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سياسة
تقرير

حزب الله
على
األميركي
العقوبات
قانون
َ

ُ
توسيع دائرة «المعاقبين»...
ومراقبة أموال حركة أمل!
ُيحكى الكثير عن قانون العقوبات
األميركي الجديد عن حزب الله ،لجهة
شموله ّحركة أمل و«آخرين» .في ما
يأتي ،ملخص لنص المشروع الذي تنشر
«األخبار» نصه األصلي ،باللغة اإلنكليزية،
على موقعها اإللكتروني
تكتف الواليات املتحدة األميركية
لم
ِ
باآلثار السلبية التي حصدها القطاع
امل ـصــرفــي الـلـبـنــانــي ،نـتـيـجــة لـقــانــون
العقوبات على حزب الله الصادر عام
 .2015إذ يبحث الكونغرس األميركي
ً
ح ــالـ ـي ــا تـ ـع ــدي ــا لـ ـلـ ـق ــان ـ َـون املـ ــذكـ ــور،
يضيف إلى الئحة «املعاقبني» ،كل من
يرى وزراء الخزانة واألمن والخارجية
أنهم يتعاونون مع حزب الله .وأخطر
مــا فــي امل ـش ــروع ،اق ـتــراحــه أن توضع
حــركــة أم ــل تـحــت الــرقــابــة األمـيــركـيــة،
ل ـج ـهــة وض ـع ـهــا امل ــال ــي ،إض ــاف ــة إلــى
«أي جهات أخــرى مرتبطة يرى وزير
ال ـخ ــزانــة أن ـهــا مــائ ـمــة» .وب ـع ـي ـدًا عن
رغ ـب ــة ب ـع ــض الـ ـق ــوى وال ـش ـخ ـص ـيــات
اللبنانية في استخدام هــذا املشروع
لتبرير التجديد لحاكم مصرف لبنان
ّ
يتحمل
ـاض ســامــة ،ف ــإن األم ــر ال
ري ـ ّ
ال ـخ ــف ــة الـ ـت ــي ت ـت ـعــامــل ب ـه ــا الـسـلـطــة
الـلـبـنــانـيــة مــع ق ــرار ك ـهــذا .فـهــي حتى
ال ـي ــوم ع ــاج ــزة ع ــن تـعـيــن سـفـيــر في
واش ـن ـطــن ،ملـتــابـعــة ه ــذا األم ــر (تمامًا
كعجزها عن تعيني سفير في باريس
أو ف ــي الـجــامـعــة ال ـعــرب ـيــة ،رغ ــم تــأثــر
لبنان بالقرارات األميركية والفرنسية
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة) .ت ـك ـت ـفــي ب ـ ـقـ ــرار إرسـ ـ ــال
بعثة وزاري ــة ـ ـ نيابية إلــى العاصمة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وهـ ـ ــذه ال ـب ـع ـثــة س ـت ـعــود

