل�ي�ه��ا وزارة ال�خ��زان��ة األميركية
التهامه بتبييض األم��وال ملصلحة شبكة
أي� �م ��ن ج �م �ع��ة ،وال إل � ��ى ح ��رك ��ة حسابات
اللبناني الكندي ،وال
الشبكة في غير البنك
ّ
وأسباب
�م،
�
ه
�
�ت
�
مل
ا
�رف
�
ص
إل��ى س��رع��ة ب�ي��ع امل�
ّ
اختيار الشاري وهو مصرف عامل محليًا
مملوك بنسبة  %19من دولة أوروبية.
ّ
انصب تركيز املحاضرين األساسيني على
التخويف والتهويل .فبدأت مديرة االلتزام
ف ��ي ب �ن��ك م �ي��د س �ح��ر ب �ع��اص �ي��ري بتقديم
يمام فضل التي تعمل في مكتب األصول
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي وزارة ال �خ��زان��ة األميركية

( OFACم �ك �ت ��ب ي �ت �خ��ذ ق � � � ��رارات تجميد
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذه ال�ج�ه��ة أو ت�ل��ك) وقالت:
«اسم ُ OFACيرعب كل املصارف» .أما فضل
ً
«بناء
فقد أوضحت أن قرارات  OFACتتخذ
على أه��داف األم��ن القومي األم�ي��رك��ي» ،ثم
أكملت بالحديث ّ
عما هو ممنوع وم��ا هو
مسموح ،الفتة إلى ضرورة «وجود ضابط
ام�ت�ث��ال ل��دى امل �ص��ارف ح��رص��ًا على تأمني
درجة امتثال ّ
معينة».
ّ
وت�ح��دث ه�ش��ام ح�م��زة ع��ن م�ش��روع تعديل
ال �ق��ان��ون  318امل�ت�ع�ل��ق ب�م�ك��اف�ح��ة تبييض
األم� � � ��وال ،ب��ات �ج��اه ال �ف �ص��ل ب�ي�ن جريمتي
تبييض األم� ��وال وت�م��وي��ل اإلره� ��اب ،علمًا
ب��أن تمويل اإلره ��اب ك��ان م��درج��ًا كجريمة
في إطار تبييض األموال.
وت �ط� ّ�رق أي�ض��ًا إل��ى م�ق�ت��رح ج��دي��د يتناول
«اإلف� �ص ��اح ع��ن األم � ��وال ال �ن �ق��دي��ة العابرة
للحدود» ،الفتًا إلى أنها ا ّمل��رة األول��ى التي
ُي ��درج فيها أم��ر يتعلق ب��األم��وال النقدية.
فهذه األموال التي غالبًا ما يكون مصدرها
املغتربني اللبنانيني في أفريقيا وأميركا
ال�لات�ي�ن�ي��ة ،ت ��ودع ل��دى امل �ص��ارف بموجب
إي�ص��االت ،أو ت��ودع ل��دى الصرافني بقصد
شحنها ،ويلي ذلك «تحاويل إلى الخارج
لشراء سيارات وبضائع أخ��رىْ ...وهو أمر
ي�ث�ي��ر أس�ئ�ل��ة ع��دي��دة :مل�ص�ل�ح��ة َم ��ن تذهب
ه��ذه األم��وال؟ فما ب��ات واضحًا أن األموال
تكون باسم الناقل ،أو ً
بناء على طلبه ،ثم
ّ
تحول إلى شركات أخرى أو أفراد .لكن في
ً
ح ��االت أخ ��رى ه��ي ت��ذه��ب ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
طرف ثالث أو لطرف آخر غير ناقلها وغير
مالكها الفعلي.
في الواقع ،إن كل ذلك ال يؤلف اتهامًا بالقيام
بعمليات تبييض أموال أو تسهيلها .فما

