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ًّ
ــل ناقصًا

صالحيات
ّ
مفوضي
المراقبة
تحدث بيان حاكم مصرف
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ري ـ ـ ـ ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة
ع ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ّـررات ص ـ ـ ـ ــدور
الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم  ،137م ـش ـي ـرًا
إل ـ ــى أن ـ ــه «بـ ـم ــوج ــب ق ــان ــون
ّ
الـســريــة املـصــرفـيــة ال يحق
للمجلس املــركــزي ملصرف
لـبـنــان االطـ ــاع عـلــى حــركــة
الـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ــدائ ـ ـنـ ــة .كـمــا
ال ي ـم ـك ـن ــه ق ــان ــون ــا إرغـ ـ ــام
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف عـ ـل ــى إط ــاع ــه
ع ـ ـلـ ــى أي حـ ـ ـس ـ ــاب دائـ ـ ـ ــن.
كما ال يحق للجنة الرقابة
عـلــى امل ـصــارف االط ــاع إال
ع ـلــى ال ـح ـســابــات امل ــدي ـن ــة».
غ ـيــر أن املـطـلـعــن ق ــال ــوا إن
ال ـق ــوان ــن ال ـتــي تــرعــى عمل
ال ـس ـل ـطــة ال ـن ـقــديــة تمنحها
صالحيات شبه مطلقة في
إدارة الـنـقــد وال ـح ـفــاظ على
ســامــة ال ـق ـط ــاع ،وب ــن هــذه
الـصــاحـيــات يتيح القانون
ملصرف لبنان االطالع على
الحسابات الدائنة من خالل
ّ
مفوضي املراقبة.

سياسة

وجهة نظر

ليس دفاعًا عن حزب الله ...ولكن منعًا للتضليل
«ت ــم االت ـف ــاق فــي االج ـت ـمــاع األخـيــر
لهذه الهيئة على املبادئ األساسية
التي سنتابع بموجبها ،ومن خالل
هذه الهيئة ،تصرفات املصارف مع
زبائنها بخصوص تطبيق تعميم
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان رق ـ ــم  .137وي ـحــق
قــانــونــا ل ـهــذه الـهـيـئــة دون ســواهــا
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـح ـســاب ــات الــدائ ـنــة
وامل ــديـ ـن ــة دون االع ـ ـتـ ــداد تـجــاهـهــا
بالسرية املصرفية».
يحدد بيان سالمة هذه املبادئ على
الشكل اآلتي:
«ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـس ــاب ــات ال ـع ــائ ــدة
ألشـ ـخ ــاص أو م ــؤس ـس ــات م ــدرج ــة
أس ـم ــاؤه ــم ع ـلــى الــائ ـحــة ال ـس ــوداء
الصادرة عن مكتب مراقبة األصول
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ف ـ ــي وزارة الـ ـخ ــزان ــة
األميركية ،OFAC
( )aعلى املصارف التي تريد إقفال
ح ـســابــات مــؤس ـســات أو أشـخــاص
ألن ـه ــا تـعـتـبــرهــا مـخــالـفــة لـلـقــانــون
األميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل
إقفال الحساب.
( )bيجب أن يتضمن التبرير حركة
الحساب (الوتيرة/الحجم).
( )cعلى املصرف أن ينتظر ّ
ردًا من
هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال
الحساب ،وإن لــم يبلغه ال ـ ّ
ـرد خالل
ّ
يتصرف عندها املصرف
 30يومًا،
على مسؤوليته.
( )dيـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف ول ـه ـي ـئ ــة
التحقيق الـخــاصــة ط ــرح املــوضــوع
ع ـلــى ال ـه ـي ـئــة امل ـصــرف ـيــة ال ـع ـل ـيــا إن
اقتضت الحاجة ،علمًا بــأن قــرارات
ه ــذه الـهـيـئــة غـيــر قــابـلــة للمراجعة
وفقًا للقانون اللبناني.
ي ـت ـع ـه ــد س ـ ــام ـ ــة ،ب ـح ـس ــب ب ـي ــان ــه،
بـ»إقرار هذه املبادئ وتحويلها إلى
تعميم ص ــادر عــن هـيـئــة التحقيق
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ف ـ ــي أقـ ـ ـ ــرب وقـ ـ ـ ــت ،ب ـعــد
اس ـت ـك ـم ــال الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـقــانــون ـيــة
م ـح ـل ـي ــا ودولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،تـ ــوخـ ـ ّـيـ ــا ل ـل ــدق ــة
والصوابية فــي امل ــواد التي تعكس
هذه املبادئ .حينها يطرح املوضوع
ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـل ــس هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق
الخاصة ،ويـصــدر التعميم رسميًا
مــع مفعول رجـعــي مطابق لتاريخ
إصدار تعميم مصرف لبنان .كذلك
ستقوم لجنة الرقابة على املصارف
ب ــإص ــدار تـعـمـيــم تـطـبـيـقــي ل ــه صلة
بــال ـح ـســابــات املــدي ـنــة ال ـت ــي تــوافــق
ع ـلــى إق ـفــال ـهــا وك ـي ـف ـيــة مـعــالـجـتـهــا
حسابيًا ومصرفيًا».