خــال ـيــة الـ ــوفـ ــاض ،ت ـمــامــا ك ـمــا ع ــادت
َ
أرســلــت مــن بـيــروت قبل
اللجنة الـتــي ِ
بدء تطبيق قانون عام .2005
مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـج ــدي ــد يـحـمــل
عـ ـ ـن ـ ــوان «ت ـ ـعـ ــديـ ــات م ـ ــرس ـ ــوم ح ـظــر
الـتـمــويــل ال ــدول ــي ل ـحــزب ال ـلــه »٢٠١٧
وق ـ ــد يـ ـص ـ ِّـدق ع ـل ـيــه ال ـك ــون ـغ ــرس فــي
األشهر القليلة املقبلة (النص منشور
على موقعنا اإللـكـتــرونــي) .للتذكير،
ف ـ ــإن ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات الـ ـ ــذي ص ــدر
ّ
عــام  ٢٠١٥ركــز على تجفيف مصادر
التمويل الــدولــي لـحــزب الـلــه و«منعه
من الوصول واالستفادة من األنظمة
املالية الدولية وغيرها من األنظمة»
وف ـ ــرض ت ـط ـب ـيــق قـ ــانـ ــون ال ـع ـق ــوب ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن
يرتكبون أو يـشــاركــون أو يتدخلون
أو ُي ـس ـه ـمــون ف ــي م ـخــال ـفــة أح ـكــامــه.
ل ـك ــن الـ ـق ــان ــون امل ـ ـعـ ـ َّـدل ال ـ ـ ــذي ي ـجــري
إعــداده اآلنّ ،
يوسع نطاق أهــداف تلك
العقوبات وأنواعها لتشمل نشاطات
وأشخاصًا ومؤسسات غير مرتبطني
ً
مباشرة بحزب الله ،وهنا الخطورة.
ً
إذ مــن بــن اإلضــافــات املقترحة مثال،
أن ّ
يقدم وزير الخزانة األميركة تقريرًا
دوريــا يرصد فيه املبالغ املالية التي
يمتلكها قادة الحزب «وأعضاء مكتبه
السياسي ونــوابــه ووزرائـ ــه» ،إضافة
إل ــى «أي م ــن األع ـض ــاء ال ـب ــارزي ــن في
حركة أمل وأي جهات أخرى مرتبطة
يـ ــرى وزي ـ ــر ال ـخ ــزان ــة أن ـه ــا مــائ ـمــة»،
ع ـلــى أن يـتـضـمــن ال ـت ـقــريــر تـفــاصـيــل
عــن «أم ــوال املــذكــوريــن ،كيف حصلوا
ّ
عليها وكيف وظفوها».
عقوبات
من جهة أخــرى ،كــان قانون
ً
 ٢٠١٥قد ّ
سمى قناة «املنار» مؤسسة
ّ
يـ ـح ــظ ــر الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا وت ــوفـ ـي ــر
التقنيات الــازمــة لتشغيلها وبثها،

أما تعديل  ٢٠١٧فيضيف إلى «املنار»
ًّ
كـ ــا م ــن «إذاعـ ـ ــة الـ ـن ــور ،واملـجـمــوعــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة لـ ــإعـ ــام ،و«بـ ـي ــت املـ ــال»
و«جهاد البناء» وأي تابع لها» ،على
ّ
أن ت ـش ـمــل ال ـع ـق ــوب ــات «ك ـ ــل شـخــص
أجنبي يـقــرر وزي ــر الـخــزانــة أو وزيــر
الخارجية أو وزير األمن الوطني أنه
يساعد أو يرعى أو ّ
يقدم دعمًا ماليًا،
مــاديــا أو تكنولوجيًا» للمؤسسات
امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورة .وهـ ـ ـن ـ ــا أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ي ـق ـت ــرح
الـتـعــديــل الـجــديــد تـفــاصـيــل إضافية
ّ
مهمة وواسعة ،إذ إضافة إلى الذين
تشملهم العقوبات املذكورين أعاله،
يضيف التعديل «كل شخص أجنبي
يقرر الرئيس أنه ضالع في نشاطات
ج ـم ــع أم ـ ـ ــوال أو ال ـت ـج ـن ـيــد ملـصـلـحــة
حــزب الـلــه (حـتــى مــن خــال التوجيه
الحزبي)» .كذلك ،يقترح التعديل ،أن
ّ
ك ــل شـخــص يـعــرف وزي ــر الـخــارجـيــة
أو وزي ــر األم ــن الـقــومــي بــأنــه مرتبط
بــال ـن ـشــاطــات املـ ــذكـ ــورة س ــاب ـق ــا ،هو
«غ ـيــر مـقـبــول فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وممنوع من الحصول على تأشيرة
دخ ــول أو أي أوراق تـخـ ّـولــه الــدخــول

لوزير الخزانة أن
ّ
يقدم مكافأة ألي
ضابط أو ّموظف
أجنبي يقدم معلومات
عن حزب الله!

