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مقدمة
ّ
�أ�صبحت العقوبات من �أبرز �أدوات ال�سيا�سة اخلارجية يف العقود التي تلت

نهاية احلرب الباردة ،وذلك بفعل عوامل مثل تراجع قدرة الدول ورغبتها

يف ا�ستخدام احلرب الع�سكرية وتزايد �أهمية العامل االقت�صادي ال�ستقرار �أي
نظام �سيا�سي و�أي�ض ًا بفعل الت�شابك االقت�صادي املتبادل .فمنذ الت�سعينيات
فر�ض االحتاد الأوروبي العقوبات قي  35منا�سبة خمتلفة بعناوين �إدارة �رصاع،

وت�شجيع الدميوقراطية ،ومواجهة انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل وم�ساعدة
التحوالت بعد ال�رصاعات ومواجهة االرهاب.

1

تنطبق هذه املالحظة ب�شكل �أ�سا�سي على الواليات املتحدة الأمريكية التي

حتتاج ل�ضبط املزيد من املناف�سني ،ال �سيما من غري الدول ،ب�أدوات غري ع�سكرية

م�ستفيدة من �أف�ضليتها الهائلة يف النظام املايل واالقت�صادي الدويل (ملحق :1
برامج العقوبات الأمريكية) .فيمكن للواليات املتحدة �أن تبد�أ حروب ًا جتاري ًا

وال �أحد �سيقوم بالرد لأنه ،بح�سب كلمات بيرت نافارو مدير املجل�س الوطني

للتجارة يف �إدارة ترامب“ ،نحن �أكرب �سوق و�أكرثها ربحية يف العامل”.

2

منذ بداية القرن الواحد والع�رشين تواجه الواليات املتحدة ُمع�ضلة �أ�سا�سية
1 - Francesco Giumelli and Paul Ivan, The effectiveness of EU sanctions an
analysis of Iran, Belarus, Syria and Myanmar (Burma), EPCISSUE PAPER, NO.
76, November 2013, p.5
 - 2مقتب�س يفJacob J. Lew and Richard Nephew, The Use and Misuse of Economic :
Statecraft, Foreign Affairs, November/December 2018
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عنوانها تراجع منظومة هيمنتها يف ال�رشق الأو�سط وي�أتي يف قلب هذه املُع�ضلة
دور �إيران وحلفائها وال �سيما حزب اهلل .فلقد ّ
متكن احلزب من هزمية الكيان
ال�صهيوين وكبح قدرته على املبادرة الإ�سرتاتيجية ،وع ّزز نفوذه يف لبنان مع
حتالف وطني وا�سع على ح�ساب الواليات املتحدة وحلفائها ،كما دعم
املقاومة العراقية يف �إنهاك جي�ش االحتالل الأمريكي ،و�ساهم يف حماية الدولة
ال�سورية بعد  2011وم ّثل منوذج ًا جلملة حركات مقاومة ومنظمات �شعبية يف
املنطقة.
�ص ّنفت وزارة اخلارجية الأمريكية حزب اهلل كمنظمة �إرهابية �أجنبية عام
 ،1997ثم عادت الوزارة يف  2001و�ص ّنفت احلزب منظمة �إرهابية عاملية.
منذ العام  2006حتديداً بد�أت وا�شنطن ب�إقرار قوانني و�إ�صدار قرارات تنفيذية
تت�ضمن عقوبات مالية واقت�صادية على احلزب وقيادييه وداعمني له �أو متهمني
بذلك .ويف ت�رشين الثاين � 2018ص ّنفت وزارة العدل الأمريكية حزب اهلل
مكون ًا واحداً �ضمن
“منظمة �إجرامية عابرة للحدود” .ولي�ست العقوبات �إال ّ
ا�سرتاتيجيات متكاملة تنفذها وا�شنطن �ضد احلزب وت�ضم عنا�رص ا�ستخبارية
و�سيا�سية ودبلوما�سية وثقافية .وهذا التعقيد يف الأدوات امل�ستخدمة �ضد
احلزب ميثل ا�ستجابة ملا �أدركه الأمريكيون عن طبيعة احلزب بكونه “حركة
مترد عاملي  -حملي ي�صعب الوقوف بوجهها لكونها معقدة وديناميكية
ّ
ً 3
وي�صعب فهمها �أي�ضا».
ونظراً للتطور الهائل يف العقوبات الأمريكية ،وحتديداً املالية منها� ،ضد
حزب اهلل يف ال�سنوات الأخرية والذي ت�صاعد مع و�صول دونالد ترامب
3- Gompert, David C., and John Gordon IV and others, War by Other Means:
Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency, RAND
Corporation, 2008, pp. xxx- xxxvi
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وقراره الت�صعيد �ضد �إيران وحلفائها �ضمن �سيا�سة “ال�ضغوط الق�صوى”،
تق�صي العقوبات املالية �ضد حزب اهلل .وال�س�ؤال
�سنحاول يف هذه الورقة ّ
الأ�سا�سي هو كيف ميكننا من خالل مقاربة متعددة الغايات تقدير فعالية
العقوبات املالية �ضد حزب اهلل؟
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�أو ًال :مقاربة متعددة الأهداف للعقوبات
 - 1.1انزياح برادامي النجاح
�ساد ال�شك لفرتة طويلة يف فعالية العقوبات �ضمن جمال ال�سيا�سة اخلارجية

وقدرتها على حتقيق �أهدافها 1.يرى فران�سي�سكو غيوميللي (�أ�ستاذ جامعي

متخ�ص�ص يف العقوبات) �أن هذه التقديرات ت�ستند �إىل مغالطات مثل «املقاربة

ال�ساذجة عن الأمل – الربح» 2التي تربط النجاح بتغيري امل�ستهدف ل�سلوكه

حتمل دفع التكاليف املفرو�ضة عليه
وهو ما يح�صل كي يتجنب
َ
امل�ستهدف ّ
بالعقوبات .وتنح�رص تقديرات جناح العقوبات ربط ًا بهذا التعريف ال�ضيق

بني  % 5و  % 34فقط 3.لكن لو كان هذا �صحيح ًا فلماذا ال تزال الدول

واملنظمات ت�ستخدم العقوبات؟ �إن نقطة �ضعف هذه املقاربة �أنها تقوم على
افرتا�ض �أن هدف العقوبات ينح�رص بتغيري �سلوك امل�ستهدف.

� .1إي�صال �إ�شارة من الطرف املبادر ،والإ�شارة ينبغي �أن تكون م�صوغة

بو�ضوح وقادرة على الو�صول والتلقي ومفهومة من امل�ستهدف.
� - 1أنظر مث ً
ال:

David A. Baldwin, Economic Statecraft (Princeton, N.J.: Princeton University
Press, 1985). Daniel W. Drezner, The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and
International Relations (Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1999).
2 Francesco Giumelli, How EU Sanctions Work: A New Narrative, EU Institute for
Security Studies, Chaillot Papers, no. 129, May 2013, p.15

 - 3يحيل غيوميللو �إىل عدة درا�سات حول هذه الأرقام:

Robert A. Pape, ‘Why Economic Sanctions Do Not Work’, International Security,
vol. 22, no. 2, 1997. See also G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K. A. Elliott and B.
Oegg, Economic Sanctions Reconsidered (Washington, DC: Peterson Institute for
International Economics), third edition, 2007
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 .2وال�سياق �أو املجال االجتماعي ال�ستقبال الإ�شارة من الطرف
امل�ستهدف ،فاملجال االجتماعي الذي يجري �ضمنه ا�ستقبال الإ�شارة يحدد ما
�إذا كان �إي�صال الإ�شارة �سي�ؤدي �إىل �إحلاق العار بامل�ستهدف او تلطيخ �سمعته.
ف�إذا كان امل�ستهدف يت�شارك مع املجتمع امل�ستهدف ،ولو جزئي ًا ،املعيار
املتهم بتجاوزه ف�سيكون من املمكن �إحلاق العار به ،مع افرتا�ض �أنه يهتم ب�آراء
الآخرين .وحتى لو كان امل�ستهدف ال يت�شارك يف ذلك املعيار �أو تطبيقاته،
ولكن �أخذ املجتمع امل�ستهدف (دول� ،أطراف يف منظمات حكومية وغري
حكومية ،جمموعات ،حلفاء ..الخ) قراراً نتيجة العقوبات باجتناب �أو تقليل
م�ستوى االن�شطة مع امل�ستهدف ،حينها يكون امل�ستهدف جرى تلطيخه
4
داخل املجتمع.
�إذاً العقوبات هنا تهدف �إىل �إحلاق العار بامل�ستهدف �أو تلطيخ �سمعته
من خالل �إر�سال �إ�شارة ملتلقٍ حمدد .مثال ذلك فر�ض عقوبات على رئي�س
دولة متنعه من ا�سترياد املنتجات الفاخرة ،هنا املراد �إر�سال �إ�شارة ملواطني تلك
الدولة �أنه رغم ما يعانونه من فقر ف�إن رئي�س دولتهم يعي�ش حالة بذخ وا�رساف
ما يق ّل�ص من م�رشوعيته� ،أو حني فر�ض عقوبات على حركة مقاومة بتهمة
القيام ب�أفعال �إجرامية فاملق�صود هنا تلطيخ �سمعتها مبعزل عن الأثر املبا�رش لتلك
العقوبات.
والفارق بني �إحلاق العار وتلطيخ ال�سمعة �أن �إحلاق العار يح�صل عندما
حتدد الإ�شارة �ضمن العقوبات �سلوك ًا ُيتهم امل�ستهدف بارتكابه ويكون
مناق�ض ًا لقيمه وهويته مبا يقود �إىل �إحباط داخلي ،وت�صل تلك الر�سالة �إىل
جمهور يعنيه مو�ضوع التهمة ويكرتث له امل�ستهدف مما ي�ضعه حتت �ضغط
4 - Ibid, p.167
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خارجي .هنا يكون َمن فر�ض العقوبات قد ّ
متكن من �إقناع جمهور حمدد �أن
يدعي امل�ستهدف التزامه به .باملقابل ميكن
امل�ستهدف اخرتق معياراً م�شرتك ًا ّ
�أن ت�ؤدي ت�سمية امل�ستهدف �إىل نتيجة عك�سية ب�أن تكون الإ�شارة لدى جمهور
�آخر م�صدراً للهوية والفخر وعالمة على الوالء لق�ضية �أكرب 5،مثل اتهام حركة
مقاومة ب�أنها قامت بعمليات �ضد قوات حمتلة.
�أما التلطيخ فهو مرتبط ب�أن ي�صبح الآخرون قلقني من التوا�صل والتعامل
مع امل�ستهدف ولو مل يقتنعوا مبا ُن�سب �إليه .والتلطيخ ميكن �أن يكون له هدف
من �إثنني� :أن يدفع امل�ستهدف �إىل تغيري �سلوكه ،ف�إذا كان التغيري م�ستبعداً جداً
(مثل حالة بن الدن عندما جرى تطبيق املقاربة �ضده� ،أي الت�سمية والعار،
فيما يخ�ص حقوق الإن�سان)ُ ،يعزل امل�ستهدف �إىل �أق�صى حد ممكن .يف احلالة
الأوىل ُيعلن �أن امل�ستهدف اخرتق قاعدة ما ويطلب منه ت�صحيح ال�سلوك
املنحرف والعودة للمعايري ال�سائدة ،وهنا يعترب االنحراف حادث ًا وقاب ً
ال
للت�صحيح� .أما يف احلالة الثانية فاالنحراف مرتبط بهوية امل�ستهدف ولذا من
6
غري املرجح �أن يعود للمعايري ال�سائدة.
“�سمي و�أحلق العار”� ،إىل ممار�سة تاريخية م�ستقرة يف حماولة
تعود فكرة ّ
ال�ضبط االجتماعي ملجموعات �أو �أفراد من خالل امتالك �سلطة حتديد
ال�صواب وفر�ض االن�صياع لل�سائد على املخالفني وردعهم عن تكرار الفعل
مرة �أخرى ،مبعنى �آخر �سلبهم االعرتاف من خالل “عقوبة اجتماعية”.
 - 5يعطي الكاتب مثا ًال من مقابلة �أجراها مع �شخ�ص ُ�ص ّنف على �أنه داعم للإرهاب وكان يقيم
تعر�ض للتلطيخ ونبذ من جريانه ،ولكنه مل يعان من العار لأنه مل يكن يتبنى معيار
يف �سوي�رسا ،فقد ّ
املجتمع بخ�صو�ص دعم جماعات كالقاعدة ،ولكن رغم ذلك كان التلطيخ �أ�شد �رضراً عليه من
جتميد �أر�صدته املالية.
Biersteker, op.cit., 2015, p175
6 - Biersteker, op. cit., 2015, pp.167- 168
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و�شهدت هذه املمار�سة الكثري من ال�سجال ومنها �أنه ينبغي �أن تنتقل نحو

الأفعال بدل الأفراد .وهذه الفكرة ترتكز على موقف الر�أي العام جتاه الطرف

امل�ستهدف .ويف جمال العالقات الدولية تعر�ضت هذه الفكرة للت�شكيك حتى
�ضمن املدر�سة املثالية .وبطبيعة احلال كان الواقعيون �أكرث ت�شكيك ًا يف فعالية

هذه املمار�سة يف حتويل �سلوك الدولة من خالل �ضغط الر�أي العام الدويل �أو
القانون الدويل وذلك نظراً لأن دوافع الدولة تتجاوز املعايري الأخالقية وال

تهتم �إال بتح�صيل الأمن والقوة.

