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سياسة
قضية اليوم

سالمة يرضي واشنطن ...وحزب الله مستاء

ّ
الموجه إلى المصارف أمس من ِقبل هيئة التحقيق الخاصة بشأن آلية تطبيق القانون األميركي الرامي إلى
«اإلعالم»
تجفيف تمويل حزب الله دوليًا ،لم ينل رضى الحزب .إال أن سالمة استطاع ،في المقابل ،أن ينال رضى مسؤول االستخبارات
المالية في وزارة الخزانة األميركية دانيال غاليزر الذي قال له أمسّ :
«نقدر موقف مصرف لبنان وموقف المصارف تجاه
تطبيق هذا القانون»
محمدوهبة
فيما كان مسؤول االستخبارات املالية
فــي وزارة ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة دان ـيــال
غــايــزر ،يمنح تقديره لحاكم مصرف
ل ـب ـن ــان ريـ ـ ــاض س ــام ــة ول ـل ـم ـص ــارف،
على تطبيق القانون األميركي الرامي
إلى تجفيف مصادر تمويل حزب الله
دوليًا ،خرجت هيئة التحقيق الخاصة
ّ
موجه
التي يرأسها سالمة ب ــ»إعــام»
إلى املصارف ،يترك الباب مفتوحًا أمام
الخروقات األميركية للسيادة النقدية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة« .إعـ ـ ـ ــام» س ــام ــة تـجــاهــل
مطلبني أساسيني لحزب الله أبلغه بها
ممثلوه األسبوع املاضي:
ـ ـ األول أن يكون لـ»اإلعالم» مفعول رجعي
ّ
يمتد إلى فترة بدء املصارف
للتطبيق
في تطبيق القانون األميركي التي تسبق
فترة صدور التعميم  137في  ٣أيار ،أي
أن يعالج مشكلة الحسابات التي طلبت
امل ـصــارف إقفالها أو أقفلتها عند بدء
نفاذ القانون األميركي منتصف نيسان
املاضي.

غاليزر لسالمةّ :نعلم ما
تواجهونه ونقدر موقف
مصرف لبنان والمصارف
مصدر قريب من الحزب:
نقطة ضعف كبيرة في إعالم
حاكم المركزي
ـ ـ ـ ـ ال ـثــانــي أن يــذكــر ص ــراح ــة أن املهلة
الزمنية املمنوحة للهيئة لإلجابة على
إح ــاالت امل ـصــارف ،هــي  30يومًا قابلة
للتمديد لفترة مماثلة .املشكلة بالنسبة
لـحــزب ال ـلــه ،أن «اإلعـ ــام» ت ــرك النقطة
املتعلقة باملهلة الزمنية ملتبسة «وهذه
نقطة ضعف كبيرة في اإلعالم املنتظر
مـ ــن ح ــاك ــم مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان» بـحـســب
مصدر قريب من الحزب.

مفعول رجعي ناقص

ّ
«اإلع ـ ـ ــام» امل ــوق ــع م ــن س ــام ــة ،وال ــذي

«إعالم» سالمة ترك النقطة المتعلقة بالمهلة الزمنية ملتبسة (هيثم الموسوي)

المسؤولية على عاتق «المركزي»
قال رئيس جمعية املصارف جوزف طربيه (الصورة) ،في اللقاء الشهري األخير مع حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ونواب الحاكم ولجنة الرقابة على املصارف ،إن مصرف لبنان
يتحمل مسؤولية عن كل املصارف في سياق تطبيق
القانون األميركي .إذ إن الرجوع إلى هيئة التحقيق
ّ
الخاصة يغطي املصرف املعني .إال أن طربيه ذكر
بالعالقة مع مصارف املراسلة «التي لديها معلوماتها
أو أسبابها والتي ال تعلنها بالضرورة ،وهي غالبًا ما
توجه إلى مصارفنا أسئلة .وبغض النظر عن هذه
الدقائق ،فإننا كقطاع مصرفي ملتزمون بالقانون
األميركي وبتطبيق العقوبات .وهذا موقف مبدئي
ومعلن».
ّ
ورد سالمة على كالم طربيه ،مشيرًا إلى أنه بات
ضروريًا على املصارف السعي للتعامل مع أكثر من
مراسل ،إذ إن قرار أي مصرف مراسلة (أميركي)
بعدم التعامل يقوم على قاعدة تقليص املخاطر( ،أي
أنها تطبق القانون األميركي تجاه مكافحة تمويل حزب الله دوليًا) والعديد منها يعيد النظر
بعدد املصارف التي يتعامل معها وإلى مدى توفر موارد إدارة املخاطر لديها.

