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 على ضرورة رفع الحظر عن القطاع المصرفي االیراني قبل اي عملیة مصرفیة متبادلة
المصارف اللبنانیة الساحة االیرانیة ؟ ھل تدخل   

 
یعیش القطاع المصرفي اللبناني الیوم بین سندان العقوبات االمیركیة على حزب اهللا من جهة، وارشادات 

كیفیة تطبیق القوانین بحذافیرها من جهة أخرى. فضًال عن ذلك، وفي اطار  وزارة الخزانة االمیركیة حول
اجراءات أكثر فعالیة عبر تعزیز صالحیات  20وقف عملیات التهّرب الضریبي، اتخذت مجموعة الـ 

المنظمات الدولیة العاملة على مكافحة جریمة التهّرب الضریبي، ومنها المنتدى الدولي للشفافیة وتبادل 
مات لألغراض الضریبّیةالمعلو   (Global Forum)  الذي یخضع إلشراف منظمة التعاون والتنمیة

وفي اطار التحضیر لتوقیع لبنان على اتفاقیة تبادل المعلومات التلقائي، باتت السریة  .(OECD) االقتصادیة
 !المصرفیة على المحكّ 

زیارته االخیرة الى طهران، الى  بین هذه الرقابة وتلك، تطّرق وزیر الصناعة حسین الحاج حسن، في
التعامالت المالیة عبر المصارف، ودعا الحاكم المركزي االیراني والي اهللا سیف الى زیارة بیروت للقاء حاكم 

وقد شدد على   مصرف لبنان الدكتور ریاض سالمة واالتفاق على آلیة التعامالت الصالحة في هذا المجال.
قبات قانونیة أمام التعامل مع ایران، وأن العقوبات االمیركیة على إیران أو ما من ع“  أنه تأكد من سالمة ان



الزیارة “واستند الحاج حسن إلى هذا الموقف لیعلن أن ”. الضغوط على لبنان ال تمنع تبادل التحویالت بینهما
ایران ضروریة لوضع خطة واضحة تمّهد الطریق الفتتاح مصارف إیرانیة في لبنان ومصارف لبنانیة في 

 .”لتسهیل التعامل والتحویالت
بیان وّزعه المكتب اإلعالمي للحاج حسن، فقد أثمرت هذه الزیارة عن إعراب سیف استعداده لتوقیع   وحسب

مذكرة تفاهم بین مصرف لبنان والمصرف المركزي االیراني، تتضّمن نقاطًا عّدة أهّمها استعداد المصرف 
لبنان لضمان االستثمارات اللبنانیة في ایران، ومعالجة مسألة االیراني لفتح حساب ودیعة في مصرف 

(credit card) استخدام البطاقات المصرفیة ایراني مشترك –، وتأسیس مصرف لبناني  . 
تطرق المجتمعون إلى تفاصیل كیفیة تعزیز التعامالت المصرفیة بین البلدین وتطویرها وٕازالة   وفي حین

لى إیران على اعتبار أنها ركن أساسي لتطویر العالقات االقتصادیة والتجاریة العقبات أمام التحویالت من وإ 
بین البلدین وكضمانة تحفیزیة للمستثمرین، فقد ُقّدمت اقتراحات عّدة بهذا الخصوص، في طلیعتها تبادل 

لى الزیارات بین كل من حاكم مصرف لبنان ریاض سالمة الى طهران، ومحافظ المصرف المركزي االیراني ا
 .بیروت، وأصحاب المصارف في كال البلدین الستكشاف آلیات افتتاح فروع لها في كل من ایران ولبنان

من جانبه، تحدث سیف عن توجیهات الرئیس اإلیراني حسن روحاني القاضیة بتعزیز العالقات االقتصادیة 
أن المصرف المركزي االیراني حقق والتجاریة مع لبنان، وتسهیل األمور التبادلیة مع اللبنانیین، مشیرًا إلى 

خطوات كبیرة مع المصارف اآلسیویة واالوروبیة التي فتحت فروعًا لها في ایران في اآلونة األخیرة، ولّخص 
رؤیته لدور لبنان في هذه العالقة الثنائیة إذ بإمكان لبنان أن یصبح مركزًا لتصدیر السلع والمنتجات االیرانیة 

ل افریقیا، وتصبح إیران مركزًا للبضائع اللبنانیة ومنها الى آسیا الوسطىالى الدول العربیة وشما . 
اساسًا من ” المراقب“طرح الوزیر الحاج حسن، یدعو الى تساؤالت عدیدة، فكیف للقطاع المصرفي اللبناني 

رفع جهة هي نفسها فارضة العقوبات على ایران باقتصادها وتجارتها ومصارفها.. ان یتعامل مع قطاع لم ت
 كافة العقوبات عنه؟

كیف یمكن لمصارف ممنوعة من التعامل مع اي جهة یشتبه بانها تمّول حزب اهللا، ان تتعامل مع بلد 
اي حزب اهللا !! .. هل تعتبر السوق االیرانیة ” حزب ارهابي” معروف عنه دعمه لما یسّمیه اللوبي االمیركي 

لبنان وایران ، كیف یمكن ان یكون شكل التعاون لتفعیل التعاون المصرفي في ما بین   أرضًا خصبة
والى اي مدى یساهم تفعیل التعاون االقتصادي بین البلدین، في صیاغة   المصرفي في ما بین البلدین ؟