7

 1.2فعالية العقوبات وجناحها؟
ميكن تق�سيم العقوبات ،بح�سب غوميللي ،من حيث املجاالت �إىل �أربع

فئات ال ميكن توقع نتائج مت�شابهة لها :حظر مبيعات ال�سالح ،8وحظر ال�سفر،

9

و�إجراءات �إقت�صادية (ا�سترياد وت�صدير خدمات وب�ضائع وتكنولوجيات
 7ويف�رس مورغانثاو �أن املجتمع الدويل جرى تدمريه بالقومية ،فالأخالقيات التي كانت متجذرة
يف عنا�رص «م�سيحية وكوزموبولتية و�إن�سانية» جرى ا�ستبدالها بتعدد النظم الوطنية للأخالق حيث
�أن�صار كل نظام �أخالقي يدعون �صالحيته العاملية .وبناء عليه مل يعد من فعالية لـ «الأخالقيات
يكبل الطرف
العاملية» ولن يتجاوز الر�أي العام الدويل احلدود القومية ولن ميار�س بالتايل ت�أثرياً ّ
امل�ستهدف� .أنظر مث ً
ال:

Hans J Morgenthau, Politics among nations: the struggle for power and peace, New
YORK: A. A. Knopf, 1948, pp. 191 – 202. The Politics of Leverage in International
Relations Name, Shame, and Sanction, Edited by H. Richard Friman, Palgrave
Studies in International Relations Series, 2015, p. 7

 8يكرث اللجوء �إىل حظر مبيعات ال�سالح كونه ال يلحق ال�رضر باملجتمع امل�ستهدف ،ولكنه يف
عامل اليوم ي�صعب تطبيقه ف�ض ً
ال عن كونه قد يخدم الطرف الأقوى يف ال�رصاع ورمبا هو الطرف
املراد معاقبته ،ولكنه بكل الأحوال ير�سل �إ�شارة قوية جداً للجماهري املعنية.
 9يهدف حظر ال�سفر خللق االزعاج والإرباك و�رضب املكانة وال�صورة وتقييد القدرة على
التوا�صل (مهمة لرجال الأعمال والقادة ال�سيا�سيني الباحثني عن اعرتاف) ،وهو غالب ًا عبارة عن
«�سمي و�أحلق العار».
�إ�شارة ال �سيما بوظيفة ّ
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حمددة) ،و�إجراءات مالية (جتميد �أ�صول ومنع التعامالت واال�ستثمارات
وائتمانات للت�صدير) .ومييز غوميللي بني العقوبات املالية واالقت�صادية على
ال�شكل الآتي:
ميكن للقيود املالية �أن ت�أخذ �أ�شكا ًال خمتلفة ،ومنها م�صادرة ح�سابات بنكية
ومنع معامالت مالية وحجب القرو�ض .وتقييم �أثر هذه القيود مرتبط ب�شكل
العقوبات و�أهميتها الن�سبية يف ال�سياق الكلي ،كما ينبغي االنتباه فيما �إن
كانت القيود ت�سبب �أذى اقت�صادي ًا �أو متنع فر�ص ًا م�ستقبلية .والعقوبات املالية
�إن فر�ضت بالتن�سيق مع �أدوات ال�سيا�سة اخلارجية الأخرى ميكن �أن ت�ستخدم
لتغيري ح�ساب “الأكالف – العوائد” لدى امل�ستهدف و�أي�ض ًا ميكن �أن تُ�ستخدم
ملنع و�صول الب�ضائع وتقييد الالعبني ال�سيا�سيني.
�أما العقوبات االقت�صادية ،فلها ذات الأثر املتوقع من العقوبات املالية
وميكن �أن ت�شمل حظر التجارة يف ب�ضائع حمددة (النفط �أو الأملا�س مث ً
ال) �أو
خدمات (ت�أمني ال�شحن البحري) .وميكن �أن تكون درجة الت�أثري معتربة حني
يكون امل�ستهدف معتمداً على نوع حمدد من التكنولوجيا �أو حني يكون غياب
ب�ضائع �أو خدمات حمددة ميكن �أن يفتك بامل�شاريع االقت�صادية للم�ستهدف.
وميكن لهذه العقوبات �أن تغري موازين القوى املحلية بني الالعبني ل�صالح طرف
على �آخر .ففي الأنظمة ال�شمولية من ال�شائع �أن يتمتع النظام بدعم جمموعة
قوية ت�ستغل �سوق ًا حمددة ،وبالتايل ف�إن فر�ض عقوبات على هذه ال�سوق ي�ؤثر
10
على ح�ساب النخبة ال�سيا�سية واملجموعة االقت�صادية الداعمة لها.
�أ ّدت الآثار الإن�سانية للعقوبات ،كما يف حالة العراق خالل ت�سعينيات
القرن املا�ضي ،ثم عدم فعاليتها يف ممار�سة ال�ضغط الكايف لإجبار الهدف على
10- Giumelli, op. cit., May 2013, pp. 2224-
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تغيري �سلوكه �إىل و�صم العقوبات بال�سمعة ال�سيئة والتقليل من �ش�أنها .ففي

درا�سة لـ غاري هوفباور وجيفري �شوت وكيمربيل �إليوت يتبني �أن العقوبات
الإقت�صادية مل تتمكن من تغيري �سلوك الدولة امل�ستهدفة �إال يف حدود  34%من

احلاالت التي لوحظت .وهذا ما قاد �إىل ابتكار العقوبات املوجهة �أو الذكية،
والك�شف عن �أبعاد جديدة للعقوبات تتجاوز الإكراه وهو ما �ص ّعب قيا�س

فعالية العقوبات وجناحها.

11

لي�س من ال�سهل تقدير جناح العقوبات يف �أغلب الأحيان نظراً لأهدافها
املتعددة ولتداخلها مع �أدوات �أخرى �إذ ال تكون العقوبات غالب ًا �إال جزءاً
من ا�سرتاتيجية متكاملة في�صعب عندئذ تقدير وزن فعاليتها باملقارنة مع باقي

�أدوات تلك اال�سرتاتيجية .كما ي�صعب قيا�س �آثار العقوبات ب�سبب جلوء

امل�ستهدف �إىل حجب املعلومات والت�ضليل .ويقر جوناثان ما�سرتز ب�أن هناك

�صعوبة يف �إيجاد عالقة �سببية بني العقوبات ونتائجها ،بل ميكن احلديث فقط
املعر�ض للعقوبات،
عن وجود ترابط وال �سيما متى كانت النتيجة انهيار النظام ّ

�إذ ال ميكن اجلزم �أن االنهيار كان ب�سبب العقوبات �أو مدى م�ساهمة العقوبات

يف تلك النتيجة.

12

وانطالق ًا من �إدراكهما �أن تقدير جناح العقوبات بعيد جداً عن العلم الدقيق

بل هو عملية حتليل منطقية ،ي�شري فران�سي�سكو غوميللي وبول �إيفان �إىل �أنه
من املمكن تقدير النجاح من خالل النظر �إىل الهدف املرجو من العقوبات.

� -11أوليفييه �شميت ،الإكراه ،يف جوزيف هيزوتني و�آخرين ،حرب وا�سرتاتيجية :نهوج
ومفاهيم ،اجلزء الثاين ،ترجمة �أمين منري� ،سل�سلة عامل املعرفة ،العدد � ،473ص،174 – 159 :
�ص172-171 :
12- Jonathan Masters, What Are Economic Sanctions? Council of Foreign
Relations, August 12, 2010
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ف�إذا كان الهدف هو الإخ�ضاع ف�إن تغيري ح�سابات التكاليف – العوائد لدى
حتول يف ال�سيا�سة كما يرغب املبادر
امل�ستهدف مبا يزيد من فر�ص �إحداث ّ
�سيكون املخرج الأكرث تف�ضي ً
ال .ولو كانت العقوبات بهدف التقييد فالأكالف
املتزايدة لدى امل�ستهدف لتحقيق �سيا�سات حمددة �ستكون نتيجة �إيجابية.
و�إن كان الهدف هو الت�أ�شري ،فاملخرجات املف�ضلة �ست�شمل �إما تظهري �صورة
�إيجابية للمر�سل لدى الآخرين� ،أو تقوية املعيار الذي جرت العقوبات ب�سبب
اخرتاقه� ،أو ت�صاعد الأزمة نحو م�ستوى جديد من املواجهة الدبلوما�سية.
يطبق الباحثان عملية تقومي من �أربع مراحل لتقدير فعالية العقوبات ،حيث
ّ
ينبغي معرفة وحتديد كل من:
 - 1دور العقوبات يف اال�سرتاتيجية الكلية لل�سيا�سة اخلارجية ،فهذا
يجعلنا نفهم ما يريد املبادر وبالتايل ن�ستطيع تقدير مدى فعالية العقوبات.
فال بد من معرفة وزن ودور العقوبات يف الإ�سرتاتيجية الكلية ،وبالتايل ما
هو املتوقع منها .يف العموم ينبغي �أن تكون العقوبات جزءاً من �إ�سرتاتيجية
متكاملة و�أهدافها قابلة للتحقق وت�ستند لدعم متعدد الأطراف ومرنة وذات
13
م�صداقية.
 - 2غاية و�أهداف ال�سيا�سة من ناحية الإخ�ضاع (وهذا ال يكون متاح ًا حني
يكون املطلوب من امل�ستهدف يناق�ض م�صاحله اجلوهرية �أو بقاءه ال�سيا�ســـي
(والتقييد)جعل حياة امل�ستهدف ،غالب ًا �أفراد �أو جمموعة �أو نظام� ،أ�صعب
وتقوي�ض قدراته على حتقيق �أهداف معينة) و�إر�سال الإ�شارة (ال تفر�ض عبئ ًا
مادي ًا خوف ًا من �أن ي�صل ال�رضر ملن ال م�صلحة لدى املر�سل ب�إيذائهم .هنا من
املفيد الإ�شارة �إىل �أن هذه الأهداف ميكن �أن ت�سري بالتزامن �أو بالتتابع.
13- Ibid
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من خالل تفرقة فعالية العقوبات بلحاظ الغاية� ،أظهر بحث “احتاد
العقوبات املوجهة” � TSCأن فعالية العقوبات املخ�ص�صة لتقييد امل�ستهدف �أو
�إر�سال �إ�شارة كانت �أكرب مبا يقرب ثالثة �أ�ضعاف (كانت فعالة يف  % 27من
احلاالت) مقارنة بتلك املخ�ص�صة للإجبار على �إحداث تغيري يف ال�سلوك (10
14
 %فقط).
 - 3ت�أثري العقوبات املبا�رش وغري املبا�رش وغري املتعمد والكلفة التي يتحملها
املبادر ،من دون كلفة ال يكون الفعل ذا م�صداقية 15،فتقدير جناح العقوبات
ي�ستلزم معرفة النتائج على الطرفني.
 - 4النفع املقارن للعقوبات� ،أي هل كانت العقوبات هي البديل الأف�ضل،
وهل من املمكن الو�صول �إىل ذات النفع الذي حققته العقوبات بكلفة �أقل من
خالل �أداة �أخرى يف ال�سيا�سة اخلارجية؟ وهذه مقارنة يجب �أن متتد يف الوقت
16
واملجاالت.
ا�ستنتج كل من توما�س بري�ستكر وبيرت �إيه جي فان بريجيك بدورهما جملة
من املتغريات التي تعزز من جناح العقوبات:
حجم التجارة ال�سابق للعقوبات بني الطرف املبادر وامل�ستهدف �أ�سا�سي
يف فعالية العقوبات االقت�صادية.
14- Thomas Biersteker and Peter A.G. van Bergeijk, HOW AND WHEN DO
SANCTIONS WORK? THE EVIDENCE, in On Target? EU sanctions as security
policy tools, eds. Lana Dreyer and Jose Luengo – Cabrera, ISSUE, no. 25,
September 2015, pp. 20 – 27, p.19
15- Lisa Martin, Coercive Cooperation: Explaining Multilateral Economic
Sanctions, Princeton: Princeton University Press, 1992.
16- Francesco Giumelli and Paul Ivan, The effectiveness of EU sanctions an
analysis of Iran, Belarus, Syria and Myanmar (Burma), EPCISSUE PAPER, NO.
76, November 2013, pp.511-
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تنحو العقوبات للنجاح يف ال�سنوات الأوىل من فر�ضها 40%( .من
النجاح يف فر�ض التغيري حتدث يف العام الأول من تطبيق العقوبات) .وجد
مارتني �سميتز ،مدير ق�سم يف م�ؤ�س�سة التدريب والتعاون التقني يف منظمة
التجارة العاملية ،بالعودة �إىل عدة درا�سات �إح�صائية� ،أن �أثر العقوبات يبد�أ
تكيف
بالرتاجع ب�شكل حاد بعد ال�سنة الأوىل �أو الثانية من فر�ضها ب�سبب ّ
امل�ستهدفة ودور الدول الأخرى من خالل االنخراط يف �أن�شطة
الدولة
َ
17
امل�ستهدفة.
اقت�صادية مع الدولة
َ
تزيد فر�ص جناح العقوبات مبقدار ما يكون النظام امل�ستهدف دميوقراطي ًا.
املتعدد الأطراف يجعل العقوبات �أكرث فعالية.
االلتزام ال�سيا�سي القوي
ّ
الأهداف املحددة ب�شكل دقيق و�أدوات ال�سيا�سة املتعددة تع ّزز من ن�سب
النجاح 18.فتطبيق نوع واحد من العقوبات يجعل الف�شل �شبه حمتوم ولذا
يجب دمج ثالثة �إىل �أربعة �أنواع ب�شكل متزامن مثل حظر ال�سفر وحظر
مبيعات ال�سالح وجتميد الأر�صدة.
موجهة �إذ �إنها لي�ست �أقل فعالية من العقوبات ال�شاملة،
�أن تكون العقوبات ّ
19
ولكن ميزتها �أنها ال ت�ستعدي مواطني الدولة امل�ستهدفة ب�شكل مبا�رش.

17- Maarten Smeets, Can Economic Sanctions Be Effective? World Trade
Organization, Economic Research and Statistics Division, March 2018

 - 18ي�ؤكد �سميتز �أنه كلما كان م�ستوى الطموح والتغيري املطلوب من فر�ض العقوبات عالياً،
�أ�صبح جناح العقوبات �أكرث �صعوبة� .أنظر.Smeets, Op. Cit :

19- Biersteker and Bergeijk, Op. Cit., September 2015, pp. 20 - 27
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ثانياً :تطور احلرب املالية الأمريكية
يقدم كتاب “حرب اخلزانة� :إطالق العنان حلقبة جديدة من احلرب
املالية” 20عر�ض ًا مف�ص ً
ال لتطور هذه احلرب انطالق ًا من موقع م�ؤلفه خوان
زاراتي �أول م�ساعد لوزير اخلزانة ل�ش�ؤون متويل الإرهاب واجلرائم املالية بني
جديدا من
نوعا
ً
عامي � .2005 – 2001شنت الواليات املتحدة منذ ً 2011
احلرب املالية غري امل�سبوقة يف قدرتها على الت�أثري واالخرتاق وهذه “احلرب

غالبا ما �أ�سيء فهمها �أو تقديرها �أ�صبحت يف �صلب مذهب
اخلفية” التي ً

�شديدا بالنظم املالية
�رضرا
ً
الأمن القومي الأمريكي .وقد �أحلقت هذه احلرب ً

وقيدت
والتجارية لأعداء وا�شنطن (مثل القاعدة وكوريا ال�شمالية و�إيران) ّ

ويعرف زاراتي هذه احلرب ب�أنها
حقيقيا لهم.
و�سببت �أملًا
ً
تدفّق الأموال ّ
ّ
“ا�ستخدام الأدوات املالية وال�ضغط وقوى ال�سوق للت�أثري على القطاع امل�رصيف

وم�صالح القطاع اخلا�ص وال�رشكاء الأجانب بهدف عزل الالعبني املارقني عن
النظم املالية والتجارية العاملية و�إزالة م�صادر متويلهم” .ويت�ضح من التعريف �أن
هذه احلرب تتجاوز العقوبات التقليدية واحلظر التجاري.
20- Juan Zarate, Treasury’s War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare,
Public Affairs, 2013.

