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 قوباتالع المراسيم التطبيقية لقانونلوضع  واشنطن

 عميلك" يحميان المصارف"االمتثال" والتزام مبدأ "إعرف 
 موريس متى

  
االستقرار في أماكن معّينة حول ة إلرهاب، أو المتسّببة بعدم و الداعمية أومجموعات تصفها واشنطن باالرهاب وأفرادهو زمن العقوبات االميركية على كيانات 

آب الفائت، والتي لحقتها مجموعة  7العالم. هذه العقوبات عادت الى الواجهة مجددًا بعد إعادة تفعيل المجموعة األولى من العقوبات األميركية على إيران في 
 .الجاري ن الثانيتشري 4عقوبات ودخلت حّيز التنفيذ في من ال أقسى

بعدما  2017انية من العقوبات االميركية على إيران مع توقيع الرئيس االميركي دونالد ترامب قانون تعديل التمويل الدولي لـ"حزب اهلل" لعام تزامنت المجموعة الث
تطلب القانون إيصال االموال لحزب اهلل. ي تساعد في التيترة الماضية لقطع قنوات التمويل في الفمجلس الشيوخ الذي كان أقر أيضًا قوانين صادق عليه 

يركا الالتينية أو أم االميركي الجديد من الرئيس دونالد ترامب تقديم تقرير دوري إلى الكونغرس حول أنشطة "حزب اهلل"، بما فيها غسل األموال والمخدرات عبر
عم المالي أو المادي أو التكنولوجي للحزب وفروعه، وكل ركات األجنبية التي تقدم الدفراد والشاأل أوروبا، ويطاول القانون عددًا منآسيا و القارة األفريقية أو 

المصارف تعامل طبيق هذا القانون، وبخاصة في ما يتعلق بالمنظمات والهيئات االجتماعية والمالية التي يتحكم فيها "حزب اهلل". أما لبنان، فينتظر بدء ت
فهي مرحلة صوغ النصوص التطبيقية لهذا القانون والمفترض ان تصدر ليتم نشرها في مهلة  ي العاصمة االميركية واشنطن،الحالية فحلة اللبنانية معه. أما المر 

 .يومًا من توقيع الرئيس القانون الجديد 180أقصاها 
التي ينتظر  جريات هذا القانون ان النصوصواشنطن م ع منحامي الدكتور بول مرقص الذي يتابية الماق، يعتبر رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقفي هذا السي

بنوده.  في أحد Knowingly خروجها خالل االشهر الستة المقبلة، تساهم في توضيح بعض العبارات المهمة التي وردت في القانون وغير الواضحة مثل عبارة
ذا تان تع هذه العبارة تأتي في سياق ضرورة ت، وهذه من ابرز النقاط التي ينتظر ة مع أفراد تستهدفهم العقوبات عن درايعاملرف المصارف مع من تتعامل، وا 

تأكيد ، وهنا "strict liability" ما يعرف بالـان يتم توضيحها ضمن المراسيم التطبيقية للقانون. وأيضًا من العبارات التي ُينتظر أن توضحها المراسيم التطبيقية 
معرفة "عميل العميل" وعلى نحو موّسع أكثر. وأيضًا عبارات أخرى  عرف عميلك"، وصواًل الىمل ضمن مبدأ "إتتعارف في إدراك مع من على دور المصا

هذا  د بنودضمن اح "significantly" داد، مثاًل ورود عبارةوردت ضمن القانون االميركي الجديد والخاضعة للتفسير بحسب النصوص التطبيقية قيد االع
يات المالية مع المصرف ومدى تكرار هذه العمليات مع أفراد محظور التعامل معهم. ما هو حجم العملياق ورود ضرورة معرفة في سالقانون، اي ما يعني 

األمر الذي يخفف من  significantly وحجم العمليات المالية المشكو منها knowingly فالقانون الجديد ينص على أن المسؤولية تترتب في حالة المعرفة
ها بارتباطات العميل صاحب الحساب، والذي اذا سبقتها وزارة الخزانة الى اكتشاف عملياته، تدرجه في تتذرع بعدم معرفتلمصارف التي يمكن ان ية امسؤول

 ثانية علىجهة ة ألن القانون االميركي قائم من الواجبمصارف يمكن ان تغّض الطرف عن اإلجراءات ، من دون ان يعني ذلك ان ال(ofac) الالئحة السوداء
القانون االميركي الجديد  reasons to know بوسع المصرف ان يعرف ولم يفعل، وهذا ما يسّمى بقرينة العلم المفترضة تحميل المسؤولية في حال كان