 طریق آمنة للتعامل المصرفي في ما بین البلدین ؟
 سیاسة المصارف المراسلة لم تتغیر

 الدكتور بول مرقص في حدیث لحقوقیة والمحاضر الجامعي في هذا االطار، یقول رئیس منظمة جوستیسیا ا
سیاسة المصارف المراسلة ال زالت هي عینها بالنسبة الیران، وذلك طالما ان ” ان   ”أالعمار واالقتصاد“لـ 

العقوبات االساسیة لم ترفع وأتت التسویة جزئیة. فبعد رفع العقوبات الدولیة رسمیًا عن ایران ( باستثناء ما 



انتهاك حقوق االنسان) وبعد ان كان االیرانیون قد أعربوا عن حاجتهم الى ” و” االرهاب“بدعم  یتصل
الخبرات المحلیة، اصبح بامكان المصارف المحلیة الیوم االستفادة من االسواق الناشئة والخبرات االیرانیة في 

 “ مجال الطاقة والزراعة واستخدام التكنولوجیا
ال عوائق قانونیة امام المصارف المحلیة وال حاجة لتشریعات جدیدة ، انما “انه  في السیاق نفسه، شدد على

لدراسة جادة للمصارف المحلیة المكانات التمویل والتحویالت المصرفیة دون اقالق المصارف االمیركیة 
انة االمیركیة والغربیة المراسلة لهذه المصارف. ذلك ان تعلیمات مكتب مراقبة االصول االجنبیة في وزارة الخز 

ال زالت تنص على استمرار المؤسسات المالیة االجنبیة في عدم التعامل بعملیات متعلقة بایران بالدوالر 
االمیركي عبر المؤسسات المالیة االمیركیة، على اعتبار ان االشخاص االمیركیین ال یزالون ممنوعین من 

ة او غیر مباشرة، بما في ذلك الخدمات المالیة تصدیر السلع والخدمات او التكنولوجیا الى ایران مباشر 
 ”.بالدوالر االمیركي او حتى بسواه من العمالت باستثناء العمالت المعفاة او المرخصة

لقد تمّكن القطاع المصرفي اللبناني من تطویر شبكة انتشار خارجي واسعة جدا قیاسًا بحجم نشاطه وباشكال 
 86مصرفًا لبنانیًا تمثل ما یقارب  17مصارف شقیقة او تابعة وهناك قانونیة متعددة كمكاتب تمثیل وفروع و 

فهل یمكن استثمار كل هذه المقومات في …بلدًا  31في المئة من حجم القطاع في لبنان لدیها وجود في 
 المستقبل عند إعادة إحیاء العالقات المصرفیة مع إیران؟

الى انه بشكل عام، ” االعمار واالقتصاد“في حدیثه لـ امین عام اتحاد المصارف العربیة، وسام فتوح، یشیر 
ال یمكن الي جهة القیام بأي عملیة مصرفیة مع ایران ما لم یتم رفع الحظر عن القطاع المصرفي االیراني . 

اال انه في المقابل، أكد على ان السوق االیراني سوق واعد، والتعامالت االقتصادیة ال بد وان تتبلور 
یة وتعاونات اقتصادیة في مجاالت عدةبتبادالت تجار  . 

موارد وثروات طبیعیة هامة ووفرة كبیرة من المعادن   في هذا السیاق، ال بد من االشارة الى ان ایران تمتلك
االستراتیجیة تجعل منها كیانا اقتصادیا له ثقله على الخریطة العالمیة دون أن ننسى أنها تعتبر ثاني أكبر 

ملیون نسمة معظمهم من جیل الشباب  80ان في الشرق األوسط مع أكثر من دولة من حیث عدد السك
والمتعلمین. وعلیه، فإن رفع العقوبات والحظر عن إیران جعل منها بلدا مستقطبا للعدید من المشاریع 

 . اإلنمائیة واالصالحیة واالستثمارات السیاحیة
واقع ان ایران تشّكل نقطة اقتصادیة تحولیة بعد   من جهات عدة العتبارات سیاسیة بحتة،  بعیدًا من التزّمت

رفع العقوبات عنها، امر فرض نفسه على كافة االقطاب االقتصادیة الكبرى، واكبر دلیل على ذلك تهافت 
االكتفاء الذاتي لدولة   الدول والشركات االوروبیة الكبرى على فتح االسواق واالستفادة من اقتصاد أّمن

سنة تقریباً  30قتصادیة من مختلف الجهات فترة حاصرتها العقوبات اال  . 
وبالتالي، فان نظرة لبنان المستقبلیة لعالقات اقتصادیة ومصرفیة مّتزنة مع ایران، حّق على الجمیع احترامه 
والسیر لتحقیقه واّال یكون لبنان قد غّرد خارج السرب العالمي .. وفي حین بات الحدیث في االسبوع االخیر 



لعالقات مصرفیة مقبولة بین لبنان وایران، سبحة االتفاقات یجب أن تكّر وأهمها ربما قبول مساعدة عن ترمیم 
ایران لحل أزمة الكهرباء المستعرة في لبنان منذ سنوات عدیدة ! فهل یمكن القول ان قطار التعاون وضع 

سیغلي اللبنانیون الكالم ویشربون میاهه؟” على السّكة او كالعادة   
 .م.ن
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