يروي هذا الكتاب ال�صادر عام  ،2013ق�صة احلرب املالية الأمريكية و�أدواتها و�صناعها ومهند�سيها
طوروها .وي�رشح الكتاب كيف تكونت وماذا حققت القوة املالية
يف وزارة اخلزانة وكيف ّ
للواليات املتحدة وما يجب القيام به للحفاظ عليها يف امل�ستقبل .ويبينّ كيف ميكن للمت�رضرين من
هذه احلرب �أن ي�ستفيدوا من در�س ال�سنوات الع�رش املا�ضية ل�شن حروب مالية �ضد �أمريكا .ملزيد من
التفا�صيل ميكن مراجعة:
ح�سام مطر ،قراءة يف كتاب “حرب اخلزانة” ،مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية،
جملة باحث ،العدد  ،64خريف � ،2018ص148-119 :
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 2.1املنطقة الرمادية
منذ حروب �أفغان�ستان والعراق بد�أت الواليات املتحدة ت�ستك�شف حدود
قوتها الع�سكرية ،ويف ذات الوقت ت�صاعدت جر�أة القوى املناوئة للواليات
املتحدة على حتدي قواعد النظام العاملي ملا بعد احلرب العاملية الثانية .ومع
تقدم التطور التكنولوجي و�أ�شكال احلروب املعا�رصة والالمتماثلة وحروب
الع�صابات بفعل جتارب م�ستجدة ناجحة كما يف لبنان وفل�سطني والعراق،
�أدرك خ�صوم الواليات املتحدة وجود جماالت جديدة ميكن العمل من داخلها
لتحدي وا�شنطن وتقوي�ض نفوذها الدويل .ت�ضمن هذه املجاالت �إحلاق الأذى
بوا�شنطن دون ا�ستدراجها �إىل ردود فعل ع�سكرية تقليدية حيث لديها �أف�ضلية
وا�ضحة وهائلة .فاعتمد خ�صوم الواليات املتحدة على ا�ستهداف م�صاحلها
عرب الوكالء ،والعمليات الأمنية والع�سكرية من دون ب�صمة والهجمات
االلكرتونية والتالعب بالعملة املحلية ملناف�سة املنتجات الأمريكية و�سواها.
مبرور الوقت جذبت هذه الأدوات اهتمام الإ�سرتاتيجيني الأمريكيني و�ص ّناع
ال�سيا�سات ،وجرى تو�صيف هذه الأدوات بكونها جزء من �إ�سرتاتيجية
“املنطقة الرمادية” �أي تلك التي بني ال�سالم والدبلوما�سية من ناحية واحلرب
التقليدية من ناحية ثانية.
بد�أ مفهوم “املنطقة الرمادية” بالظهور ب�شكل بارز منذ العام ،2015
يف حماولة لفهم كيف يحاول خ�صوم الواليات املتحدة ومناف�سوها العمل
�ضمن املنطقة الرمادية وتالي ًا كيف ميكن لوا�شنطن مواجهة هذا التحدي
امل�ستجد 21.و�أ�شارت التقديرات الأوىل حول املنطقة الرمادية �إىل �أن �أمريكا
:أنظر على سبيل املثال 21 -
Philip Kapusta, “The Gray Zone,” Special Warfare Magazine, October December
2015, 1925-; Michael Mazarr, Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing
Era of Conflict (Carlisle, PA: United States Army War College Press, 2015); Frank
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متتلك املوارد الالزمة لال�ستجابة لتحديات “املنطقة الرمادية” ولكنها تعاين
من ق�صور م�ؤ�س�ساتي ومفاهيمي لتوظيفها يف هذا ال�سياق .وقد �صدرت �أبرز
الدرا�سات حول املنطقة الرمادية عام  2019عن معهد راند ومركز الدرا�سات
اال�سرتاتيجية والدولية ( CSISحملة املنطقة الرمادية ،و�أولويات الواليات
22
املتحدة يف املنطقة الرمادية).
يكتنف مفهوم “املنطقة الرمادية” جملة مفارقات مثل كون تعريفه ال يزال
�ضبابي ًا (كونه �أ�صبح ي�شمل كل �شيء تقريب ًا مثل حرب الع�صابات واحلرب غري
النظامية واالكراه) وكونه ال يقدم �شيئ ًا جديداً يف امل�ضمون (فما يدخل �ضمن
�أدوات املنطقة الرمادية كان موجود �سلف ًا) ،وهو يك�شف قوة و�ضعف النظام
الدويل (منطقة ي�ستخدمها خ�صوم �أمريكا ممن ي�سعون لتغيري �أو تعديل النظام،
كما �أنه يظهر عدم رغبة �أحد بتحدي القوة التقليدية لوا�شنطن ومعايري النظام
الدويل حول العدوان) وا�سرتاتيجيات هذه املنطقة ي�ستخدمها ال�ضعفاء �ضد
23
الأقوياء والعك�س.
تعرف درا�سة مل�ؤ�س�سة راند عام  2019املنطقة الرمادية �أنها “جمال عمالين
ّ
بني احلرب وال�سالم ،وت�شمل �أفعال �إرغامية لتغري الو�ضع القائم تكون دون
م�ستوى العتبة التي ،يف معظم احلاالت ،ميكن �أن ت�ستدعي رد ع�سكري
Hoffman, “The Contemporary Spectrum of Conflict: Protracted, Gray Zone,
Ambiguous, and Hybrid Modes of War,” Heritage Foundation Index of Military
Power, available at https://index.heritage.org/military/2016/essays/contemporaryspectrum-of-conflict/; Charles Cleveland, Shaw Pick, and Stuart Farris, “Shedding
Light on the Gray Zone: A New Approach to Human-Centric Warfare,” Army
Magazine, August 17, 2015.

 - 22ميكن االطالع على ملخ�ص هاتني الدرا�ستني على :مركز االحتاد للأبحاث والتطوير،
�أولويات الواليات املتحدة� :إ�سرتاتيجية املنطقة الرمادية ،ت�رشين الثاين .2019

23- Hal Brands, Paradoxes of the Gray Zone, Foreign Policy Research Institute,
February 5, 2016.
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تقليدي ،وغالب ًا من خالل �إلقاء ال�ضبابية على اخلط بني الأفعال الع�سكرية
وغري الع�سكرية وكذلك ال�ضباية على امل�ساهمة يف الأحداث (العمل من دون
ب�صمة وا�ضحة) 24.وبذلك تت�صف �أفعال املنطقة الرمادية بكونها )1( :تبقى
دون العتبة التي ت�ستوجب رد ع�سكري� )2( ،إنها تتك�شف ب�شكل متدرج،
( )3املنفذ ال يعلن م�س�ؤوليته )4( ،ت�ستهدف امل�صالح التي تقع مبا�رشة ما دون
تلك احليوية �أو الوجودية )5( ،ت�ستخدم املخاطرة بح�صول ت�صعيد م�صدراً
للإرغام )6( ،ال تت�ضمن �أدوات ع�سكرية غالب ًا )7( ،ت�ستهدف نقاط �ضعف
حمددة لدى الطرف امل�ستهدف .وعليه �إ�سرتاتيجية املنطقة الرمادية “ت�ستفيد
25
من ال�ضبابية الإ�سرتاتيجية لتحقيق مكا�سب متدرجة”.
وتقرتح درا�سة راند جملة خيارات للواليات املتحدة للرد على �أفعال
اخل�صوم �ضمن “املنطقة الرمادية” ،وهي خيارات ردود ع�سكرية ودبلوما�سية
ومعلوماتية واقت�صادية وهذه ت�شمل عقوبات مالية واقت�صادية .ويف درا�ستي
مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدولية يرد الإكراه االقت�صادي ك�إحدى
�أدوات املنطقة الرمادية التي يوجب ا�ستخدامها جملة �إ�صالحات يف اجلهاز
احلكومي والبريوقراطي الأمريكي مثل �إن�شاء نظام لتتبع التدفقات املالية وتعزيز
التعاون بني الوكاالت ب�ش�أن غ�سيل الأموال واعتبار غ�سيل الأموال تهديداً
للأمن القومي وزيادة احلوافر للقطاع اخلا�ص لتبادل املعلومات.
يتقاطع مفهوم “املنطقة الرمادية” مع مفهوم القدرة على الإرغام من دون
حرب كما عبرّ عنه ديفيد �س .غومربت و هان�س بيننديك يف بحثهما الذي
ي�ستك�شف امل�ساحة بني القوة الناعمة وال�صلبة بعد �أن يح�رصا القوة ال�صلبة
24- Lyle J. Morris and others, Gaining Competitive Advantage in the Gray Zone,
Rand Corporation, 2019, p.8
25- Morris, Op. Cit., pp.8- 12
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بالعمل الع�سكري على خالف تعريف جوزيف ناي .تبحث الدرا�سة عن
البدائل الفعالة عن احلرب والتي من �ش�أنها تغذية دور �أمريكي قوي يف العامل

مع حتول خيار احلرب �إىل خيار غري م�ست�ساغ .ي�ستك�شف الكاتبان مفهوم
“القدرة على االرغام” عرب و�سائل غري ع�سكرية بهدف �إحلاق الأذى �أو

التهديد به حتى امتثال الدولة امل�ستهدفة للمطالب الأمريكية .وهذه القدرة
تختلف عن االرغام الع�سكري ب�أنها �أقل �صعوبة وخطورة وكلفة وتدمرياً.

وت�ستند الأف�ضلية الن�سبية لأمريكا يف هذه القدرة على ح�ضورها يف العوملة

وحموريتها يف النظام العاملي (الدوالر ،الإعالم ،التكنولوجيا ،امل�ؤ�س�سات
العاملية ،القدرات اال�ستخبارية ،القطاع امل�رصيف ،جماالت املعلومات..الخ).

وتت�ضاعف هذه القدرة �إذا �أ�ضيف �إليها تعاون احللفاء الأوروبيني والآ�سيويني

على وجه التحديد.

تتقاطع قدرة الإرغام مع �أ�شكال القوة الأخرى وال �سيما القوة ال�صلبة

وتكمل بع�ضها البع�ض .يزيد اقتناع اخل�صم ب�أن الواليات املتحدة
الع�سكرية
ّ

�ست�ستخدم القوة الع�سكرية يف جناح قدرة الإرغام ،وميكن �أن تكون قدرة
الإرغام املرحلة الأخرية قبل ا�ستخدام اخليار الع�سكري .ويف حال مل يكن
مطروح ًا اخليار الع�سكري يجب تكون الإجراءات الإرغامية �شديدة احلزم.

و�أهمية ممار�سة الواليات املتحدة لهذه القدرة هي لال�ستجابة ل�سلوك املناف�سيني

الذي يتجنبون ال�صدام الع�سكري املبا�رش مع �أمريكا ويعملون �ضمن “املناطق

الرمادية” .وميكن لوا�شنطن �أن ت�ستخدم القدرة على الإرغام للتهديد باجلزاء
لردع �سلوك ما ،وللمعاقبة بعد وقوع الفعل ،ولإ�ضعاف امل�ستهدف.

26

 -26ديفيد �س .غومربت و هان�س بيننديك ،القدرة على االرغام :مواجهة الأعداء بدون حرب،
م�ؤ�س�سة راند� ،2016 ،ص12-1 :
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وت�شتمل القدرة على االرغام على عدة �أنواع :العقوبات االقت�صادية واملالية،
واحلظر على الأ�سلحة والتكنولوجيا ،وا�ستغالل موارد الطاقة ،واالعرتا�ض
البحري ،وم�ساندة خ�صم العدو ،والعمليات الهجومية االكرتونية.
وفيما يخ�ص مو�ضوع الورقة �أي العقوبات املالية في�صفها الكاتبان ب�أنها
“االجراء الإرغامي املكافىء للذخرية املوجهة بدقّة” ،حيث ميكن �أن ت�ستهدف
نخب �أو منظمات �أو قطاعات .ولذا تو�صف وزارة اخلزانة بكونها “القيادة
غري القتالية” وعنا�رصها هم “مقاتلون يف بدالت رمادية” 27 .و�أف�ضلية
الواليات املتحدة هنا ناجتة عن تكامل الأنظمة امل�رصفية حول العامل حيث
تعتمد امل�صارف على �شبكة عاملية لالقرا�ض والت�سليف والتبادل واال�ستثمار
وتربئة االعتمادات املالية .احلرمان من العملة ال�صعبة واالئتمان الدويل
�سي�ؤدي �إىل انقبا�ض العمليات املالية والتجارة واال�ستثمار واالنتاج ثم تراجع
النمو ،والنتائج حتى الآن م�شجعة و�إن مل تكن مذهلة كما ت�ؤكد حاالت �إيران
28
ورو�سيا على وجه اخل�صو�ص ،بح�سب غومربت وبيننديك.
تت�صف العقوبات املالية بكونها مرنة تقني ًا وقانوني ًا �إذ ال ت�ستوجب من
الواليات املتحدة احل�صول على موافقة جمل�س الأمن الدويل وال حتتاج لإجماع
دويل كما �أنها ال ت�ستلزم م�شاركة وا�سعة كما حال العقوبات االقت�صادية.
فهام�ش العمل الآحادي لدى الواليات املتحدة يف العقوبات املالية وا�سع جداً
وهذه من مزاياه الأ�سا�سية ،كما �أن هذه العقوبات ال تفر�ض �أكالف معتربة
على وا�شنطن �إال �أن كان الطرف امل�ستهدف �رشيك ًا جتاري ًا كبرياً كما يف حالة
ال�صني .لذلك باملقارنة بني العقوبات املالية واخليارات اخلم�سة الأخرى ،يجد
27- Mark Dubowitz and Annie Fixler, Warriors in Gray Suits, The Journal of
International Security Affairs, August 4, 2014

 -28غومربت وبيننديك ،م�صدر �سابق� ،ص17 - 15 :
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الباحثان �أن هذه العقوبات هي الوحيدة التي جتمع بني كون نتائجها واعدة

ويف ذات الوقت تكاليفها وخماطرها معتدلة.

