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سياسة
تقرير

ّ
بدء العد العكسي للعقوبات
األميركية على حزب الله
مع بدء العد العكسي لصدور
اآللــيــات التنفيذية لقانون
العقوبات االميركية على
حــزب الــلــه ،ع ــادت المخاوف
م ــج ــددًا م ــن احــتــمــال تــأثــر
الساحة الداخلية بمفاعيل
هذا القانون وارتداداته
هيام القصيفي
في غمرة االنشغال الداخلي بامللفات
ال ـع ــال ـق ــة ،ال يـ ـ ــزال م ـل ــف ال ـع ـق ــوب ــات
االم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى حـ ــزب ال ـل ــه عــال ـقــا،
وسط تجدد املخاوف من أن يصبح
متفجرًا إذا نجحت حملة الضغوط
من أوساط أميركية معارضة لحزب
الله في فرض آليات تنفيذية صارمة
تجاه الحزب.
ول ــم تـلــغ جــولــة الــوفــد الـبــرملــانــي ،ثم
زيـ ــارة وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خليل
لـ ــواش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،املـ ـ ـح ـ ــاذي ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
لـتــداعـيــات قــانــون الـعـقــوبــات املالية
االمـ ـي ــرك ــي ،وآلـ ـي ــات ــه امل ـح ـت ـم ـلــة ،فــي
ظــل معلومات بعض املطلعني على
ن ـق ــاش ــات أم ـي ــرك ـي ــة داخ ـل ـي ــة بـ ــأن ال
أج ــوب ــة صــريـحــة وواض ـح ــة أعطيت
لزوار واشنطن ،بل مجرد تطمينات
حول الحفاظ على االستقرار اللبناني
من دون الغوص في الخطوات التي
تستتبع مثل هــذه التشريعات التي
تعنى بها أكـثــر مــن وزارة أميركية،
ك ــالـ ـع ــدل والـ ـخ ــزيـ ـن ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة،
ولـجــان متخصصة ،ويتم التنسيق
بـيـنـهــا لــوض ـع ـهــا م ــوض ــع الـتـنـفـيــذ،
علمًا بــأن الـقــانــون ال ــذي واف ــق عليه
الـكــونـغــرس ج ــاء بـمــوافـقــة الـحــزبــن

ّ
الـجـمـهــوري والــدي ـمــوقــراطــي ،ووق ــع
ع ـل ـي ــه ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ـ ــارك أوبـ ـ ــامـ ـ ــا فــي
كــانــون االول ال ـفــائــت ،مــا يـعـنــي أنــه
يـ ـحـ ـظ ــى حـ ـت ــى اآلن بـ ـت ــأيـ ـي ــد ش ـبــه
واس ـ ــع ،رغ ــم ال ــزي ــارت ــن الــرسـمـيـتــن
اللتني حملتا الــى لبنان انطباعات
عــن «تـفـ ّـهــم» الشخصيات االميركية
ال ـت ــي ال ـت ـقــاهــا وزيـ ــر املـ ــال وال ـن ــواب
الـلـبـنــانـيــون ،مــن دون وع ــود عملية
م ــا دام ال ـق ــان ــون ق ــد صـ ــدر وأص ـبــح
مـ ـل ــزم ــا .وامل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة فــي
االيــام االخـيــرة ،من أن تكون اآلليات
املــرتـقـبــة تحمل صيغًا مـتـشــددة في
التعامل االمـيــركــي مــع حــزب الـلــه ،ال
تزال تتلمس آفاق املرحلة املقبلة في
ح ــال ص ــدور اآلل ـي ــات ت ـبــاعــا ،وم ــدى
تكيف الحزب معها وكذلك االدارات
اللبنانية املـخـتـصــة ،خـصــوصــا أنــه
ّ
التكهن بها وبما
ال يمكن ألي طرف
تحمله فعليًا ،إذ إنها يمكن أن تتأثر
بالضغوط التي تمارس على االدارة
االم ـي ــرك ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا م ــن جــانــب
الذين يشكلون قوة معارضة لحزب
الـلــه وإلي ــران واتفاقها مــع الــواليــات
املتحدة .وما رشح ألوســاط لبنانية
م ـ ــن االجـ ـ ـ ـ ـ ــواء االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة امل ـع ـن ـي ــة
ان ـط ـبــاعــات سـلـبـيــة ح ــول الـخـطــوات
ال ــاح ـق ــة ال ـت ــي ي ـجــب ع ـلــى الــرئـيــس
االم ـي ــرك ــي إي ـضــاح ـهــا لـلـكــونـغــرس،