د .حسين َ
طراف *
الفترة التي تلت إصدار مكتب ُمراقبة األصول الخارجية
في وزارة الخزانة األميركية (أوفاك) للمراسيم التطبيقية
الخاصة بالقانون األميركي لحظر تمويل حزب الله دوليًا،
شهدت الكثير من الجدل وتبادل وجهات النظر لبنانيًا،
ضرورة إلتزام املصارف اللبنانية بالقانون
بني من يرى ً
األميركي حماية للنظام املصرفي اللبناني ،وبني من
إعتبر أن هذه املصارف تبالغ في تطبيق هذا القانون.
بلغ القلق لدى حزب الله ّ
أوجه مع إصدار كتلة الوفاء
للمقاومة ،األسبوع املاضي بيانا شديد اللهجة ،إعتبرت
فيه أن «التعاميم التي أصدرها أخيرا حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،وفقا للقانون األميركي ،والتي تلزم
املصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه ،إنصياع غير
مبرر لسلطات اإلنتداب األميركي النقدي على بالدنا،
ومن شأنها أن تزيد تفاقم األزمة النقدية وتدفع البالد
نحو اإلفالس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بني
اللبنانيني واملصارف» .وحذرت من حرب إلغاء يسهم في
تأجيجها املصرف املركزي وعدد من املصارف.
رد املصارف على بيان الكتلة جاء سريعًا عبر بيان
لجمعية املصارف أعلنت فيه أن املصارف اللبنانية
ُملتزمة بتطبيق قانون العقوبات األميركية ألن فيه حماية
ملصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه ومصلحة
مع املصارف.
ً
املتعاملني ُ
بداية ،من املجحف وغير املنطقي الطلب من املصارف
اللبنانية عدم اإللتزام بالقانون األميركي .إذ إن ذلك
قد ُي ّ
عرضها لعقوبات مالية ويمنعها من التعامل مع
املصارف األميركية املراسلة ،مما يعني ـ ـ عمليًا ـ ـ
محاصرتها ومنعها من القيام بنشاطها املصرفي .كما
أن قراءة دقيقة للقانون األميركي ،في فقرته املتعلقة
باملصارفُ ،ت ّ
بي أن القانون ينص على إمكانية معاقبة
املصارف التي تقوم عن سابق معرفة بتسهيل عمليات
ألشخاص ُمدرجة أسماؤهم
مالية مهمة لحزب الله أو
ُ
على الئحة املقاطعة األميركية املعدة من قبل «أوفاك»،
ُ
أو املصارف التي تساهم عن سابق معرفة في عمليات
تبييض أموال من شأنها تمكني الحزب من الدخول الى
النظام املصرفي.
لكن ما تقوم به بعض املصارف اللبنانية تجاوز بأشواط
ما هو مطلوب منها بحسب القانون األميركي .إذ لم يطلب
هذا القانون من املصارف عدم التعامل مع ُمقربني من
حزب الله أو أقرباء أو حتى أفراد ضمن عوائل أشخاص
ينتمون اليه .كما لم يطلب منها إغالق حسابات مؤسسات
ُ ّ
وجمعيات دينية تصنف بأنها ُمقربة من الحزب.
فقد َ
عمد بعض املصارف إلى إغالق عشرات الحسابات
ألشخاص «شيعة» ومؤسسات تابعة لهم ،كما رفضت
مصارف إلى رفض فتح حسابات ألشخاص آخرين من
دون اإلفصاح عن أسباب الرفض .وأعطت بعض املصارف