29

�إذاً باملح�صلة ويف ظل تطوير الواليات املتحدة �أدواتها التي تقع خارج
احلرب التقليدية تربز العقوبات املالية والإقت�صادية ركن ًا �أ�سا�سي ًا .و�إن كانت هذه

الدرا�سات ّ
ركزت على الدول املعادية للواليات املتحدة �إال �أنها قابلة للتطبيق
�أي�ض ًا على منظمات كحزب اهلل وال �سيما فيما يتعلق باحلرب املالية .ت�شري هذه
الدرا�سات �أن االجتاه امل�ستقبلي للواليات املتحدة �سيت�ضمن ا�ستثمارات هائلة
وتوظيف وا�سع للأدوات غري الع�سكرية باملعنى التقليدي �ضد مناف�سيها وهو

ما �سيخلق لهم حتديات وتهديدات ال بد من التح�سب لها.
 2.2ما بعد � 11أيلول

بد�أت �أمريكا بتطوير تقنيات هذه احلرب بعد هجمات � 11أيلول 2001

�ضد القاعدة بالتحديد ثم طورتها لتوظفها �ضد دول وكيانات مالية .ومبرور
الوقت �أ�صبحت من �أدوات الأمن القومي املتاحة للتوظيف يف الق�ضايا الأمنية

تنبه الأمريكيون �إىل �أن “املال هو ما يغذي عمليات
العاملية ال�صعبة .وقد ّ
أي�ضا يخلق لهم عيو ًبا” ،فهو مبثابة
املارقني حول العامل ،لكنه يف الوقت عينه � ً

“كعب �أخيل” �أعداء وا�شنطن 30.وبناء على ذلك بد�أت جمموعة �صغرية داخل

وزارة اخلزانة مقاربة �ساحة املعركة العاملية من خالل عد�سات الدوالر واليورو
والريال ،ور�ؤية املال على �أنه “ر�صيدنا الأعظم وعيب خ�صومنا الأعظم”،

يقول زاراتي.

 -29امل�صدر نف�سه� ،ص35 ،33 ،18 :

30- Zarate, Op. Cit., p. 13

26

العقوبات الأمريكية على حزب اهلل ..مقاربة متعددة الغايات

قبل � 11أيلول  2001كانت وزارة اخلزانة جمرد م�ستهلك للمعلومات
اال�ستخباراتية الواردة من جمتمع اال�ستخبارات .الحق ًا وافق الكونغر�س على
�إن�شاء مكتب اال�ستخبارات والتحليل يف وزارة اخلزانة  OIAوبذلك ت�صبح
�أول وزارة مالية يف العامل لديها �أداة ا�ستخباراتية .وبذلك �أ�صبحت اخلزانة
31
باملح�صلة
تقود لعبة اال�ستخبارات املالية“ ،لقد �أ�صبحت دائرة كاملة”.
ّ
حتولت اخلزانة من م�ستهلك �سلبي للمعلومات اال�ستخباراتية �إىل منتج لها.
ّ
وت�ستفيد اخلزانة من خرباتها و�صالتها الوا�سعة مع امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�صة
واحلكومية حول العامل جلمع املعلومات.
و�أدى �إطالق وا�شنطن للحملة امل�ضادة لتمويل الإرهاب �إىل �إعادة ت�شكيل
جوهر طبيعة احلرب املالية ،وكانت عناوينها الأ�سا�سية هي :تو�سعة النظام
العاملي ملكافحة تبيي�ض الأموال ،وتطوير �أدوات مالية وا�ستخباراتية ،وتطوير
ا�سرتاتيجيات ترتكز على فهم جديد حول حمورية النظام املايل العاملي والقطاع
اخلا�ص يف التهديدات العابرة للحدود 32.وي�شري زاراتي �إىل �أنه من خالل
التدقيق بتمويالت الإرهابيني ميكن ك�شف ب�صمتهم املالية وعالقاتهم وقادتهم
وتعطيل الهجمات وكذلك تقييد النفاذ والإ�سقاط الإ�سرتاتيجي ل�شبكات
 -31حينها ُجمعت كل الوظائف اال�ستخباراتية اجلديدة لوزارة اخلزانة يف “مكتب اال�ستخبارات
رئي�سا له من موقعه كنائب لوزير اخلزانة عام
املالية والإرهاب”( )TFIومت تعيني �ستيورات ليفي ً
� 2004إىل حني انتقاله �إىل البيت الأبي�ض عام .2005
 -32بعد �أ�سبوعني من هجمات � 11أيلول �صدر الأمر التنفيذي  ،EO13224الذي جمد الأر�صدة
عمالنيا
دورا
املالية ومنع التعامل مع  27كيانًا
ً
م�شبوها بالتعامل مع �إرهابيني ،و�أناط بوزارة اخلزانة ً
ً
جديدا يف مكافحة الإرهاب ،ثم �أن�شىء مركز لتعقب الأ�صول الأجنبية للإرهابيني يف الوزارة.
ً
كما وقَّع الرئي�س بو�ش ( )PATRIOT Actما �أنتج التو�سع الأكرب لنظام مكافحة تبيي�ض الأموال
الأمريكي منذ  1970بحيث �أ�صبحت هذه الإجراءات ال تقت�رص على امل�صارف فقط و�شملت
البنوك غري املالية وال�صناعات واخلدمات املالية و�رشكات الت�أمني وال�سما�رسة والو�سطاء يف املعادن
والأحجار النفي�سة.
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الأعداء .وقد �شمل الطور الأول من احلرب املالية بعد  2001الداعمني املاليني

للإرهاب وال�رشكات والأعمال التي ميلكونها �أو ي�سيطرون عليها �أو املرتبطة

“�سمي و�أحلق العار” (�رضب �سمعة امل�ؤ�س�سات املالية) والعقوبات
بهم وفق �آلية ّ
وجتميد الأ�صول وال�صفقات “للإرهابيني” وداعميهم.

ثم با�رش امل�رشعون الأمريكيون و�ضع �ضغوط على امل�ؤ�س�سات املالية ملكافحة

غ�سيل الأموال وااللتزام بالآليات ال�ضابطة ل�ضمان عدم ا�ستخدام الإرهابيني

هذه امل�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة للتعاون مع ال�رشكاء حول العامل وبناء القدرات من

خالل قوانني وت�رشيعات و�أدوات جديدة 33.وبالتوازي مع ال�ضغوط على
النظام املايل الر�سمي ،بد�أت وزارة اخلزانة تتعامل مع حركة املال عرب �رشكات
احلوالة حول العامل و�سعت لتنظيمها 34.كما �سعى الأمريكيون مع الأوروبيني

حليازة معلومات برنامج  SWIFTبعد �أن �ساهمت معلوماته يف القب�ض على

العديد من الإرهابيني 35.ويف �شهادة ل�ستيوارت ليفي �أمام اللجنة الفرعية
 -33وقادت الإدارة جهوداً دولية (خا�صة الدول ال�سبع الكربى) لن�رش الإجراءات اجلديدة و�رشحها
و�ضمان االلتزام الدويل بها بهدف تعزيز ال�شفافية املالية واملحا�سبة واملراقبة حول العامل مبا يف ذلك
�صندوق النقد والبنك الدويل والأمم املتحدة “ما خلق �شبكة التزامات حول العامل” .ويف هذا
ال�سياق جرت تو�سعة القرار  1267ملجل�س الأمن مبا ّ
ميكن �أمريكا من تدويل عملية و�ضع �أ�شخا�ص
على اللوائح لتجميد �أ�صولهم بحال ربطوا بالقاعدة �أو طالبان ،كما �صدر القرار  1373عن جمل�س
الأمن (� 28أيلول  )2001حول مكافحة متويل الإرهاب التي مل تعد حم�صورة بالقاعدة �أو طالبان.
 -34وكانت البداية م�ؤمتر يف الإمارات ( )2002مت مبوجبه االتفاق ب�شكل جانبي (الإمارات
–�أمريكا) على خارطة طريق لتنظيم هذا القطاع وتعزيز ال�شفافية واملحا�سبة والرقابة احلكومية.
نظرا
وبعد تقدير ميداين لنظام احلوالة يف �أفغان�ستان كانت اخلال�صة ا�ستحالة �إيقاف هذا النظام ً
حلجم امل�صالح التي يحويها ولذا كان االقرتاح تنظيم هذا النظام وا�ستخدامه ملراقبة وعزل كل
�سلوك �سيىء.
ت�رسب معلومات الربنامج فيما يطالب الأمريكيون بالنفاذ
 -35وكان مديرو  SWIFTقلقني من ّ
�إىل كامل الداتا .ثم �صمم الأمريكيون من املعلومات املتوفرة من  SWIFTبرنامج Treasury
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للمعلومات املالية يف الكونغر�س �أفاد �أنه “خالل �سنتني من مراجعة التقارير
الواردة من برنامج �سويفت كل �صباح مل يخل نهار من معلومات تقودنا �إىل

�أمر مرتبط بالإرهاب”.
 2.3البنوك ال�سيئة

�إن ح�رصية وزارة اخلزانة يف “�إدارة نزاهة النظام املايل املحلي والدويل �أ ّدت

�إىل ح�صولها على �صالحيات خا�صة من داخل النظام القانوين الأمريكي لتنظيم

ومعاقبة وحتديد النفاذ �إىل النظام املايل” ،كما يقول زاراتي .وهذه ال�صالحيات

ت�شمل حق الطلب من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية جتميد الأ�صول و�إغالق
احل�سابات ومنع التحويالت وطلب تقارير معلومات عن �أنواع من الزبائن

واملعامالت واحل�سابات البنكية املرا�سلة .وحتافظ اخلزانة على حق الو�صول

ملعلومات مالية فريدة عن جريان الأموال يف النظام املايل العاملي والتجاري.

واخلزانة هي املحاور الأ�سا�سي مع وزارات املالية والبنوك املركزية وامل�رشعني

املاليني و�صندوق النقد والبنك الدويل وم�صارف التنمية الإقليمية .باملح�صلة

حترك الأ�سواق”.
�أ�صبحت “ كلمة وزارة اخلزانة ت�ستطيع �أن ّ

36

ّ
ركزت احلرب املالية على �سلوك امل�ؤ�س�سات املالية (م�صارف – �رشكات

ت�أمني) التي هي “�أربطة النظام العاملي” ولي�س العقوبات التقليدية ،فمركز

اجلاذبية هو القطاع اخلا�ص .وقد ر�أى م�س�ؤولو اخلزانة �أن ال�ضغط على القطاع
اخلا�ص لعزل املارقني �أكرث فعالية من ال�ضغط على الدول ،لأن القطاع اخلا�ص

 Terrorist Financing Trackingوله رمز “ Turtleالذي �أتاح القب�ض على �أبرز مطلوبي القاعدة
خالل عملية يف تايلند عام .”2003
36- Zarate, Op. Cit., p.114
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�أكرث عر�ضة للت�أثري خوفًا على م�صاحله و�سمعته ونفوره من املغامرة.

37

يف بداية  2003بد�أت اخلزانة العمل مب�رشوع جديد عنوانه “مبادرة البنك

ال�سيىء” والذي “�أعاد ت�شكيل دور اخلزانة يف الأمن القومي الأمريكي،
حيث “�ست�صبح البنوك ال�سيئة هدفنا” .هذه امل�صارف تتيح نفاذ املجرمني

�إىل اخلدمات امل�رصفية وكذلك الأن�شطة املالية غري امل�رشوعة للإختفاء عن
نظر امل�رشعني ووكاالت تطبيق القانون واخلدمات اال�ستخباراتية .وبذلك
�أ�صبحت “املخاطرة بال�سمعة” جز ًءا من ح�سابات امل�صارف يف �سلوكها ،وهو

خلوها من ح�سابات وعمليات
ما حدا بامل�صارف لو�ضع موارد هائلة ل�ضمان ّ

مرتبطة بالإرهاب .و�أتاح الأمر التنفيذي لبو�ش حول متويل الإرهاب و�سم

البنوك بتمويل الإرهاب وجتميد �أر�صدتها حتى لو مل تتوفر النية اجلرمية لدعم
الإرهاب.

فقد منح الق�سم  113من  BATRIOT ACTاخلزانة �صالحية اعتبار

امل�ؤ�س�سات املالية حمفوفة باملخاطر من منظار مكافحة غ�سيل الأموال� ،أي
تهديد لنزاهة النظام املايل وهذا تعريف وا�سع ال يحتاج �إىل �أدلة جرمية.

38

ولتحقيق مزيد من ال�ضبط والنفاذ �إىل امل�صارف حول العامل �أطلقت وزارة
اخلزانة مبادرة � Buddy bankأو “البنك الزميل” ،كنظام مراقبة طوعي

بني امل�صارف مل�شاركة املعلومات والتعاون واحلوار مع القطاع اخلا�ص
وبناء قدرات امل�صارف يف هذا املجال .وقد �أتاحت املبادرة �إن�شاء حوار مع
37- Zarate, Op. Cit., p.119

� -38أتاح الق�سم  113ت�صنيف م�ؤ�س�سات و�أنواع من احل�سابات واملعامالت على �أنها “primary
 ”money Laundering concernsوهذه ال�صالحية تتيح للخزانة فر�ض �إجراءات م�ضادة
و�إلزام امل�صارف ببع�ض اخلطوات.
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م�ؤ�س�سات مالية منتقاة وهو ما �أتاح للم�صارف الأجنبية تطوير عالقة �رشاكة
مع مرا�سلني �رشكاء يف الواليات املتحدة ،وكذلك �سمح للم�ؤ�س�سات الأمريكية
بتعليم امل�صارف الأجنبية املتطلبات التي يجب الإيفاء بها ليكونوا �رشكاء

مرا�سلة موثوقني .ثم بد�أت مبادرة  Buddy Bankت�أخذ �أبعا ًدا �إقليمية يف
ال�رشق الأو�سط و�أمريكا الالتينية.