يتابع «صاحب القانون»
الضغوط على اإلدارة
األميركية لجعله نافذًا
بكل مفاصله

ً
إذ يحدد القانون مهال تـتــراوح بني
 90و 120يومًا على توقيع القانون
لتحديد قــواعــد معاقبة املــؤسـســات
الـ ـت ــي ت ـت ـعــامــل م ــع الـ ـح ــزب وإع ـ ــام
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ب ـت ـق ــاري ــر عـ ــن أن ـش ـطــة
الـ ـ ـح ـ ــزب وال ـ ـ ـ ـ ــدول وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـت ــي
تدعمه والحكومات التي تعمل على
وقف أنشطته وغيرها من الخطوات
التنفيذية ،علمًا بأن املتحدث باسم
الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ج ـ ـ ــوش اي ــرن ـس ــت
كـ ــان ق ــد رأى ،لـ ــدى تــوق ـيــع أوب ــام ــا،
أن الـ ـق ــان ــون «ي ـك ـث ــف ال ـض ـغ ــط عـلــى
منظمة حــزب الـلــه اإلرهــابـيــة ويقدم
ّ
لــإدارة وسائل إضافية تمكنها من
استهداف الشرايني املالية للحزب».
وت ـت ــوق ــع ج ـه ــات م ـتــاب ـعــة أن يـكــون
صدور هذه اآلليات مقدمة لعقوبات
م ـت ـشــددة وآلـ ـي ــات تـطـبـيـقـيــة صعبة
تطاول أكثر من مجال حيوي ،يمكن
أن يـنـعـكــس عـلــى ق ـطــاعــات مـتـعــددة
سـيــاسـيــة ومــال ـيــة وإع ــام ـي ــة .وه ــذا
االمـ ـ ــر ف ــي ح ـ ــال ك ـ ــان ت ـص ــاع ــدي ــا قــد
ً
يـشـكــل عــامــا مقلقًا وم ـســاع ـدًا على
إث ــارة الـتــوتــرات الداخلية ،فــي ضوء
االس ـئ ـلــة ح ــول كـيـفـيــة رد ح ــزب الـلــه
على محاوالت تطويقه ،ال سيما بعد
العقوبات الخليجية عليه والدفع في
اتجاه خطوات تصعيدية ضده حتى
من االتحاد االوروبي.
وتستند املخاوف اللبنانية في جزء
مـنـهــا إل ــى مـعـلــومــات مــن واشـنـطــن،
وفــي جــزء منها أيـضــا إلــى نقاشات
ُ
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادات ت ـ ـل ـ ـيـ ــت أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـل ـج ـن ــة
الـفــرعـيــة ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة حــول
الشرق األوســط وشمال أفريقيا في
مجلس ال ـنــواب األم ـيــركــي االسـبــوع
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،وهـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـط ــي إشـ ـ ـ ـ ــارات
واضحة عن التوجه االميركي حيال
هــذا الـقــانــون والـقـيــام بحملة ضغط
لوضعه موضع التنفيذ عبر اآلليات
املطلوبة ،إذ استأثرت شهادة مدير
ب ــرن ــام ــج س ـتــايــن مل ـكــاف ـحــة االره ـ ــاب

واالستخبارات في معهد واشنطن،
م ــاث ـي ــو ل ـي ـف ـيــت ،الـ ـ ــذي ي ـك ـتــب دوم ــا
ع ـ ــن ضـ ـ ـ ـ ــرورة مـ ـح ــارب ــة ح ـ ــزب ال ـل ــه
والـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــدد فـ ـ ــي الـ ـتـ ـضـ ـيـ ـي ــق ع ـل ـي ــه،
وال ـبــاحــث فــي «مــؤسـســة الــدفــاع عن
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــات» ،ط ــون ــي ب ـ ــدران،
ّ
بحيز من االهتمام اللبناني .فاالول
عرض بإسهاب وضع حزب الله ،وركز
على أهمية وقف نشاطاته املالية في
ّ
متمسكا بأهمية
بيروت وخارجها،

ال ـت ـشــدد ف ــي ف ــرض ه ــذه الـعـقــوبــات
ل ـت ـط ــوي ـق ــه .أم ـ ــا الـ ـث ــان ــي ف ــرب ــط بــن
الجيش اللبناني وحــزب الله ،وبـ ّـرر
وق ــف ال ـه ـبــة ال ـس ـع ــودي ــة ،ودعـ ــا الــى
التشدد فــي العقوبات على الـحــزب،
رافـضــا فـكــرة ال ـتــذرع بــأن العقوبات
يمكن أن تهدد االقـتـصــاد اللبناني،
ّ
ّ
وأي ـ ــد ح ــث االتـ ـح ــاد االوروب ـ ـ ــي على
إعالن حزب الله بجناحيه العسكري
والسياسي حزبًا إرهابيًا ،علمًا بأن

المشهد السياسي

ّ
فضيحة اإلنترنت :محاولة للتلهي بإشكال الزعرور

حرب :الهدر
يفوق
الـ200
مليون دوالر
(هيثم
الموسوي)