يـحـمــل ال ــرق ــم  ،20ط ـلــب م ــن امل ـصــارف
واملؤسسات املالية وسائر املؤسسات
امللزمة باإلبالغ «عدم اتخاذ أي تدبير
ل ـج ـهــة إقـ ـف ــال أي ح ـس ــاب ع ــائ ــد ألحــد
عمالئها أو االمتناع عن التعامل معه
أو عــن فـتــح أي ح ـســاب ل ــه ،قـبــل مــرور
ثالثني يومًا على إبالغ هيئة التحقيق
الخاصة» .ويوجب أن يتضمن التبليغ
«تــوض ـي ـحــا ل ــأس ـب ــاب امل ــوج ـب ــة الـتــي
تبرر اتخاذ هــذه اإلج ــراءات والتدابير
(م ـع ـلــومــات متعلقة بــالـعـمـيــل ،حــركــة
أو وت ـي ــرة أو حـجــم ال ـح ـس ــاب…) .أمــا
فــي ح ــال لــم ي ــرد أي ج ــواب مــن «هيئة
ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـخـ ــاصـ ــة» خ ـ ـ ــال امل ـه ـل ــة
املــذكــورة ( ٣٠يومًا) فيعود للمصارف
وللمؤسسات املعنية اتخاذ اإلجراءات
املناسبة بهذا الخصوص».
م ـف ـع ــول اإلعـ ـ ـ ــام يـ ـب ــدأ «اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مــن
 ،»2016/5/3وه ــو يـتـضـمــن تـحــذيـرًا
للمخالفني مــن «املــاحـقــة أم ــام الهيئة
املصرفية العليا» ،ويشير إلى أن هذه
ُ
اإلجـ ـ ــراءات ال تـطـ ّـبــق عـلــى الـحـســابــات
العائدة ألشخاص أو مؤسسات مدرجة
أسماؤهم على أي من اللوائح املصدرة
املـتـعـلـقــة بتطبيق ال ـقــانــون األمـيــركــي

الصادر بتاريخ .2015/12/18
ّ
مقدمة «اإلعالم» ّ
تبرر صدوره بأنه جاء
توضيحًا للتعميم رقــم ( 137الـصــادر
ع ــن ســامــة ف ــي  3أيـ ــار  )2016وال ــذي
اعتبره حزب الله «نكثًا» بالوعود التي
ّ
قدمها سالمة فــي شــأن حسن تطبيق
القانون األميركي تجاه بيئة حزب الله.
كذلك يأتي «اإلع ــام» تــداركــا لحصول
«أي إجــراء أو تدبير تعسفي من شأنه
اإلض ــرار بمصالح املــودعــن والعمالء،
وال سيما عند إقفال حساب أي منهم
أو االم ـت ـنــاع ع ــن فـتــح ح ـســاب لـهــم أو
ع ــدم الـتـعــامــل مـعـهــم ،كــل ذل ــك بـصــورة
غير مبررة أو بحجة تفادي التعارض
للمخاطر».

التباس واحد فقط!
ف ــي امل ـقــابــل ،قــالــت م ـص ــادر قــريـبــة من
ســامــة ل ــ»األخ ـب ــار» إن مهلة الثالثني
يومًا كما ترد في إعالم هيئة التحقيق
الخاصة ،يمكن أن تـجـ ّـدد ،إال أن األمــر
يـعــود الــى الهيئة الـتــي قــد تجد داعيًا
لـتـجــديــدهــا فتبلغ امل ـص ــرف إجابتها
الـتــي تتضمن الـتـمــديــد مل ــدة  ٣٠يــومــا،
وبــال ـتــالــي ف ــإن ه ــذا االل ـت ـبــاس يــراعــي

مــا طلبه ح ــزب ال ـلــه .وف ــي ال ــواق ــع ،فــإن
مـحـضــر ال ـل ـق ــاء ال ـش ـه ــري ب ــن ســامــة
وم ـج ـل ــس إدارة ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف،
االثنني املاضي ،يوضح الصورة أكثر
لجهة تمديد املهلة .ففي االجتماع الذي
عـقــد ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى طـلــب س ــام ــة ،أوض ــح
أمني سر الهيئة عبد الحفيظ منصور
آلية التطبيق على النحو اآلتي:
ـ ـ عند االشتباه ،يبلغ املصرف الهيئة
بقراره إقفال الحسابات مرفقًا بحركة
الـ ـحـ ـس ــاب امل ـع ـن ــي وبـ ــاألس ـ ـبـ ــاب .بـعــد
انقضاء  30يومًا (قابلة للتمديد لـ 30
يومًا إضافيًا) يبقى خاللها الحساب
ي ـعـمــل ب ـشـكــل عـ ـ ــادي ،وفـ ــي حـ ــال عــدم
اإلجابة يحق للمصرف إقفال الحساب.
وستكون هناك الئحة معايير تضعها
الهيئة ويستند إليها املصرف إلقفال
ال ـح ـس ــاب والـ ـتـ ـب ــري ــر ،وس ـي ـص ــار ال ــى
تطويرها بالتعاون مع املصارف.
مــن جـهـتــه ،أوض ــح ســامــة أن االل ـتــزام
ب ــالـ ـق ــان ــون األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ك ـم ــا ج ـ ــاء فــي
ال ـت ـع ـم ـيــم  ،١٣٧خ ـ ــارج إط ـ ــار ال ـب ـحــث،
إنـمــا «الـنـقــاش ي ــدور فقط حــول اآللية
ً
وض ــرورة أن يكون التطبيق عــادال من
خالل مؤشرات؛ منها حركة الحساب».