كل هذه اخلطوات � ّأكدت دور وزارة اخلزانة كالعب يف الأمن الوطني.
فقد �أ�صبح للخزانة حق تقرير وتعريف الأن�شطة والفاعلني املاليني امل�رشوعني،

كما �صار ممك ًنا لها حتت الق�سم  113ا�ستهداف “م�صارف �سيئة” يف �إيران

أخريا
وكوريا ال�شمالية ك�أخطر الأنظمة املارقة .كل هذه الإجراءات �ستثبت � ً
�أنها �أكرث الأفعال �أهمية للحرب املالية التي تطلقها وزارة اخلزانة .قبل � 11أيلول

 2001كان لوزارة اخلزانة دور م�ؤ�س�ساتي حمدود يف عامل الإرهاب الذي كان
جمالاً
خا�صا “بال�صبية الكبار” CIA-FBI-USAوالدفاع واخلارجية .لكنها
ً

بعد � 2001أ�صبحت حجر الزاوية يف بناء قدرة على �شن حرب مالية ب�شكل
وعن�رصا حيويًا يف ت�شكيل بيئة مالية عاملية معادية لتمويل الإرهاب.
وا�سع
ً

ثالثاً :حالة حزب اهلل
 3.1مركزية الدعم ال�شعبي
مبراجعة �أدبيات ما ي�سميه الأمريكيون حركات التمرد (وهي ت�شمل
حركات املقاومة) جند �أن هذه احلركات تتكون من عنا�رص خم�سة :القادة
واملقاتلون والبنية التحتية وقوة االحتياط والقاعدة ال�شعبية املتعاطفة .وعادة
تدعم هذه القاعدة اجلماهريية «حركة التمرد» ب�شكل �سلبي ،افرتا�ضي ًا ،ولكن
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عند ح�صول �أحداث يتحول الدعم ال�سلبي �إىل دعم ن�شط و�إيجابي 39.وقد
�أدرك ديفيد غالوال ،وهو �ضابط فرن�سي �شارك يف حرب فييتنام ،باكراً الدور
احلا�سم لل�سكان يف دعم حركات التمرد ،ف�س�أل�« :إن قواتنا متفوقة ب�شكل
كبري على املتمردين .لكن ملاذا ال ميكننا االنتهاء منهم ب�رسعة؟ لأنهم متكنوا من
40
ح�شد ال�سكان من خالل االرهاب والإقناع».
ويف�رس “غاغا غفيرنيا” فقدان الدعم ال�شعبي �أو اخلارجي ك�سبب
41
تو�صل كري�ستوفر بول �إىل �أن
رئي�سي لهزمية الفاعلني غري احلكوميني .وقد ّ
االعرتاف ب�أهمية الدعم ال�شعبي (الذي يقدم القوى املقاتلة والتمويل واملواد
واال�ستخبارات واملالذ والتعاطف مع �أن�شطة املنظمة) للإرهابيني والتمرد
«رمبا يكون �أقوى ا�ستنتاج يف العلوم االجتماعية» 42.فال�سكان هم مركز
ثقل احلرب والرتهيب؛ 43وهم جائزة احلرب 44.وقد �أظهر الدليل التطبيقي
39- Headquarters Department of the Army, Tactics in Counterinsurgency, FMI
324.2-, March 2009, pp.42- 44

 -40ول�رشح ا�سرتاتيجيته اجلديدة ملكافحة التمرد للجنود� ،أخربهم ق�صة حول كيفية ا�صطياد
�سمكة يف حو�ض �سباحة عن طريق �إفراغ حو�ض ال�سباحة بفنجان ال�شاي�« :سوف ي�ستغرق الأمر
وقت ًا طوي ً
ال ولكن �س�أح�صل على ال�سمكة»� .أنظر:
David Galula, Pacification in Algeria:1956–1958, RAND Corporation, 2006, p.71.
http://www.rand.org/pubs/monographs/2006/RAND_MG4781-.pdf

 -41كما هو حال �رسية “ ”Weather Undergroundوالدرب ال�ساطع واجلي�ش الأرميني ال�رسي
من �أجل حرية �أرمينيا� .أنظر:

Gaga Gvineria, How Does Terrorism Ends? in Paul K. Davis, Kim Cragin (Eds.),
Social Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together, RAND, 2009, p.
xxxv
42- Paul, Christopher, How Do Terrorists Generate and Maintain Support? In Paul
K. Davis, Kim Cragin, (Eds.), Social Science for Counterterrorism: Putting the
Pieces Together, RAND, 2009, pp.113- 150
43- Kent H. Butts, Terry Klapakis, and Art Bradshaw, The Military>s Role in
Addressing the Underlying Conditions of Terrorism, Issue Paper, Carlisle Barracks,
PA: U.S. Army War College, June 2006, p.2
44- Department of the Army, Field Manual 324-, Counterinsurgency, Washington:
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امل�ستمد من  41درا�سة حالة �أن مقاربة “القب�ضة احلديدية” يف مكافحة التمرد
التي ّ
تركز ب�شكل �أ�سا�سي على الق�ضاء على تهديد املتمردين ،هي تاريخي ًا �أقل
جناح ًا من املقاربة التي تركز على الق�ضاء على حوافز ال�سكان لدعم التمرد �أو
امل�شاركة فيه والتي كانت �أكرث جناح ًا بكثري.

45

ومتتاز حركات املقاومة على وجه اخل�صو�ص باهتمامها بالدعم ال�شعبي

مقارنة باجلماعات الإرهابية ،ولذا ذهبت الواليات املتحدة للتعامل مع
يول
حركات املقاومة كحركات مترد ولي�س فقط كحركات �إرهابية .مل ِ

تنظيم القاعدة اهتمام ًا كبرياً لدعم ال�سكان يف �أفغان�ستان قبل العام ،2001
وهو ما �ساهم يف هزميته 46.لذا الحظت درا�سة «اجلروح الذاتية :النقا�شات

واالنق�سامات داخل تنظيم القاعدة وتفرعاتها» �أنه ال ميكن لتنظيم القاعدة �أن

يتناف�س مع جماعات مثل حزب اهلل التي متتلك قواعد اجتماعية �أعمق وتقدم
اخلدمات االجتماعية �إىل ناخبيها 47 .وي�ؤكد ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل� ،أمني عام

Headquarters Department of the Army, 2006, pp. 1 - 1 , 1- 28 , 5 - 18.
45 Christopher Paul, Colin P. Clarke, Beth Grill, Molly Dunigan, Paths to Victory,
Detailed Insurgency Case Studies, RAND, 2013.

 -46يقول «بريان مايكل جينكينز» �إن «حرب الع�صابات اجلهادية» تختلف عن املذهب املاوي
من ناحية غياب اجلهد لإقناع ال�سكان مبا�رشة؛ فهم ال ي�رشكون جمهورهم �إال من خالل ادعاءات
امل�س�ؤولية �أو البيانات� .إال �أنه كان خمطئ ًا يف التعامل مع جميع اجلهاديني كفئة واحدة ،ثم جادل
ب�أنهم ال يرون قوتهم ت�أتي من اجلماهري ،لذلك ي�سعون �إىل ا�ستنها�ض ال�شعب ولي�س تنظيمه� .أنظر:
Brian Michael Jenkins, Unconquerable Nation: Knowing Our Enemy Strengthening
Ourselves, RAND corporation, 2006, pp.7677-

لكن يجب مالحظة �أنه حتى تنظيم القاعدة نف�سه بد أ� م�ؤخراً  -يف احلالة ال�سورية مث ً
ال  -يويل
اهتمام ًا كبرياً وي�ضع املزيد من املوارد لك�سب الدعم ال�شعبي وينخرط بعالقات مبا�رشة مع ال�سكان
بطرق مماثلة حلزب اهلل وحما�س.

47- Combating Terrorism Center at West Point, Self – Inflected Wounds: Debates
and Divisions within Al-Qaeda and its Periphery, Harmony Project, 16 September,
2006, p. vi
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حزب اهلل ،يف �أكرث من منا�سبة �أن حزب اهلل ال ميكن عزله كونه ميثل �إرادة
48
�شعبية.
ونظراً الكت�شاف مركزية الدعم ال�شعبي لهزمية حركات املقاومة طورت
الواليات املتحدة ا�سرتاتيجيات مكافحة التمرد 49وكثفت من ا�ستخدام
القوة الناعمة 50وكالهما موجه للبيئات احلا�ضنة �أكرث منه حلركات املقاومة
نف�سها 51.لذا تُعد حرب مكافحة التمرد يف الأ�صل �رصاع ًا �سيا�سي ًا لك�سب
52
دعم ال�شعب ولي�ست مواجهة ع�سكرية ،ومتركزت حول ال�سكان.
 -48ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل ،احتفال لهيئة دعم املقاومة الإ�سالمية 19 ،متوز 2013
 -49تنطوي مقاربة مكافحة حركات التمرد ،بح�سب اجلي�ش الأمريكي ،على «جميع الإجراءات
ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية و�شبه الع�سكرية والنف�سية واملدنية التي ميكن �أن تتخذها احلكومة
لهزمية التمرد»� .أنظر:

Department of the Army, Field Manual 3- 24 . 2, Tactics in Counterinsurgency,
Washington: Headquarters Department of the Army, 2009, p. 1 - 3

ویقول الدلیل املیداين للجی�ش الأمريكي ملكافحة التمرد ”:من الأ�سهل قطع التمرد وتركه للموت
بد ًال من قتل كل متمرد� .إن حماولة قتل كل املتمردين �أمر م�ستحيل .كما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج
عك�سية ،ويولد ا�ستيا ًء �شعبياً ،ويخلق �شهداء يحفزون املجندين اجلدد ،وينتجون دورات انتقامية.
كما �أن عمليات التمرد الديناميكية تعو�ض اخل�سائر ب�رسعة ...الن�رص ال يكت�سب عندما يتم حتقيق
هذه العزلة ،بل عندما يتم احلفاظ عليها ب�شكل دائم من قبل ال�سكان وبدعم ن�شط منهم».

Headquarters Department of Army, Counterinsurgency, FM 3- 24, 16 June 2006,
p.19. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3- 24 fd.pdf

� -50أنظر مث ً
ال:

?Gompert and others, op. cit., pp. xxx- xxxvi. Ian Morris, Wars What is it Good For
New York: Picador, 2014, p. 49. Eric Michel Salter, The Efficacy of EU Soft Power
on Influencing its Eastern Border: Has it Brought Security and Stability? University
of Oregon, April 2009, p.3

� -51أنظر مث ً
ال:

Hugo Slim, With or Against, Humanitarian Agencies and Coalition Counterinsurgency, Refugee Survey Quarterly, Vol. 23, No. 4, 2004, pp. 34 – 47, p.39.
William B. Caldwell, IV, and Steven M. Leonard, “Field Manual 3- 07, Stability
Operations: Upshifting
52- See for example: Gian P. Gentile, A Strategy of Tactics: Population – Centric
COIN and the Army, Parameters, Autumn 2009, pp. 5 – 17, p. 5; Sharad V. Oberoi,

34

العقوبات الأمريكية على حزب اهلل ..مقاربة متعددة الغايات

وبناء على هذا الإدراك ملركزية الدعم ال�شعبي لقوى املقاومة تك ّثفت
اجلهود البحثية بعد  2001لفهم جذور هذا الدعم ُبغية �إ�ضعافه .ويف هذا
ال�سياق وجد “بول ديفي�س” وزمال�ؤه �أن الدعم ال�شعبي ملا �أ�سموه قوى
التمرد و”الإرهاب” يعتمد على �أربعة عوامل �أ�سا�سية كلية - 1 :فعالية التنظيم
(من �ضمنها قدرة التنظيم على ح�شد املوارد مبا فيها املالية) - 2 ،الدوافع (من
�ضمنها املكاف�آت �أو العوائد التي يتوقعها ال�سكان من التنظيم وبالتحديد تلك
املالية) - 3 ،ال�رشعية املت�صورة (وهنا ت�ستفيد املنظمة من مواردها املالية القناع
اجلمهور بق�ضيتها على �أنها م�رشوعة من خالل و�سائل الإعالم والتوا�صل
اال�سرتاتيجي واالت�صال اجلماهريي املبا�رش واملنتجات الفنية و�سواها)  4-قبول
التكاليف واملخاطر .فيما ت�شمل العوامل ال�شاملة الإ�ضافية املظامل والتطلعات
53
امل�شرتكة بني املنظمة وعوامل نف�سية وعاطفية خمتلفة ،واقت�صادية وثقافية.
ّ
يركز الأمريكيون يف ق�ضية حزب اهلل على خدماته االجتماعية ك�أبرز
عنا�رص دعمه ال�شعبي ،والتي مل يكن احلزب ليوفرها من دون م�صادره املالية.
وجتادل كل من  .CACI International Incواملعهد البحري الع�سكري
الأمريكي ( )USNIب�أن ا�سرتاتيجية ال�سيطرة على قطاعات اخلدمات يف
املناطق املتنازع عليها هي جزء من القوة الناعمة الهجومية التي يطبقها خ�صوم
الواليات املتحدة ،مثل حزب اهلل ،من �أجل احلد من فعالية �أمريكا يف ا�ستغالل
54
هذه القطاعات.
Population-centric Counterinsurgency as seen through the Iraq War Logs: A
Preliminary Evaluation the University of Chicago, August 2011; Dave Kilcullen,
Two Schools of Classical Counterinsurgency, Small Wars Journal Blog, 27 January
2007.
53- Davis and others, op. cit., p. xvii
54- CACI International Inc. (CACI) and the U.S. Naval Institute (USNI), “Dealing
with Today’s Asymmetric Threat to U.S. and Global Security, Symposium Three:
Employing Smart Power,” March 24, 2009, p.10
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هناك �إجماع وا�سع على �أن حزب اهلل هو من �أهم مزودي اخلدمات
و�أكرثهم كفاءة يف لبنان وذلك بطريقة فعالة متنحه �سمعة طيبة و�إعجاب ًا من
كثريين 55.لكن هذه اخلدمات هي عامل م�ساعد يف �شعبية احلزب� ،إذ �إن
العامل الرئي�سي هو يف قدرته على حتويل ال�شيعة اللبنانيني من «جمموعة مهم�شة
و�ضحية �إىل جماعة مقتدرة ن�شطة يف الن�ضال ال�سيا�سي وقوة م�ؤثرة اقت�صادي ًا
وثقافي ًا» 56.وهذا مهم من ناحية تقييم جناح العقوبات املالية على حزب
اهلل  .ومنذ عام � 2006ضاعف حزب اهلل املوارد والأموال املخ�ص�صة خلدماته
االجتماعية ا�ستجابة لنتائج حرب  ،2006ولتو�سعه ال�سيا�سي ،والدور املتزايد
57
ملنظمات التنمية الأجنبية ولت�أكيد �رشعيته كممثل مهتم بالرفاه ال�شيعي.
 3.2تطور العقوبات وقنواتها
بد�أت الواليات املتحدة بعد العام  2001بفر�ض عقوبات على حزب اهلل
�سواء ك�أفراد وم�ؤ�س�سات و�رشكات وجمعيات� 58إما لتبعيتهم حلزب اهلل �أو
� -55أنظر مث ً
ال:

Shawn Teresa Flanigan, Mounah Abdel-Samad, Hezbollah’s Social Jihad:
Nonprofits as Resistance Organizations, Middle East Policy Council, Volume XVI,
Number 2, Summer 2009; Melani Cammett, How Hezbollah Helps, Washington
Post, October 2, 2014; Augustus Richard Norton, Hizballah of Lebanon: Extremist
Ideals vs. Mundane Politics, council on foreign relations, 1999, p.2 . Mona Harb,
and Reinoud Leenders, “Know thy enemy: Hizbullah, ‘terrorism’ and the politics
of perception.” Third World Quarterly 26, February 2005, pp.173197-, p. 188. Giles
Trendle, the Grass Roots of Success, The Middle East, February 1993, pp. 12 -13
56- Harb and Leenders. 2005.Op. Cit.