يستخدم البعض
مشروع القانون
الجديد للضغط
باتجاه التجديد
لسالمة (هيثم
الموسوي)

إلى األراضي األميركية».
وفــي حظر التحويالت املالية لحزب
ال ـ ـل ـ ــه ،ك ـ ـ ــان ق ـ ــان ـ ــون  ٢٠١٥ق ـ ــد م ـنــع
«املـ ـص ــارف املــركــزيــة ال ـخــارج ـيــة» من
القيام بتلك التحويالت ،واآلن يقترح
ّ
التعديل إضافة كل «املؤسسات املالية
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» إل ـ ــى ج ــان ــب املـ ـص ــارف
املركزية.
ت ـ ـعـ ــديـ ــل آخ ـ ـ ـ ــر ّ
وس ـ ـ ـ ـ ــع ن ـ ـ ـطـ ـ ــاق ج ـم ــع
امل ـع ـل ــوم ــات ع ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه م ــن قـبــل
م ــوظـ ـف ــن لـ ـ ــدى حـ ـك ــوم ــات خ ــارج ـي ــة
وم ـكــافــأت ـهــم ع ـلــى ذل ــك (ب ـنــد ذك ــر في
قـ ــانـ ــون  ٢٠١٥فـ ــي الـ ـفـ ـق ــرة امل ـت ـع ـل ـقــة
بــأفـعــال ح ــزب الـلــه الـجــرمـيــة الـعــابــرة
للحدود وتهريب املخدرات) ،أضيفت
إليه في التعديل الجديد الفقرة اآلتية:
«يمكن وزير الخزانة أن يدفع مكافأة
ألي ض ــاب ــط أو م ــوظ ــف ف ــي حـكــومــة
أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة
لها إذا ق ـ ّـدم فــي أثـنــاء تــأديــة وظيفته
الرسمية معلومات مرتبطة بأي شكل
حول أعمال يقوم بها حزب الله».
املـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــظ أيـ ـ ـض ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي م ـج ـم ــل
ال ـت ـعــديــات ال ـتــي يـقـتــرحـهــا م ـشــروع
الـقــانــون الـجــديــد حــول األه ــداف التي
تـطــاولـهــا الـعـقــوبــات ،هـنــاك إضــافــات
كـمـثــل «ل ـه ــم ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة أو غير
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة» بـ ـح ــزب ال ـ ـلـ ــه ،مـ ــا يـ ـح ـ ّـول
م ـ ــاي ـ ــن األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
داخـ ــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وخــارج ـهــا
إلــى مشتبه فيهم ومـشــاريــع ضحايا
عقوبات مالية دولية.
ُيــذكــر أن عـضــو لـجـنــة االسـتـخـبــارات
ف ــي ال ـكــون ـغــرس ،ال ـس ـي ـنــاتــور مــاركــو
روبـيــو الــذي كــان لــه دور أســاســي في
ن ــص وإقـ ـ ــرار ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات على
حزب الله  ،٢٠١٥زار لبنان أواخر شهر
آذار املــاضــي ،والـتـقــى رئـيــس ال ــوزراء

سعد الحريري وبحث معه «أساليب
م ــواج ـه ــة حـ ــزب ال ـل ــه وال ـخ ـط ــر ال ــذي
ّ
يشكله على استقرار املنطقة» ،بحسب
م ــا أع ـل ــن ع ـلــى م ــوق ـع ــه اإلل ـك ـت ــرون ــي.
ّ
وبـ ـع ــد زيـ ـ ـ ــارة ل ـب ـن ــان واألردن ،غ ــط
ّ
املشرعني
روبيو مع الوفد املرافق من

تقرير

الغارات اإلسرائيلية في سوريا :جدوى «غير مجدية»
محمد بدير
ُ ّ
«ع ـن ــدم ــا ن ـش ــخ ــص م ـ ـح ــاوالت لـنـقــل
أس ـل ـح ــة مـ ـتـ ـط ــورة إل ـ ــى ح ـ ــزب ال ـل ــه،
وتكون لدينا املعلومات اإلستخبارية
ولــديـنــا اإلسـتـعــداد الـعـمــانــي ،فإننا
نعمل ملنع حـصــول ذل ــك» .التصريح
لرئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،تعليقًا على اإلعتداء التي
نفذته مقاتالت إسرائيلية ضد هدف
ق ــري ــب م ــن م ـط ــار «ت ــي ف ـ ــور» ،شـمــال
مدينة تدمر السورية ،منتصف ليل
 17آذار املاضي .وبحسب إحصائية
قدمتها وسائل إعالم عبرية ،فإن عدد
الهجمات «املـنـســوبــة» إلــى إسرائيل
على مــدى السنوات األرب ــع املاضية،
بـ ً
ـدء ا من الـغــارة األولــى على جمرايا
فــي  31كــانــون الثاني  2013وانتهاءً
بغارة تدمر ،بلغ  18هجومًا.
ل ـل ـم ــرء أن ي ـ ـجـ ــري ،بـ ـن ــاء ع ـل ــى ه ــذه
اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ح ـ ـس ـ ــاب ـ ــا ب ـس ـي ـط ــا
ل ـي ـس ـت ـن ـتــج أن «امل ـ ـع ـ ــدل الـ ـسـ ـن ــوي»
ل ــإعـ ـت ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ــرام ـي ــة
إل ــى مـنــع انـتـقــال «أسـلـحــة مـتـطــورة»
ل ـل ـم ـق ــاوم ــة مـ ــن سـ ــوريـ ــا إل ـ ــى ل ـب ـنــان
يـ ـ ــراوح ع ـنــد ال ــرق ــم أربـ ـع ــة .بطبيعة
ال ـح ــال ،م ــن غـيــر امل ـس ـمــوح ،باملعنى