هو معروف أن أم��وال االغ�ت��راب تأتي نقدًا
بسبب صعوبة إخراج األم��وال من أفريقيا
ب��واس �ط��ة امل �ص��ارف أو امل��ؤس �س��ات املالية
امل�ع��روف��ة .وإذا ك��ان ه��ذا ال�ن��وع م��ن األموال
أو ال �ت �ح��اوي��ل ه ��و امل �س �ت �ه��دف ،فبحسب
ص��رف�ي�ين س��اب�ق�ين وحاليني،
م �س��ؤول�ين م� ّ
هناك م��ا ال يقل ع��ن  15مصرفًا م��ن األكبر
في لبنان ،استقطبوا على م��دى السنوات
املاضية أموال املغتربني النقدية ،وتعهدوا
لهم بإدخالها إلى ّ النظام املالي.
ل �ك��ن ج� � ��اءت «ف ��ش� ��ة ال� �خ� �ل ��ق» لتستهدف
الصرافني وتجار السيارات املستعملة .إذ
ي�ق��ول ممثل بنك «أوف ن�ي��وي��ورك ميلون»
ف��ي امل��ؤت�م��ر داي�ف�ي��د واي �ل��دن��ر ،إن القرارات
األميركية تطرقت إل��ى عمليات الصيرفة،
تنجز
وت �ج��ارة ال �س �ي��ارات ،واألع �م��ال ال�ت��ي ّ
من حسابات مصرفية شخصية» .ويتهم
واي �ل��دن��ر ال �ص �ن��اع��ة امل �ص��رف �ي��ة اللبنانية
بأنها تحاول «تلطيف هذه املشاكل».
ع �ل ��ى أي ح � � ��ال ،اخ �ت �ص ��ر ح ��اك ��م مصرف
ل�ب�ن��ان ري ��اض س�لام��ة األم ��ر ب��اإلش��ارة إلى
أن موضوع مكافحة تبييض األم��وال بات
«م��ن األول��وي��ات لضبط امل��داخ�ي��ل القومية
ّ
التهرب م��ن ال�ض��رائ��ب» .ويلفت إلى
ومنع
أن مجموعتي الـ FATFوالـ ،OECDتتابعان
مع الدول إفراديًا لتحقيق بيئة مالئمة ملنع
األم��وال غير الشرعية م��ن ال��دخ��ول إل��ى أي
س��وق م��ال��ي ف��ي ال �ع��ال��م .وف��ي ه��ذا اإلطار،
يؤكد سالمة أن مصرف لبنان يجري حاليًا
ت �ع��دي�لات ع �ل��ى ال�ت�ع�م�ي��م امل�ت�ع�ل��ق بشحن
األوراق النقدية األجنبية من وإل��ى لبنان،
ف �ب��ات ض ��روري ��ًا إع�ل�ام��ه م�س�ب�ق��ًا بالشحن
وت �ع �ي�ين «ض ��اب ��ط ام �ت �ث��ال» مل��راق �ب��ة ّ
تقيد
املؤسسة املعنية بالقوانني واألنظمة.
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BIEL, APRIL 27 -30 FROM 4 TILL 10 P.M.

Whether you are an Entrepreneur, a Business Owner or
an SME’s Manager interested in starting, developing or
expanding your business, visit BUSINESS, the first Buisness
Services, Supplies & Equipment Forum, and meet with over
100 leading companies, advisers and experts presenting
their latest services and products and showcasing their
newest technologies.
BUSINESS is the ideal place to find the funds for your
company, get experts’ advice for your project, locate
strategic business suppliers, equip your offices or simply
attend the daily live Visionary Entrepreneur Panels and
Award Distribution Ceremonies and discover the secrets,
formulas and processes behind the success of the below
Lebanese leading figures.
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ّ
◄ «ُ »HSBCي ّ
سرح  %3من موظفيه في املنطقة
ّ
وهو األكبر في أوروبا ،إنه سيعمد إلى إجراءات خفض
أمس ،قال املصرف ّ
ّفي بيان أصدره ّ ّ
ّ
اإلجماليني لـ  HSBCفي منطقة الشرق األوسط
فني
املوظ
من
%3
من
أقل
قوة عمله «ستمس
ّ
موظف» .ولم ُي ّ
حدد املصرف ّأي أقسام وإدارات فيه
ألف
12
عددهم
يبلغ
الذين
وشمال أفريقيا
ّ
ّ
ّ
ستتعرض لخفض الوظائف املذكورة ،غير أنه ّأشار إلى أن هذا اإلجراء هو بداعي «تحسني
ّ
ّ
فإن الخطوة تمسّ
الفعالية» .ووفقًا ملا نقلته وكالة «رويترز» عن مطلعني على هذا املوضوع،
ّ
«أقسام تمويل الشركات والتجزئة في املصرف» .وليس معروفًا كيف يمس اإلجراء الجديد
ّ
موظفي املصرف في لبنان ،الذين ُي ّ
قدمون مختلف الخدمات املالية في  6فروع.
(األخبار)
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For full details
on the panels’ guests, visit

WWW.LeBanOnBuSineSSFORum.COm
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DAY

APRIL 30
TALK SHOW STAGE FROM 6 TO 8:30 PM
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