 -57على �سبيل املثال ،زادت القرو�ض غري الربحية التي قدمتها «جمعية القر�ض احل�سن» (واحدة
من امل�ؤ�س�سات املالية الرئي�سية حلزب اهلل) من  22مليون دوالر يف عام � 2005إىل  267مليون
دوالر يف عام   .2014ملزيد من التفا�صيل راجع الرابط الآتي:

http://www.qardhasan.org/statistics.html

 -58مث ً
ال يف العام  2007حظرت الواليات املتحدة على الأمريكيني التعامل مع م�ؤ�س�سة جهاد
وجمدت �أ�صولها املفرت�ضة يف الواليات املتحدة.
البناء (م�ؤ�س�سة تنموية) ّ
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بزعم �أنها تدعمه .وهذه العقوبات تكون �إما �صادرة عن �أجهزة تنفيذية مثل
وزارة اخلزانة الأمريكية ووزارة اخلارجية الأمريكية و�إما على �شكل قوانني
�صادرة عن الأجهزة الت�رشيعية (جمل�س النواب وال�شيوخ)� 59.سن�ستند يف
بحثنا �إىل م�سح للعقوبات الأمريكية على حزب اهلل نفذه املركز الإ�ست�شاري
للدرا�سات والتوثيق يف العام  60،2019وتنق�سم هذه العقوبات �إىل ق�سمني:
�أو ًال ،القوانني ال�صادرة عن الكونغر�س فهي �إما خم�ص�صة حلزب اهلل بتهم

الإرهاب �أو اجلرمية ،و�إما تكون موجهة �ضد �إيران ويذكر فيها احلزب عر�ض ًا.
ومنذ العام  ،2011بد�أت تتواىل مقرتحات هذه القوانني يف الكونغر�س لت�صل
�إىل  13مقرتح ًا جرى �إقرار بع�ضها 61.و�أبرز هذه القوانني “قانون حظر

التمويل الدويل حلزب اهلل” ال�صادر يف العام  2015والذي جرى تعديله يف
ت�رشين الأول .2018

62

� 59إ�ضافة للعقوبات ت�ضع الواليات املتحدة جملة ممن تعتربهم م�س�ؤولني بارزين يف احلزب على
لوائح املطلوبني ملكتب التحقيقات الفيديرايل واالنرتبول وبرنامج «مكاف�آت من �أجل العدالة»
الذي تديره وزارة اخلارجية الأمريكية.
 -60مديرية الدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،م�سح �شامل للعقوبات الأمريكية على حزب اهلل ،املركز
الإ�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق� ،سل�سلة البحث الراجع ،العدد .2019 ،28
 -61كان لو�صول �إدوارد روي�س عام � 2013إىل رئا�سة جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف الكونغر�س وثم
جدد له عام  2016ت�أثري على زيادة ن�شاط العقوبات �ضد حزب اهلل .ويعبرّ روي�س يف ت�رصيحاته
عن عداء �شديد جتاه الإ�سالم وحزب اهلل و�إيران .وت�شري املبالغ التمويلية حلمالته الإنتخابية �إىل تلقيه
�أموا ًال هائلة جزء منها يعود للوبيات �إ�رسائيلية ،عدا عن كونه ع�ضواً يف «م�ؤ�س�سة حلفاء �إ�رسائيل»
وكثري الرتدد �إىل فل�سطني املحتلة .للمزيد �أنظر:
عمر ن�شابة ،ايد روي�س..مهند�س العقوبات الأمريكية �ضد حزب اهلل� ،صحيفة الأخبار ،العدد
 28 ،3310ت�رشين الأول 2017
 -62ميكن االطالع على الن�سخة املعدلة للقانون عرب الرابط الآتي:

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1595/text/pl
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ثاني ًا ،القرارات التنفيذية ال�صادرة عن وزارة اخلزانة الأمريكية وهي حوايل
 33قراراً منذ العام � 2011شملت البنك اللبناين الكندي وقيادة حزب اهلل
وم�س�ؤولني حزبيني ورجال �أعمال بتهم متنوعة من االجتار باملخدرات وتقدمي
الدعم للنظام ال�سوري والتجنيد وغ�سيل الأموال وامل�س�ؤولية عن هجمات
يف العراق ولبنان �ضد القوات الأمريكية وتقدمي الدعم لف�صائل يف العراق
و�سوريا واليمن وفل�سطني والقيام ب�أعمال جتارية لدعم احلزب وت�أمني معدات
وتكنولوجيا ح�سا�سة له.
63
وبح�سب الر�سم املرفق �أدناه
�سجل العام  2018ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف
ّ
القرارات التنفيذية وم�شاريع القوانني التي تفر�ض عقوبات ربط ًا بحزب اهلل.
ففي العام  2018ويف ثماين منا�سبات منف�صلة عاقبت “�أوفاك” OFAC 19
فرداً و 16كيان ًا بتهمة ارتباطهم بحزب اهلل .ويف ت�رشين الأول  2018خالل
�رصح
الذكرى اخلام�سة والثالثني للهجوم �ضد قوات املارينز يف بريوت ّ
ترامب �أن العقوبات اجلديدة تهدف حلرمان حزب اهلل من املزيد من متويالته،
و�أ�ضاف “�سن�ستهدف ونعطل ونفكك �شبكاته العمالنية واملالية ،والتي كان
لديهم الكثري منها� ،أما الآن فلم يعد لديهم الكثري”.

 -63امل�سح ال�شامل للعقوبات الأمريكية على حزب اهلل ،م�صدر �سابق
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كما �شهد العام  2019تطورين هامني فيما يخ�ص العقوبات الأمريكية على

حزب اهلل وهما فر�ض عقوبات على �أع�ضاء يف الكتلة الربملانية حلزب اهلل

“جمال تر�ست بنك”
وهو �إجراء غري م�سبوق ،وفر�ض عقوبات على م�رصف ّ

بتهم مرتبطة بالعقوبات على حزب اهلل وهو الإجراء الثاين بعد فر�ض عقوبات

مماثلة على امل�رصف اللبناين الكندي .وم�ؤخراً يف �شهر ت�رشين الأول  2019ويف

�سعي لتدويل جهود منع التمويل عن حزب اهلل وتعزيز �أطر التعاون الدويل ال

�سيما بني وا�شنطن وحلفائها �أعلنت وزارة اخلزانة الأمريكية عن �إطالق مبادرة

“ال�رشاكة الدولية ملواجهة حزب اهلل” ال�ستهداف �شبكات التمويل الدويل

للحزب ومنعه من ا�ستغالل النظام املايل الدويل ،بح�سب �إعالن �صحايف
لوزارة اخلزانة.

64

 3.2.1قانون منع التمويل
�أقرت الإدارة الأمريكية يف نهاية والية باراك �أوباما قانون منع التمويل

الدويل عن حزب اهلل ( )HIFPAوذلك يف العام  2015وبد�أت ت�صل مفاعليه

�إىل القطاع امل�رصيف اللبناين عام  .2016ومع و�صول ترامب �إىل البيت الأبي�ض

عام  2017وتغلغل اليمني املتطرف واللوبي الإ�رسائيلي يف تركيبة الإدارة
الأمريكية ،ت�صاعدت العقوبات على حزب اهلل ب�شكل ملحوظ وذلك ربط ًا

بالت�صعيد مع �إيران وت�أثري ال�صهانية داخل الإدارة الأمريكية واحتدام التوتر

ّ
وتركز املبادرة على تبادل املعلومات وبناء القدرات لتتبع م�صادر متويل حزب اهلل وتطوير
-64
العقوبات املوجهة �ضد احلزب .و�ضمت املبادرة �أكرث من ثالثني دولة اجتمعت على هام�ش
االجتماعي اخلريفي ل�صندوق النقد والبنك الدويل من دون الإعالن عن تفا�صيل �إ�ضافية .ميكن
االطالع على ن�ص البيان الإعالمي عرب الرابط االتي:
https://home.treasury.gov/news/featured-stories/treasury-launches-the-counterhizballah-international-partnership-chip-to-thwart-illicit-financial-activity
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الإقليمي.

65

أقر الكونغر�س الأمريكي قانون ًا بتاريخ  2015/11/17يرمي �إىل حظر
� ّ
التمويل الدويل حلزب اهلل ،وفر�ض تطبيق قانون العقوبات الأمريكية على
الأ�شخا�ص الذين يرتكبون �أو ي�شاركون �أو يتدخلون �أو ي�ساهمون يف خمالفة
�أحكامه .وقد حظر القانون على امل�صارف الأمريكية فتح �أو الإبقاء على �أي
تورط يف تبيي�ض �أموال
ح�ساب و�سيط لإمتام معامالت �أي م�رصف �أجنبي ّ
حل�ساب حزب اهلل �أو القيام ب�أي حتويالت مالية �أو تقدمي �أي خدمات م�رصفية
ت�ساعد حزب اهلل يف حتويل الأموال .كذلك ت�شمل هذه الإجراءات امل�صارف
التي تتعامل مع الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات الواردة �أ�سما�ؤهم على الالئحة
ال�سوداء بتهمة عالقتهم بحزب اهلل 66.واعترب هذا القانون من ناحية ت�شدده �أنه
ي�شكل انعطافة نحو مرحلة جديدة من ال�ضغوط على حزب اهلل.
 -65يف �آذار � 2017أوقفت ال�سلطات املغربية يف مطار الدار البي�ضاء اللبناين قا�سم تاج الدين
بناء لطلب �أمريكي و�سلمته لوا�شطن التي كانت قد و�ضعته على لوائحها عام  2009بتهم متويل
حزب اهلل ،وجرى االدعاء عليه بالقيام بتعامالت مالية فاقت ال  50مليون دوالر مع �رشكات
�أمريكية يف انتهاك للمحظورات .وقد �سبق �أن وجهت اتهامات �سيا�سية يف لبنان لتاج الدين �أنه يقوم
مب�رشوعات عقارية خلدمة �أهداف حزب اهلل.
 -66القانون الأمريكي حمل الدرا�سة مل يقرر فر�ض عقوبات على م�ؤ�س�سات عاملة خارج الأرا�ضي
الأمريكية ،و�إمنا قرر �إما مقاطعة هذه ال�رشكات �أو معاقبة امل�ؤ�س�سات املالية اللبنانية التي جتري
حتويالتها عرب نيويورك� ،أي �أن �صلة املكان هي املربر للتجرمي املايل ولهذا وب�سبب موقع القوة
الناجم عن حاجة امل�ؤ�س�سات امل�رصفية يف كافة الدول �إىل �إجراء التحويالت عرب نيويورك بحيث
يكون لها فروع يف هذه الوالية �أو تتعامل مع م�رصف له فرع فيها ،وبالتايل ف�إن عدم االمتثال
للقانون �سي�ؤدي �إىل املعاقبة على الن�شاط املرتكب يف نيويورك ولي�س يف لبنان و�أن اخل�شية من حظر
للتقيد بالقانون من باب القوة
معامالتها امل�رصفية هي م�صدر قلق هذه امل�ؤ�س�سات املالية الذي دفعها ّ
ولي�س من باب الإلزام القانوين .راجع:
ع�صام �إ�سماعيل وكميل حبيب ،القانون الأمريكي الرامي �إىل حظر التمويل الدويل حلزب اهلل،
جريدة الأخبار 18 ،ني�سان .2016
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وي�شري خرباء قانونيون �إىل �أن �إلزام امل�صارف اللبنانية بفر�ض تدابري على
لبنانيني تنفيذاً لأحكام قانون �أجنبي مل ي�أخذ ال�صيغة التنفيذية يف لبنان من
ين (�أبرزها قانون �أ�صول املحاكمات املدنية)
خالل قوانني ي�س ّنها امل�شرتع اللبنا ّ
�أو �أنظمة ي�ضعها م�رصف لبنانّ ،
ي�شكل م�سا�س ًا بال�سيادة الوطنية ملخالفته قواعد
�إعمال ال�صالحية الق�ضائية للمحاكم اللبنانينة وفق ًا للأ�صول الإجرائية املطبقة
قانون ًا ،ويتيح لهيئات خا�صة �إنفاذ قانون �أجنبي و�إهمال القانون اللبناين ،مع
ما يعنيه ذلك من اعرتاف اجلهات اللبنانية ب�صحة التهم املن�سوبة للأ�شخا�ص
67
تعر�ضوا لعقوبات امل�صارف.
الذين ّ
وميكن ربط �صدور القانون حينها باحلرب ال�سورية وال�سعي للحد من دور
حزب اهلل فيها وكذلك الحتواء نتائج االتفاق النووي مع �إيران الذي جرى
التوقيع عليه بني �إيران واملجموعة الدولية يف متوز  2015ومنع حزب اهلل من
اال�ستفادة منه 68.ويف حماولة للحد من �أثار القانون ا�ستجاب لبنان ملطالب
يجرم �أعمال تبيي�ض الأموال ومتويل
�أمريكية ومنها �أن �أقر الربملان اللبناين قانون ًا ّ
69
الإرهاب وهو القانون رقم  44تاريخ .2015/11/24
وقد �صدرت املرا�سيم التطبيقية للقانون الأمريكي يف منت�صف ني�سان 2016