تعليمات ُمشددة لفروعها في الضاحية الجنوبية وجنوب
ُ
التشدد في فتح حسابات ألشخاص
لبنان بضرورة
يمكن أن يكونوا ُمقربني من حزب الله.
من الواضح أن بعض املصارف اللبنانية قدمت إلتزامات
لإلدارة األميركية تتخطى ما هو ُمعلن عنه في القانون
األميركي ،وقد تكون ذهبت ،من خالل عشرات اللقاءات
التي عقدتها مع مسؤولني أميركيني في كل من واشنطن
وبيروت ،إلى تبني السياسة األميركية الهادفة إلى
محاصرة الحزب.
إزاء ما تقدم ،من حق اللبنانيني بشكل عام ،واملتضررين
من إجراءات املصارف اللبنانية بشكل خاص ،أن يسألوا:
ـ ـ ملاذا َ
حسابات
عمدت بعض املصارف اللبنانية إلى إغالق
َ
ُ
أشخاص ومؤسسات تدار ُمن ِقبل أشخاص «شيعة» قبل
صدور القانون األميركي املتعلق بحزب الله في كانون
األول من َ العام املاضي؟
ً
ـ ـ هل أطل َعت املصارف اللبنانية كال من مصرف لبنان
ووزارة املالية ولجنة املال النيابية على مضمون لقاءاتها
املسؤولني األميركيني في ما خص القانون؟
مع
َ
ـ ـ هل أطل َعت هذه املصارف أي سلطة رسمية في لبنان
على مضمون وطبيعة اإلتفاقات التي وقعتها مع اإلدارة
األميركية إبتداء بقانون اإللتزام الضريبي (فاتكا) وإنتهاء
بقانون ُمعاقبة حزب الله؟
ـ ـ هل تقوم املصارف بإبالغ أصحاب العالقة من أفراد
ومؤسسات حني تطلب اإلدارة األميركية من املصارف
تزويدها بمعلومات عن حساباتهم لديها؟
ـ ـ أخيرًا ،تقوم الخزانة األميركية بتتبع حسابات األفراد
لفترات طويلة قبل إدراج أسمائهم على الئحة املقاطعة
األميركية ،فهل أبلغت املصارف اللبنانية هؤالء األفراد إذا
كانوا من عمالئها بأن الخزانة األميركية حصلت على
بياناتهم املصرفية لديها؟
بما أن املصارف اللبنانية «فاتحة على حسابها» ،وبما
أن الحملة األميركية على حزب الله ما زالت في بدايتها،
سيشهد لبنان مزيدا من ّ
التأزم في العالقة مع املصارف
اللبنانية .لذا ال بد مع العمل على إيجاد آلية تسمح لهذه
املصارف باإللتزام بالقانون األميركي ،وتضمن في الوقت
ُنفسه عدم إستغالل هذا القانون من ِقبل بعض املصارف
ملحاصرة فئة ُمحددة من اللبنانيني.
وهذه اآللية قد تكون عبر إنشاء لجنة خاصة تعمل
تحت إشراف وزارة املالية (ال يمكن ملصرف لبنان أن
واإللتزامات التي قدمها
يقوم بهذه املهمة نسبة للتعهدات
َ
لإلدارة ُاألميركية) تكون ُمهمتها تلقي الشكاوى من
األفراد واملؤسسات الذين قد َ
تعمد املصارف إلى إغالق
حساباتهم أو ترفض فتح حسابات لهم دون أسبابٌ
ُ
واضحة ،كما تلزم هذه اللجنة املصارف بإطالعها على ما
يتم من مراسالت بينها وبني اإلدارة األميركية فيما يتعلق
بالقانون الخاص بحزب الله.
* خبير في الشؤون املالية األميركية