ّ
حــطــت فضيحة اإلنـتــرنــت مـجــددًا
فـ ــي ل ـج ـن ــة اإلع ـ ـ ــام واالت ـ ـصـ ــاالت
ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــس .واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
إلـ ـ ـ ــى خـ ـ ــاصـ ـ ــات املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن فــي
االج ـت ـمــاع يـثـبــت وج ــود ت ـضــارب
كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي امل ـ ـصـ ــالـ ــح ووجـ ـ ـه ـ ــات
ال ـن ـظ ــر .فــامل ـع ـن ـيــون م ـب ــاش ــرة فــي
ه ــذا امل ـل ــف ه ــم :وزارة الــداخ ـل ـيــة،
وزارة الــدفــاع ،القضاء العسكري،
املـ ـ ــدعـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام امل ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،م ــدع ــي
ع ـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــز ،أوجـ ـ ـي ـ ــرو ،ال ـك ـتــل
النيابية ،والشركات .الداخلية لم
تشارك في اجتماع أمس ،في ظل
اعـتـقــاد بـعــض ال ـنــواب أن ال ــوزارة
محرجة تجاه عبد املنعم يوسف
وأوجيرو.
علمًا أن وزي ــر االت ـصــاالت بطرس
ح ــرب ،ح ــاول تحميل «الــداخـلـيــة»
جزءًا من املسؤولية بسؤاله العلني
عن كيفية دخول األجهزة واملعدات
امل ـس ـت ـخــدمــة ف ــي شـبـكــة اإلن ـتــرنــت
غير الـشــرعــي ،مــؤكـدًا عــدم اتهامه
الـ ـجـ ـم ــارك أو ال ـج ـي ــش أو ال ـق ــوى
األمنية بأي شــيء« :إذا كان هناك

ضابط ما أو عسكري متواطئ أو
ـش أو فــاســد غــض الـنـظــر عن
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لتحديد املسؤوليات».
أما القضاء العسكري ،فيركز على
الخروقات اإلسرائيلية ،واالعتداء
على القوى األمنية في ظل وجود
تـقــريــر رس ـمــي مــن أوج ـي ــرو يــؤكــد
االع ـت ــداء عـلــى ال ـقــوى األم ـن ـيــة في
أث ـن ــاء م ـص ــادرة م ـع ــدات مــوجــودة
في محطة الزعرور.
والــافــت هنا أن وزيــر الــدفــاع قال
أم ـ ــس إن الـ ـقـ ـض ــاء ال ـع ـس ـك ــري لــم
يتسلم تـقــاريــر فـنـيــة مــن أوجـيــرو
على
وينتظر هذه التقارير ليبني ّ
أساسها ،ثم قال إن القضاء تسلم
ت ـق ــري ــر أوج ـ ـيـ ــرو ،ل ـك ــن ل ــم يـتـمـكــن
مــن إثـبــات حـصــول االع ـتــداء لعدم
كفاية الدليل.
والـ ـغ ــري ــب ه ـن ــا ب ـح ـس ــب م ـص ــادر
مـ ـش ــارك ــة هـ ــو ت ـل ـه ــي امل ـج ـت ـم ـعــن
واإلع ـ ـ ـ ــام ب ـح ـص ــول االعـ ـ ـت ـ ــداء أو
ع ــدم ــه ،ف ـي ـمــا امل ـش ـك ـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة
تـكـمــن ف ــي وجـ ــود ال ـش ـب ـكــات أكـثــر

م ــن أي ش ــيء آخـ ــر .وع ـلــى صعيد
الـكـتــل« :املـسـتـقـبــل» يــدعـمــون عبد
املنعم يوسف من جهة ،ويريدون
ّ
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي الـ ـقـ ـضـ ـي ــة .ت ـكــتــل
ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ـ ــاح ي ـح ـ ّـم ــل عـبــد
ً
امل ـن ـع ــم ي ــوس ــف املـ ـس ــؤولـ ـي ــة أوال
ّ
وأخ ـ ـي ـ ـرًا .وش ـ ــن ال ـن ــائ ـب ــان ع ـبــاس
الهاشم ونبيل نقوال هجومًا على
يوسف ،وفتحا ملف شبكة الفايبر
أوبـتـيـكــس .الـنــائــب ولـيــد جنبالط
ي ـ ــري ـ ــد االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فـ ـ ــي م ـت ــاب ـع ــة
ال ـق ـض ـيــة ،م ــركـ ـزًا ع ـلــى م ـســؤول ـيــة
ي ــوس ــف وح ـ ــرب ،ول ــم ي ــدل مـمـثـلــه
الوزير عالء الدين ترو بدلوه أمس
في انتظار إنهائه بحثًا تفصيليًا
بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
يـكــون جــاهـزًا فــي الجلسة املقبلة.
أم ــا ال ـق ــوات فـغــائـبــة رغ ــم مـشــاركــة
الـ ـن ــائ ــب أن ـ ـطـ ــوان زه ـ ـ ــرا ك ـم ـت ـفــرج
ف ـقــط .أم ــا حــركــة أم ــل وح ــزب الـلــه،
فقد وضعا هذه القضية في خانة
املـ ـلـ ـف ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــي ال
يجوز التساهل أبدًا فيها ،في ظل
تــأكـيــد م ـصــادر  8آذار أن املشكلة