تينية أو القارة األفريقية ميركا الالبر أما فيها غسل األموال والمخدرات ع"، بير دوري إلى الكونغرس حول أنشطة "حزب اهلليتطلب من الرئيس االميركي تقديم تقر 
لمنظمات هلل وفروعه وكل اأو آسيا وأوروبا. ويطاول هذا القانون األفراد والشركات األجنبية التي تقدم اي نوع من الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لحزب ا

م موضوع العقوبات ولم تمتثل للمهل لم تزخّ  السابق باراك اوباما رة الرئيسإدا حكم فيها. من هنا، يعتبر مرقص انلتي يتوالهيئات االجتماعية والمالية ا
القانون، وهذا ما ورد ضمن القانون. . لكن هذه ادارة ترامب يبدو انها مصّممة على مراقبة تنفيذ هذا 2015الموضوعة في القانون السابق الصادر في العام 

قيع الرئيس ترامب عليه. ويؤكد مرقص انه يجب وبمقدار عدم خ االميركي للقانون وسرعة تو جلس الشيو في مهذا االمر هو إقرار صيغة موحدة  يل علىالدل
 .التقليل من حجم عواقب هذا القانون، عدم المبالغة فيه وارساء حالة ذعر

 نانيالقطاع المصرفي اللب
 

لفساد، وحماية البيانات الشخصية، المرعية وبخاصة في مجاالت مكافحة امة النظى المعايير الدولية والقوانين وانية اليمتثل مصرف لبنان والمصارف اللبنا
ي ية لمجموعة العمل المالوالشفافية في التبادل الدولي للمعلومات الضريبية، ومكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب ولبنان ممتثاًل للتوصيات الرئيسية واالساس

وأصدر مصرف لبنان مجموعة تعاميم لناحية االلتزام بالعقوبات  .MENAFATF تبييض االموال وتمويل االرهابحة مكافقة الشرق االوسط وشمال افريقيا للمنط
قتصاده المدولر، حيث ان لبنان يمتثل لكل التشريعات والقوانين الدولية واالميركية. وقد استحدث أ خاصة تشرف على مراقبة مدى  قساماً االميركية حماية للبنان وا 

المصارف اللبنانية. وهذه التعاميم تجعل لبنان ممتثاًل للقوانين في دول يتداول عملتها معها أو يتعامل لبنان  وانين والتعاميم المصرفية، في جميعللقثال االمت
ضي مهمة الوحدة وتقزي، متثال تابعة مباشرة لحاكم المركقلة لالومصارفه مع مصارفها او عبر مصارف مراسلة. وبادر مصرف لبنان الى انشاء وحدة مست

ثال مصرف لبنان وعمالئه وبخاصة المصارف والمؤسسات المالية للقوانين واالنظمة المرعية والممارسات الفضلى الدولية، فضاًل عن االساسية بضمان امت
فأقر لمعتمدة دوليًا. أما لبنان كدولة، " االثةفي تطبيق نموذج "خطوط الدفاع الثلبنان ترسيخ ثقافة االمتثال. وقد تم تحقيق ذلك بشكل مستمر، ونجح مصرف 

 .خالل األعوام االخيرة سلسلة قوانين تهدف الى تجفيف مصادر االموال غير النظيف وتمويل االرهاب ومكافحة تبييض االموال
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 "واشنطن تعاقب شبكة تدعم دمشق وتمّول "حماس" و"حزب اهلل
ة، قالت إّنها توفر الماليين من براميل النفط للحكومة السورية، تفكيك شبكة إيرانية روسيكيانات بهدف  الثةعلى ستة أفراد وث المتحدة عقوباتاليات فرضت الو 

يات في محاولة ن اآللمختلفة موتمّول حركة "حماس" و"حزب اهلل". وبحسب واشنطن، سهلت موسكو تسليم النفط من إيران إلى سوريا، ويجري استخدام مجموعة 
دفين المواطن السوري محمد عامر الشويكي وشركته "غلوبال فيغن غروب" ومقرها روسيا، بالنفط. ومن بين المسته وعات المتعلقةلمدفإلخفاء الشحنات وا

 .يابوحسين يعقوبي مسجاد  يين رسولوالسوري حاج عبد الناصر، واللبناني محمد قاسم البزال، والروسي أندريه دوجاييف، اضافة الى اإليران
 