الــوطـنــي والـسـيــاســي ،اإلسـتـنــاد إلــى
هذا الرقم (املتدني نسبيًا!) للتخفيف
مــن «عــدوان ـيــة» الـتــوثــب اإلسرائيلي
تـجــاه الـســاحــة الـســوريــة الـغــارقــة في
حرب كونية ،أو للتدليل على وتيرة
«مـقـبــولــة» لــإع ـتــداءات اإلسرائيلية
فـ ــي ض ـ ــوء ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــرب .ف ــاإلعـ ـت ــداء
هــو إع ـت ــداء ،أي ــا ك ــان حـجـمــه وظــرفــه
وطبيعته.
ل ـكــن م ــا يـعـنـيـنــا ه ـنــا ه ــو وج ــه آخــر
لـلـقـضـيــة .فـعـنــدمــا ي ـش ـ ِـرط نتنياهو
نـ ـش ــاط ــه ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
السورية بتشخيص محاوالت لنقل
أسلحة مـتـطــورة وبــوجــود جهوزية
إسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة وعـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـل ـع ـم ــل،
يـطــرح ال ـســؤال البديهي نفسه :مــاذا
ع ــن ال ـح ــاالت ال ـتــي ل ــم يـحـصــل فيها
تشخيص ك ـهــذا ،أو لــم تـتــوفــر فيها
املـعـلــومــات أو اإلس ـت ـعــداد العمالني
الكافي؟
ح ـق ـي ـق ــة األم ـ ـ ـ ــر ،أن الـ ـ ـس ـ ــاذج وحـ ــده
ه ــو م ــن يـعـتـقــد أن ع ــدد امل ـ ـ ّـرات الـتــي
حاولت فيها املقاومة اللبنانية نقل
«أس ـل ـحــة م ـت ـطــورة» م ــن س ــوري ــا إلــى
لـبـنــان إقـتـصــر ف ــي الـسـنــن الخمس
ً
املــاضـيــة عـلــى  18م ــرة .يـكـفــي ،مـثــا،
ل ـلــوقــوف عـلــى خـطــأ ه ــذه الـفــرضـيــة،

اسـ ـت ــرج ــاع ال ـت ـق ــاري ــر اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
خالل السنوات الخمس التي أعقبت
حـ ـ ــرب ت ـ ـمـ ــوز ،وهـ ـ ــي تـ ـق ــاري ــر ق ـفــزت
ب ــالـ ـت ــرس ــان ــة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ل ـح ــزب
ال ـلــه مــن ع ـشــرة آالف ص ـ ــاروخ ،غــداة
الحرب ،إلى حدود مئة ألف ،متعددة
األح ـج ــام واألم ـ ــداء واألنـ ـ ــواع ،عشية
األزمــة السورية .وال يوجد ما ُي ِّ
رجح
اإلف ـ ـتـ ــراض بـ ــأن وتـ ـي ــرة ُ
«م ـع ــاظ ـم ــة»
ال ـحــزب لـقــدراتــه بـعــد ه ــذه األزم ــة قد
خفتت أو تــراجـعــت ،بــل إن العكس ـ ـ
ألسباب واضحة تتصل بالتهديدات
وال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ال ـ ـتـ ــي أن ـت ـج ـت ـه ــا األزم ـ ـ ــة
نفسها ـ ـ هــو الصحيح .غــايــة األمــر،