وهي ت�ؤكد �أن العقوبات غري حم�صورة بتعامالت حزب اهلل بالدوالر بل ت�شمل
� -67أنظر مث ً
ال ع�صام �إ�سماعيل وكميل حبيب ،مرجع �سابق .ومقابلة �أجراها الكاتب مع الدكتور
ح�سني العزي يف ت�رشين الأول .2019
 -68راجع ت�رصيحات لأع�ضاء يف الكونغر�س يف مقالة :جملة امل�سرية ،عقوبات �أمريكية م�شددة
على حزب اهلل ،العدد  30 ،1536ت�رشين الثاين .2015
 -69ف�ض ً
ال عن بع�ض القوانني املكملة لها ومنها القانون املعجل رقم  42تاريخ 2015/11/24
اخلا�ص بالت�رصيح عن نقل الأموال عرب احلدود ،وقانون تبادل املعلومات ال�رضيبية رقم 2015/43
الذي ُع ّدل يف العام  2016وبات يحمل �إ�سم تبادل املعلومات لغايات �رضيبية وبالتايل مل تعد غاياته
حم�صورة بالأن�شطة ال�رضيبية بل �أبعد من ذلك بكثري ،بح�سب الدكتور العزي ،م�صدر �سابق.
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كل العمالت 70.ونتيجة القلق من نتائجها توجهت وفود برملانية وم�رصفية
لبنانية �إىل وا�شنطن حمذر ًة من �أن ا�ستهداف كامل الطائفة ال�شيعية بالعقوبات
�سيكون له تداعيات ،وبالتايل ينبغي �أن حتدد املرا�سيم امل�ستهدفني مبنظمة حزب
اهلل ولي�س الداعمني ال�سيا�سيني وامل�ؤيدين من بيئته 71.وحينها �أعلن نائب وزير
اخلزانة الأمريكي دانيال غاليزر� ،أثناء زياته لبنان يف حزيران � 2016أن «هذا
القانون ال ي�ستهدف لبنان كما �أنه ال ي�ستهدف املجتمع ال�شيعي بل ي�ستهدف
الأن�شطة املالية حلزب اهلل يف جميع �أنحاء العامل و�سيتم تطبيقه يف جميع �أنحاء
العامل».
ويف  25ت�رشين الأول  2018وقّع ترامب قانون ًا جديداً للعقوبات على
حزب اهلل ذي الرقم ( )1595بالتزامن مع �إحياء البيت الأبي�ض الذكرى الـ35
لتفجري مقر «املارينز» يف بريوت .وربط البيت الأبي�ض بني العقوبات على
احلزب و «�إعادة فر�ض كل العقوبات التي رفعت عن �إيران يف االتفاق النووي
الفظيع معها بقوة» 72.كما �أكد بيان البيت الأبي�ض �أن العقوبات “�ستعزل حزب
 -70ثائر غندور ،مرا�سيم العقوبات الأمريكية :ا�ستهداف حزب اهلل بال البيئة احلا�ضنة ،العربي
اجلديد ،العدد  21 ،598ني�سان 2016
 -71ما بني عامي  2016و  ،2018زارت عدة وفود لبنانية من املجل�س النيابي وجمعية امل�صارف
الواليات املتحدة الأمريكية والتقت جهات يف وزارة اخلزانة والكونغر�س الأمريكي بهدف �إبراز
اال�ستجابة اللبنانية للمطالب الأمريكية ويف ذات الوقت �إقناع الأمريكيني ب�رضورة املرونة يف تطبيق
العقوبات نظراً لواقع لبنان اله�ش �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وحماولة التو�صل لتفاهمات تر�ضي الأمريكيني
من دون �إحراج القطاع امل�رصيف مع حزب اهلل.
 -72و�أفاد بيان للبيت الأبي�ض �أن ترامب وقّع القانون الذي يفر�ض «عقوبات م�شددة على حزب
اهلل املنظمة الراديكالية الإرهابية وال�رشيك القريب للنظام الإيراين والذي ينوب عنه» .و�أ�ضاف
البيان« :خطف حزب اهللّ ،
وعذب وقتل مواطنني �أمريكيني مبا يف ذلك هجومه العنيف عام 1983
على قوات املارينز الذي قتل  241بحاراً وجندي ًا وجرح  128موظف ًا �أمريكياً ،وقتل مواطن ًا لبنانياً،
ونفذ تفجرياً �آخر �ضد القوات الفرن�سية �أدى �إىل مقتل  58فرن�سي ًا من قوات حفظ ال�سالم و5
مدنيني لبنانيني» .و�أو�ضح البيان �أن «الواليات املتحدة لن تن�سى الأرواح التي ِفقدت و�ستوا�صل
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اهلل عن النظام املايل العاملي وتخف�ض متويله ،وهي ت�ستهدف الأ�شخا�ص يف
اخلارج وامل�ؤ�س�سات احلكومية املعروفة مب�ساعدته ودعمه ،وكذلك ال�شبكات

التابعة له املتورطة بتهريب املخدرات و�أي جرائم عابرة للدول” .ووفق ن�ص

القانون ت�شمل العقوبات “جتميد الأ�صول ،و�إلغاء ت�أ�شريات الدخول للواليات
املتحدة وحظر الدخول �إليها واحلد من قدرات احلزب على احل�صول على

متويل وجتنيد عنا�رصه ،وال�ضغط على امل�صارف والبلدان التي تتعامل معه ويف
مقدمها �إيران”.

القانون اجلديدة هو ن�سخة مطورة عن قانون منع التمويل الدويل حلزب اهلل

عام  .2015وي�شري الدكتور بول مرق�ص (حمام خبري يف امل�سائل املالية وم�ست�شار

جمعية امل�صارف) �إىل �أنه وفق القانون اجلديد ال ميكن للم�صارف �أن حتتج بعدم
املعرفة �إن كان بو�سعها �أن تعرف ومل تعرف بالعمليات امل�شبوهة وذلك وفق ما
ي�سمى قرينة العلم املفرت�ض 73.وبالتايل ُيفرت�ض �أن تكون امل�صارف مدرِ كة متام ًا

اجلهات التي تتعامل معها .ويلفت مرق�ص �إىل �أن امل�صارف اللبنانية تداركت

هذا الأمر عرب اعتماد �سيا�سة مت�شددة قائمة على مبد�أ “اعرف عميلك” على
مو�سع جداً� .أما اخلبري امل�رصيف غ�سان عيا�ش فر�أى �أن القانون �أطلق
نحو ّ

يد الإدارة يف تعديل وتو�سيع الئحة امل�شمولني بالعقوبات الأمريكية بحجة
م�ساهتمهم يف متويل حزب اهلل ،وذلك يفتح الباب لتع�سف الإدارة يف التطبيق
والتو�سع يف فر�ض العقوبات وفق ًا لل�شبهة 74.بدوره ي�شري الباحث القانوين
�إحياء ذكراهم عرب خطوات �ضد قاتليهم».

 -73ورد يف ،هال �صغبيني ،ترامب وقّع قانون عقوبات جديدة على حزب اهلل� ،صحيفة امل�ستقبل،
العدد  27 ،6510ت�رشين الأول 2018
 -74ورد يف� ،سلوى بعلبكي ،قراءة يف العقوبات الأمريكية على �إيران وحزب اهلل� ،صحيفة
النهار ،العدد  13 ،26708ت�رشين الثاين 2018
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يف املركز الإ�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق الدكتور ح�سني العزي� 75إىل �أبرز
التعديالت التي ت�ضمنها القانون ب�صيغته اجلديدة:
 منح الرئي�س الأمريكي �صالحية فر�ض عقوبات على كل �شخ�ص �أجنبييتبني �أنه يوفر دعم ًا مالي ًا ومادي ًا وتكنولوجي ًا هام ًا مل�ؤ�س�سات و�أفراد حددها
القانون �ضمن �أربع فئات .ويف الفئة الثالثة �أ�صبح للرئي�س �سلطة ا�ستن�سابية
ت�شمل �أي �شخ�ص يقرر الرئي�س �أنه متورط ب�أن�شطة حل�شد التمويل والتجنيد
حلزب اهلل ،وت�شمل هذه الفئة خمتلف ال�شخ�صيات املتعاونة واحلليفة والداعمة
للحزب �رشط تورطها بالتمويل �أو التجنيد.
 �أ�صبح للرئي�س �صالحية ا�ستخدام جميع ال�سلطات اال�ستن�سابية املمنوحةله مبوجب قانون “ال�صالحيات االقت�صادية الطارئة الدولية” ،مثل جتميد
الأر�صدة واحلرمان من الت�أ�شريات �أو �إلغائها.
 فر�ض عقوبات على بع�ض الهيئات والوكاالت احلكومية التابعة لدول�أجنبية �إن ثبت دعمها لأن�شطة ع�سكرية حلزب اهلل مثل دعم مايل م�ؤثر �أو
�أ�سلحة فعالية (مثل �أ�سلحة نووية وبيولوجية و�صواريخ بالي�ستية �أو �أ�سلحة
تقليدية متقدمة خملة بالتوازن)
 منح الرئي�س �صالحية فر�ض عقوبات خا�صة بتجميد ممتلكات احلزببو�صفه منظمة �إجرامية خطرية عابرة للحدود ،وكذلك �صالحية رفع تقرير
للكونغر�س يت�ضمن معلومات عن الك�سب غري امل�رشوع /االبتزاز التي ي�شرتك
فيها احلزب .ويلفت الع ّزي هنا �إىل تو�سعة �صالحية الرئي�س يف رفع التقارير
متهد ال�صدار قوانني جديدة تطال جماالت �إ�ضافية ملواجهة
عن �أن�شطة معينة ّ
احلزب م�ستقب ً
ال.
 -75العزي ،م�صدر �سابق
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 فر�ض على الرئي�س �أن يقدم �إىل جلان الكونغر�س خالل ثالثة �أ�شهر من�إقرار القانون اجلديد تقريراً يت�ضمن تقديرات حول الرثوة ال�صافية لقيادة حزب
اهلل وال�شخ�صيات التي يقرر الرئي�س �أنها �أ�سا�سية وكيفية حت�صيل هذه الرثوات.
 ويفر�ض على الرئي�س �أن يقدم خالل ثالثة �أ�شهر من �إقرار القانون اجلديديت�ضمن �أ�سماء نواب حزب اهلل بالإ�ضافة �إىل و�صف لأي
تقريراً �إىل الكونغر�س
ّ
�سلوك يقوم به ه�ؤالء يرى الرئي�س فيه م�ؤ�رشاً لأن�شطة داعمة لالرهاب.
 3.2.2النفاذ من خالل القطاع امل�رصيف
مبا �أن حزب اهلل قوة �سيا�سية مندجمة داخل الدولة اللبنانية واملجتمع ،وكونه
ي�ستفيد كحركة مقاومة يف ت�سلحه وموارده املالية مبا�رشة من اجلمهورية
الإ�سالمية يف �إيران ،ف�إنه من الع�سري �إخ�ضاع احلزب و�أفراده لعدة �أ�شكال من
العقوبات التقليدية املوجهة لدول مثل احلظر التجاري ومنع ال�سفر وحظر بيع
ال�سالح ،والتي �إن فر�ضت فت�أثريها حمدود جداً .ولذلك كان اخليار الأمريكي
الرتكيز على خو�ض حرب مالية �ضد حزب اهلل من خالل حماولة عزله عن
النظام امل�رصيف اللبناين والعاملي .ولهذه احلرب عدة �أهداف� :أو ًال ،من خالل
ال�ضغط على النظام امل�رصيف اللبناين حتاول الواليات املتحدة دفع اللبنانيني
�أنف�سهم لعزل حزب اهلل واعتباره �سبب امل�شكلة .وثاني ًا ،ال�ضغط على البيئة
احلا�ضنة للمقاومة ال �سيما داخل البيئة ال�شيعية وبالتحديد على رجال الأعمال
ال�شيعة يف بالد االغرتاب� ،أفريقيا حتديداً .وثالث ًا ،حماولة جعل الن�شاط املايل
واالجتماعي حلزب اهلل مقيداً و�صعب ًا .ورابع ًا� ،إخافة حلفاء حزب اهلل ودفعهم
لالنتباه �إىل امل�صالح الأمريكية اجلوهرية يف لبنان والتمايز قدر الإمكان عن
احلزب.
وجد الأمريكيون يف القطاع امل�رصيف اللبناين قناة م�ؤهلة ملمار�سة ال�ضغط
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من خاللها على حزب اهلل� .أو ًال ،بالعموم �أ�صبح لوزارة اخلزانة الأمريكية قدرة
نفاذ �إىل «وعي ال�سمعة» للنظام امل�رصيف العاملي ،فحني ي�صبح �أي م�رصف �أو
زبون م�شتب ًها ،بكلمة من وزارة اخلزانة ،يتحول �إىل «�سمعة �سيئة م�ش ّعة تلطخ
مرارا �أن ممار�سة معينة قد
�أي جهة يتعامل معها» .وهذا ما يدفع زاراتي للت�أكيد ً
76
ال حتقق �شي ًئا بذاتها ولكنها توجه ر�سالة �إىل امل�صارف لكي تغيرّ �سلوكها.
ويك�شف زاراتي �أنه منذ العام  2004كان هناك حماولة �أوىل للت�أثري على
امل�صارف اللبنانية فيما يخ�ص حزب اهلل من خالل ت�صنيف بنك �صادرات
�إيران� 77.إذاً هناك �سطوة �أمريكية على النظام امل�رصيف العاملي وبطبيعة احلال
ّ
يتحطم.
على القطاع امل�رصيف اللبناين ،فمجرد �إلقاء ال�شبهة على م�رصف ما
وتربز هذه ال�سطوة يف قدرة وا�شنطن على فر�ض عقوبات مالية مبليارات
الدوالرات على م�صارف حول العامل بذريعة خرق العقوبات الأمريكية.
غرمتها وا�شنطن بتهمة خرق العقوبات).
(ملحق  :2امل�صارف التي ّ
وثاني ًا ،لي�س حلزب اهلل نفاذ وا�سع وم�صالح مت�شابكة مع امل�صارف اللبنانية
التي تتبع ملراكز قوى �سيا�سية ومالية بعيدة عن احلزب 78.وثالث ًا �إن �أهمية
76- Zarate, Op. Cit., p.126