موقف حزب الله
العمالت .وقالت مصادر
شاملة كل
ّ
مطلعة إن سالمة أنب املسؤولني في
جمعية امل ـص ــارف فــي اجتماعهما
االخير على سلوكهم في االتصاالت
مـ ــع االمـ ـي ــركـ ـي ــن وتـ ـع ـ ّـديـ ـه ــم عـلــى
صالحيات السلطة النقدية .إال أن
ســامــة حـ ــاول إي ـج ــاد آل ـيــة جــديــدة
تسمح بــالـتــزام املسألة االخ ــرى في
االتـفــاق مــع حــزب الـلــه ،أي أن يكون
كل مصرف ملزمًا بأخذ إذن مصرف
ل ـب ـنــان ق ـبــل ال ـت ـع ـ ّـرض ألي حـســاب
مصرفي.
يـ ـب ــرر س ــام ــة ع ـ ــدم الـ ـت ــزام ــه ب ـهــذه
ج ــب ق ــان ــون
امل ـ ـسـ ــالـ ــة ب ـ ـ ــ»أنـ ـ ــه بـ ـم ــو ّ
السرية املصرفية ،ال يحق للمجلس
املركزي ملصرف لبنان االطالع على
حــركــة ال ـح ـســابــات ال ــدائ ـن ــة .ك ـمــا ال
يمكنه قانونًا إرغــام املصارف على
إطالعه على أي حساب دائن .كما ال
يحق للجنة الرقابة على املصارف
االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع إال عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات
امل ــدي ـن ــة» .ل ــذل ــك ،ي ـق ـتــرح ســامــة أن
تتولى «هيئة التحقيق الخاصة»
مسؤولية مراقبة إجراءات املصارف
والحد من التعسف ،مشيرًا الى أنه
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إعالن حاكم مصرف لبنان لم يخفف
ّ
حدة هجوم حزب الله عليه .ففي
من ّ
حني علق أحد املعنيني باملفاوضات
م ــع س ــام ــة بـ ــأن م ــا أع ـل ـنــه األخ ـيــر
«معالجة غير كافية» وأن «العبرة
في مدى التزام املصارف في تطبيق
تـعــامـيــم م ـصــرف ل ـب ـنــان» ،واصـلــت
ق ـنــاة «املـ ـن ــار» ف ــي مـقــدمــة نشرتها
اإلخبارية املسائية أمس انتقاداتها
ـرارات االم ـي ــرك ـي ــة،
ـاع لـ ـلـ ـق ـ
ِ
ل ــان ـص ـي ـ ِ
م ـع ـت ـب ــرة أنـ ـه ــا «حـ ـ ــرب اق ـت ـص ــادي ــة
ي ـ ـخـ ــوض ـ ـهـ ــا ال ـ ـب ـ ـعـ ــض بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــة
ع ـلــى ج ـم ـهــور وأه ـ ــل املـ ـق ــاوم ــة ،بل
ّ
ع ـلــى ك ــل الـلـبـنــانـيــن ت ـحــت ع ـنــوان
االنـضـبــاطـيــة املـصــرفـيــة وعـضــويــة
لبنان في االســرة الدولية» .وقالت:
«هل يظن البعض أن ما لم يأخذوه
بتهويل السياسة واالم ــن ،قــادرون
على أخــذه بأوهام االقتصاد؟ وهل
االن ـه ـي ــار االقـ ـتـ ـص ــادي أو ال ـن ـقــدي
إذا مـ ــا وقـ ـ ــع ق ـ ـ ــادر عـ ـل ــى ال ـت ـم ـي ـيــز
ب ـ ــن ل ـب ـن ــان ــي وآخـ ـ ـ ـ ـ ــر؟» .ووصـ ـف ــت
بـيــان ســامــة بــأنــه «آخ ــر مـحــاوالت
االجـتـهــاد مــن وراء ال ـب ـحــار» .ورأت
فتح
أن اعتبار «تبرير إقفال أو عدم ِ
ح ـســاب ي ـعــود ال ــى هـيـئــة التحقيق

ال ـخ ــاص ــة لـ ــدى م ـص ــرف ل ـب ـنــان هو
كالم ال يعفي ّ
القيمني من املسؤولية
ّ
عما تتجه اليه مـمــارســات البعض
املتأمرك أكثر من االميركيني».
ص ــادر ع ـل ــى ص ـل ــة ب ــامل ـف ــاوض ــات
مـ ـ ّ
ت ــوقـ ـف ــت ع ـن ــد ع ـ ـبـ ــارة «ال ـ ــدراس ـ ــات