ُْ
تحل
الغارات الـ  18لم
دون انتقال أسلحة
«متطورة» إلى
المقاومة في لبنان

ً
كما يـ ُ
ـرجـ ُـح بــداهــة ،أن األزمــة أوجبت
ـات على
على املـقــاومــة إدخ ــال تـعــديـ ٍ
تـكـتـيـكــات ن ـقــل األس ـل ـحــة ،ب ـمــا يــرفــع
ً
ح ــرب األدم ـغــة الـقــائـمــة أص ــا بينها
«دور»
وبــن الـعــدو اإلســرائـيـلــي إلــى
ٍ
أع ـلــى .وعـنــدمــا يتعلق األم ــر بحرب
األدم ـغ ــة ،يسهل الـعـثــور عـلــى تــواتـ ٍـر
في املواقف اإلسرائيلية التي تقر بأن
ٌّ ُ
ند ترفع له القبعة.
حزب الله هو
ُْ
الـغــارات اإلسرائيلية ال ـ  18لــم تحل،

إذًا ،دون انتقال أسلحة ،بما في ذلك
متطورة» ،إلــى املقاومة في
«أسلحة
ُ
لبنان .هذا ما يفرض ُه منطق األمور،
وهــذا ،للمفارقة ،مــا أقـ ّـر بــه نتنياهو
نـفـســه مــن عـلــى مـنـبــر األم ــم املـتـحــدة
( )2015/10/2إذ أكد نجاح حزب الله
في امتالك ثالثة أنــواع من الوسائل
القتالية املتطورة ،هي ،كما ورد على
لسانه :منظومات دفاع جوي من طراز
«أس إي  ،»22صــواريــخ «يــاخــونــت»
امل ـضــادة للسفن ،وصــواريــخ أرض ـ ـ
أرض دقيقة اإلصابة.
هـ ــل الـ ـغ ــاي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـفـعـلـيــة
م ــن وراء ال ـ ـغـ ــارات ف ــي س ــوري ــا هــي،
واقعًا ،الحؤول دون مراكمة املقاومة
لقدراتها النوعية بكميات «حرجة»؟
خصوصًا بعد أن يئست تل أبيب من

«ض ـبــط» مــراكـمــة املـقــاومــة لقدراتها
غـ ـي ــر ال ـ ـنـ ــوع ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول ج ـه ــده ــا
ال ـح ـص ــري أزاء ه ـ ـ ــا إلـ ــى م ـج ــرد الـعــد
ٌ
واإلح ـ ـصـ ــاء! هـ ــذا اح ـت ـم ــال مـنـطـقــي.
لكن ،في املقابلُ ،يفترض باملؤسسة
األمنية اإلسرائيلية نفسها أن تكون
أول العاملني بأنه «مقابل كل شحنة
أسلحة تتم مهاجمتها فــي ســوريــا،
ينبغي اإلف ـت ــراض أن هـنــاك عـشــرات
الـشـحـنــات الـتــي نـجــح ح ــزب الـلــه في
تـهــريـبـهــا إل ــى ل ـب ـنــان» ،بـحـســب أحــد
املـعـلـقــن الـعـسـكــريــن اإلســرائـيـلـيــن
ال ـبــارزيــن .يمكن اإلسـتـنـتــاج ،إذًا ،أن
ّ
وراء هذه
الجدوى العملية الكلية من ُ
ال ـغ ــارات ،قـيــاســا إل ــى هــدفـهــا املـعـلــن،
وهو منع انتقال أسلحة استراتيجية
إل ـ ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،ه ــي جـ ـ ــدوى «غ ـيــر
مجدية» في اختبار النتائج النهائية.
لكنها ،رغم ضآلتها ،وهــذا قد يكون
أهم ما في املوضوع ،جدوى صافية؛
أي إنها ال تقترن (أو لم تقترن حتى
اآلن) بــأي كلفة سياسية أو ميدانية
تضطر تــل أبـيــب إل ــى تـســديــدهــا في
املوازاة.
يعني ذلك ،أننا أمام ما يشبه َ
العراضة
عراضة
العمالنية اإلسرائيلية ،وهي ّ
تستند إلى إنتهازية صرفة وفرتها