ّ
أقر أحد المصرفيين
بأن القانون األميركي
لم يذكر إغالق
ّ
الحسابات بل تحدث
عن «العمليات»
ال ـقــانــون ـيــة مـحـلـيــا ودول ـ ـيـ ــا» الـتــي
وردت في بيان سالمة ،معتبرة أنها
دلـيــل عـلــى أن ســامــة ال ي ــزال تحت
الـسـقــف األم ـيــركــي ،فيما ح ــزب الله
يريد من املؤسسات اللبنانية ،وفي

مـقــدمـهــا م ـصــرف ل ـب ـنــان ،أن تــدافــع
عن سيادة الدولة في وجه العدوان
األم ـي ــرك ــي ال أن ت ـن ـصــاع للسقوف
التي ّ
يحددها األميركي.
ّ
بحسب ه ــذه امل ـص ــادر ،يـصــر حــزب
ال ـ ـلـ ــه عـ ـل ــى إل ـ ـغ ـ ــاء ال ـت ـع ـم ـي ــم 137
والعودة الى االلتزام باالتفاق املبرم
م ــع س ــام ــة ،وال سـيـمــا لـجـهــة عــدم
إخضاع الحسابات بالليرة لسلطة
االدارة االم ـي ــرك ـي ــة ،أي أن ي ـجــري
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
الـعـمـلـيــات ب ــال ــدوالر أو بــالـعـمــات
األجـنـبـيــة ف ـقــط .وت ــوض ــح امل ـصــادر
أن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق جـ ـ ـ ــرى ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ــاس
أن ح ـس ــاب ــات ال ـل ـي ــرة ال تـسـتـعـمــل
لـلـتـحــويــل إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،وهـ ــي في
غالبيتها العظمى حسابات ادخار
وحسابات توطني رواتــب وقــروض
وت ـســديــد ف ــوات ـي ــر ...لـكــن املـعـطـيــات
ّ
تؤكد أن بعض املصارف تواطأ مع
ب ـعــض األطـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة للنيل
من حزب الله واملساعدة على خنقه
وال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى ب ـي ـئ ـتــه ،وه ـن ــاك
احتمال أن تكون مصارف أخرى قد
أسهمت «عــن غـبــاء» فــي هــذا األمــر.

فما حصل هو أن وفد مجلس إدارة
جمعية املـصــارف كــان قــد طلب من
مسؤولي وزارة الخزانة األميركية،
ق ـب ــل ص ـ ـ ــدور امل ــراسـ ـي ــم الـتـطـبـيـقــة
للقانون األميركي االســود ،تفسيرًا
ع ـ ـ ــن إمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان إبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات
ب ــال ـل ـي ــرة م ـت ــاح ــة ل ــاس ـت ـع ـم ــال مــن
ق ـبــل مــؤس ـســات اج ـت ـمــاع ـيــة تــابـعــة
لـلـحــزب أو قــريـبــة م ـنــه ،وذل ــك كــون
القانون االميركي ال يذكر شيئًا عن
طبيعة الحسابات ونــوع العمالت.
ســرعــان مــا انـتـبــه األمـيــركـيــون إلــى
هذه النقطة ،فجاء ّ
الرد في املراسيم
التنفيذية التي ذكــرت تحديدًا «كل
العمالت».
فــي اللقاء مــع وزي ــر امل ــال أم ــس ،أقـ ّـر
أحــد أعـضــاء مجلس إدارة جمعية
املصارف بــأن القانون األميركي لم
يذكر إغــاق الحسابات ،بــل ّ
تحدث
ع ــن «ال ـع ـم ـل ـيــات» ،وبــال ـتــالــي ،فــإنــه
باستثناء األشخاص املدرجني على
اللوائح األميركية السوداء ،ال يجب
ال ـت ـع ـ ّـرض ل ـل ـح ـســابــات بـ ــأي عـمـلــة،
بــل يجب إيـقــاف العمليات املشتبه
فيها!