 -77يف العام  2004جرت حماولة من وزارة اخلزانة لت�صنيف بنك �صادرات �إيران �ضمن «مبادرة
البنك ال�سيىء» لدوره يف نقل التمويالت �إىل حزب اهلل ،وهو �أمر لو مت كان لعرقل نقل الأموال
الإيرانية للحزب ،و�أر�سل حتذيرات للم�صارف اللبنانية للتوقف عن القيام ب�أعمال للحزب و�إطالق
�رشارة حتذير مالية �ضد �إيران وحلفائها ،بح�سب تقومي زاراتي .لكن جمل�س الأمن القومي رف�ض
االقرتاح تخوفًا من �أنها �أداة غري جمربة وميكن �أن تت�سبب بارتفاع �أ�سعار النفط� .أنظر:
Zarate, Op. Cit., p. 228
 -78وفق درا�سة �أعدها جاد �شعبان� ،أ�ستاذ االقت�صاد يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،عام 2015
حول خريطة �سيطرة الطبقة احلاكمة على امل�صارف يف لبنان ،تبني �أن  18من �أ�صل  20م�رصف ًا لديها
حاملو �أ�سهم رئي�سيون على �صلة بالنخبة ال�سيا�سية ،ويف  15م�رصف ًا من �أ�صل  20رئي�س جمل�س
االدارة على �صلة ب�سيا�سيني ،كما وت�سيطر على  32%من �أ�صول القطاع امل�رصيف عائالت �سيا�سية
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القطاع امل�رصيف اللبناين يف النظام االقت�صادي اللبناين يجعله “كعب �أخيل”
الذي ميكن من خالله ابتزاز الدولة اللبنانية والقطاع اخلا�ص 79.مع الإ�شارة �إىل
�أن النظام امل�رصيف اللبناين من الأعرق يف املنطقة العربية و�أكربها ولذا ي�شكل
منفذاً للأمريكني نحو املجال امل�رصيف العربي ككل 80.يف العام  2018احتل
القطاع امل�رصيف اللبناين املرتبة اخلام�سة بني القطاعات امل�رصفية العربية من
حيث حجم الأ�صول ،واملرتبة الثانية بني القطاعات امل�رصفية للدول العربية
81
غري النفطية.
يف  15كانون الأول  2011وجهت وا�شنطن �رضبة �صادمة للقطاع امل�رصيف
اللبناين عندما �أعلنت وزارة اخلزانة الأمريكية �أنها و�ضعت البنك اللبناين الكندي
على الالئحة ال�سوداء ،متهمة �إياه باالنخراط يف �شبكة تبيي�ض �أموال جتارة
�رصافني
املخدرات وال�سالح مل�صلحة حزب اهلل .هذه ال�شبكة قيل �إنها ت�ضم ّ
و ّجتار �سيارات و�رشكات و�أفراداً لبنانيني ...كلهم لديهم عالقات جتارية بني
لبنان و�أفريقيا .كان هذا الت�صنيف كافي ًا لت�صفية امل�رصف وبيعه مل�رصف لبناين
حالية و�سابقة ،و 4بنوك من الع�رشة الأهم ّ
توظف  70%من ح�ص�صها �ضمن ما ُي�سمى “مال
املح�سوبيات” الناجت عن ت�شابك امل�صالح االقت�صادية مع النافذين ال�سيا�سيني كما يف حالة الإ�ستثمار
يف الدين العام للدولة اللبنانية بفوائد عالية جداً وخماطر هام�شية .ملزيد من التفا�صيل راجع الدرا�سة
عرب الرابط الآتي:
Mapping-/09/http://jadchaaban.com/wp-content/uploads/2015
control-banks-jchaaban-15092015.pdf
 -79عن نفوذ النظام امل�رصيف اللبناين ميكن النظر �إىل :ه�شام �صفي الدين ،اللوبي امل�رصيف يف لبنان:
اجلذور امل�ؤ�س�ساتية ل�سلطة املال ،جملة الآداب 15 ،ت�رشين الأول .2015
 -80قال ت�شيب بون�سي ،م�ست�شار كبري يف وزارة اخلزانة الأمريكية� ،أثناء كلمة له يف «املنتدى
امل�رصيف العربي» الذي عقد يف بريوت يف �شباط � 2016إن لبنان «�سيبقى حموراً �أ�سا�سي ًا يف املنطقة
على م�ستوى عامل املال وامل�صارف».
 -81موقع املدن ،هذا واقع القطاع امل�رصيف اللبناين ،ق�سم االقت�صاد 2 ،ت�رشين الأول 2018
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�آخر 82.ويف ر�أي م�رصفيني �أنه كان يجب تطويع هذه البنية ال�ستعمالها كو�سيلة
�ضغط �سيا�سي ،و�إجبار امل�صارف يف الوقت نف�سه على نبذ ومعاداة مهاجري
واحلد من تدفقاتهم املالية �إىل لبنان .الهدف الأمريكي مل يكن
�أفريقيا «ال�شيعة»
ّ
ب�سيط ًا ،بل كان ا�سرتاتيجي ًا وكان “ي�ستهدف املحا�رصة املالية حلزب اهلل الذي
83
يرت ّدد كثرياً �أن مغرتبي �أفريقيا هم م�صدر �أ�سا�سي لتمويله”.
منذ ذلك العام حتديداً ك ّثفت امل�صارف اللبنانية من م�ساعيها لن�سج �شبكة
عالقات مع م�س�ؤولني يف وزارة اخلزانة الأمريكية ما ي�ؤمن لها نوع ًا من
احل�صانة ومينح م�س�ؤويل اخلزانة مزيداً من النفوذ داخل املجال املايل اللبناين.
ومن الالفت �أن عدداً من ه�ؤالء حينما يغادرون منا�صبهم الر�سمية ين�ضمون
مل�ؤ�س�سة الدفاع عن احلريات التي تلقى متويالت �سخية من اللوبيات ال�صهونية
84
يف الواليات املتحدة.
كان هذا اال�ستهداف مبثابة ر�سالة لكل النظام امل�رصيف اللبناين والنخبة
 -82غُ رم امل�رصف عام  2013مبلغ  102مليون دوالر �أمريكي لإمتام عملية ت�سوية مع املحاكم
الأمريكية ،دفعت من �أموال كانت الإدارة الأمريكية قد حجزت عليها بد ًال من ح�ساب �ضمان
البيع ،البالغة قيمته  150مليون دوالر يف البنك اللبناين الفرن�سي ،وهي من �أموال امل�ساهمني.
 -83حممد وهبة ،على طريقة الكاوبوي :نهاية ق�صة البنك اللبناين الكندي� ،صحيفة الأخبار27 ،
حزيران 2013
 -84على �سبيل املثال ،يف ت�رشين الأول  2011ا�ست�ضاف م�رصف فران�سبنك ت�شيب بون�سي ،يف
حما�رضة حول مكافحة متويل االرهاب وحماربة غ�سيل الأموال .وبون�سي هو رئي�س �شبكة النزاهة
املالية والذي خدم يف مكتب ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية لتمويل االرهاب واجلرائم املالية يف وزارة
اخلزانة الأمريكية ثم م�ست�شاراً يف م�ؤ�س�سة الدفاع عن احلريات .وقد تر�أ�س بون�سي بني – 2010
 2013البعثة الأمريكية �إىل فريق العمل املايل (( .FATFكذلك جرى تعيني دانيال غال�رس ،م�ساعد
وزير اخلزانة ل�ش�ؤون متويل االرهاب واجلرائم املالية بني  2011و  2017وع�ضو يف م�ؤ�س�سة الدفاع
عن احلريات ،يف �أيلول  2017م�ست�شاراً لرئي�س جمل�س �إدارة م�رصف �سو�سيتيه جرنال �إنطوان
ال�صحناوي.
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ال�سيا�سية واالقت�صادية اللبنانية �أن الواليات املتحدة تفتتح مرحلة جديدة
يف لبنان .على �إثر ذلك �سارع امل�رصف املركزي والربملان اللبناين �إىل تطوير
ت�رشيعات وقرارات وتعاميم حول مكافحة تبيي�ض الأموال ال�ستيعاب الهجمة
الأمريكية ،وتطوير دور هيئة التحقيق اخلا�صة 85.ففي  5ني�سان � 2012أ�صدر
م�رصف لبنان القرار الأ�سا�سي رقم  10965حول عالقة امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالية مع املرا�سلني يطلب فيه الت�شدد يف تطبيق نظام مراقبة العمليات املالية
وامل�رصفية ملكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب والتحقق من هوية العمالء
و�صاحب احلق االقت�صادي وت�شديد الرقابة على التزام امل�صارف بذلك .ويف
كانون الثاين � 2013أ�صدر م�رصف لبنان القرار الأ�سا�سي رقم  11323الذي
86
ن�ص على ان�شاء “دائرة امتثال”.
برز التوتر الرئي�سي بني حزب اهلل والقطاع امل�رصيف مع بدء �رسيان قانون
حظر التمويل الدويل حلزب اهلل عام  87.2016ففي �شهر �أيار � 2016أ�صدر
 -85ميكن االطالع على �سل�سلة هذه القوانني والتعاميم والقرارات عرب� :صحيفة النهار ،ال �أموال
«قذرة» تدخل م�صارف لبنان 31 ،متوز .2018
 -86يوجب التعميم املذكور على امل�صارف �إن�شاء دائرة امتثال م�ستقلة مهمتها حتديد وتقييم
خماطر عدم االمتثال ،وتقييم فعالية االجراءات املتخذة الكت�شاف التجاوزات ،والت�أكد من مدى
تقيد العاملني بال�سيا�سات املو�ضوعة وقرارات وتعليمات م�رصف لبنان وجلنة الرقابة على امل�صارف
ّ
وهيئة التحقيق اخلا�صة ،والقيام ب�إجراءات التحقق الآيلة ملراقبة ومكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل
الإرهاب ورفع تقارير دورية.
 -87يومها �أ�شارت �صحيفة اجلمهورية ملا قالت �إنها «م�صادر مطلعة على مواقف حزب اهلل» �إنّ
االنتقادات التي يوجهها احلزب اىل حاكم م�رصف لبنان ريا�ض �سالمة �إنمّ ا تنطلق من كون الأخري
مل يبادر �إىل معاجلة ملف احل�سابات امل�رصفية اخلا�صة مب�ؤ�س�سات تربوية واجتماعية وا�ست�شفائية تابعة
ملف ح�ساب م�ست�شفى الر�سول الأعظم .وقد ف�شلت املفاو�ضات
للحزب ،ومنها على �سبيل املثالّ ،
معه حول هذا املو�ضوع» .يف املقابل ،ت�ضيف امل�صادر�« ،إنّ �سالمة ال ميار�س ال�ضغوطات املطلوبة
دور ح�صان طروادة �أمريكي يف القطاع امل�رصيف
على بع�ض �أع�ضاء جمعية امل�صارف الذين ميار�سون َ
اللبناين� .أنظر :علي احل�سيني ،متاري�س حزب اهلل وال�سلطات الأمريكية ب�سبب العقوبات امل�رصفية،
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امل�رصف املركزي القرار الأ�سا�سي  12235يطلب فيه من امل�صارف اللبنانية
تنفيذ عملياتها مبا يتنا�سب مع م�ضمون القانون الأمريكي وابالغ هيئة التحقيق
اخلا�صة فوراً ب�أية �إجراءات مرتبطة بهذا التنفيذ وتو�ضيح الأ�سباب املوجبة
القفال ح�سابات �أو االمتناع عن فتح ح�سابات جديدة .ت�رصف النظام
امل�رصيف يف البداية مع القانون الأمريكي على نحو مو�سع �إما خوف ًا و�إما ربط ًا
ب�أجندة �سيا�سية لبع�ض القطاع امل�رصيف .فيما كانت مقاربة حزب اهلل تقوم
تفهم حاجة النظام امل�رصيف لاللتزام بالعقوبات الأمريكية ،ولكن على �أن
على ّ
يجري تطبيقها وفق تف�سريات �ضيقة فال تطال �إال اجلهات والأفراد املن�صو�ص
عليهم باال�سم ولي�س كل م�ؤ�س�سات احلزب �أو م�ؤيديه �أو البيئة ال�شيعية العامة.
بالتوازي �أخذ حزب اهلل ي�ؤكد ب�شكل متكرر �أن م�صادر متويله مرتبطة ح�رصاً
متر بامل�صارف اللبنانية ،كما �أ�شارت قيادة احلزب يف �أكرث من
ب�إيران و�أنها ال ّ
منا�سبة �إىل �أن احلزب ال ميتلك م�رشوعات اقت�صادية خا�صة به ،وميكن تف�سري
ذلك مبحاولة �سحب ذرائع من الأمريكيني وحت�سني املوقف التفاو�ضي اللبناين
موجهة للبنانيني �أن ال�سلوك الأمريكي مفتعل
مع وا�شنطن ،كما �أنها ر�سالة ّ
88
ومرتبط مبحاولة الق�ضاء على املقاومة.
وعبرّ حزب اهلل عن املوقف ال�سلبي جتاه �آلية التطبيق اللبنانية للعقوبات
الأمريكية 89يف بيان لكتلة الوفاء للمقاومة �صدر يف  9حزيران  2016قالت
فيه �إن:
�صحيفة اجلمهورية ،العدد  27 ،1767حزيران .2016

 -88مث ً
ال� ،أعلن ال�سيد ن�رص اهلل يف �شهر حزيران  2016خالل ذكرى �أريعني يوم ًا على ا�ست�شهاد
�أحد �أبرز كوادره الع�سكرية م�صطفى بدر الدين �أن حزب اهلل يح�صل على كل متويله وحاجاته
وعتاده من �إيران وال متر هذه احلركة عرب امل�صارف اللبنانية.
 -89حول هذه النقطة �أنظر :حممد وهبة ،حزب اهلل..م�صارف متواطئة ومواقف �سالمة مريبة،
�صحيفة الأخبار 10 ،حزيران 2016
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“الإدارة الأمريكية ال توفر فر�صة للنيل من املقاومة وجمهورها ،وقد
وجدت يف بع�ض القطاع امل�رصيف اللبناين �ضالتها من �أجل حتقيق �سيا�ساتها ..
�إن هذا اال�ستهداف اجلديد للمقاومة وجمهورها �سيبوء بالف�شل ..واحلكومة
وامل�رصف املركزي عليهم م�س�ؤولية حماية �سيادة لبنان وا�ستقراره النقدي
واالجتماعي� ...إن املوقف الأخري حلاكم امل�رصف املركزي جاء ملتب�س ًا ومريب ًا،
وهو ي�شي بتفلت ال�سيا�سة النقدية من �ضوابط ال�سيادة الوطنية ،ولذلك ف�إننا
نرف�ضه جملة وتف�صي ً
ال .وعلى اجلميع �أن يدرك �أن جمهور املقاومة وم�ؤ�س�ساته
ع�صي على حماوالت النيل منه من �أي كان مهما عال �ش�أنه».
الرتبوية وال�صحية
ّ
بعدها ب�أيام وحتديداً عند غروب  12حزيران  2016وقع انفجار خارج
مبنى االدارة العامة مل�رصف لبنان واملهجر ما �أحلق �أ�رضاراً مادية باملبنى .وبطبيعة
احلال ذهبت جملة من التحليالت �إىل كون االنفجار ر�سالة �أمنية من حزب
اهلل �إىل بع�ض القطاع امل�رصيف املت�شدد يف تطبيق العقوبات الأمريكية ،فيما
التزم حزب اهلل ال�صمت ومل يع ّلق على احلادثة .يف حم�صلة كل تلك الأحداث
90
تنبهت
وما تخللها من زيارات لوفود لبنانية ر�سمية وم�رصفية �إىل وا�شنطنّ ،
وا�شنطن �إىل احلدود التي يفر�ضها الواقع اللبناين وتوازناته ،فجرى حتييد بيئة
املقاومة �إىل حد ما عن تلك املوجة من العقوبات ،فيما تكيفت م�ؤ�س�سات
احلزب املدنية بطريقة �أو �أخرى ،مثل التعامل بالنقود (الكا�ش) بدل احل�سابات
امل�رصفية.
ولكن �رسعان ما عادة �أجواء الت�شنج مع و�صول ترامب للبيت الأبي�ض
وانطالق م�سار تطوير وت�شديد قانون منع التمويل الدويل الذي �أقر يف 2018
 -90ميكن االطالع على اللقاءات بني جمعية امل�صارف اللبنانية وممثلي وزارة اخلزانة �سواء يف
بريوت �أو الواليات املتحدة عرب الرابط االتي:

https://www.abl.org.lb/english/search-results?keyword=US%20treasury
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وقد �أ�سلفنا يف عر�ض تعديالته املت�شددة اجلديدة .و�أتى هذا القانون بالتوازي
مع ان�سحاب وا�شنطن من االتفاق النووي مع �إيران واطالق ما ي�سمى “حملة

ال�ضغوط الق�صوى” الأمريكية جتاه �إيران وحلفائها .واكب اللبنانيون القانون
اجلديد بجملة �إجراءات منها تكثيف التوا�صل مع اجلهات الأمريكية املعنية

91

و�صدور قرارات جديدة عن امل�رصف املركزي بخ�صو�ص حتديد امل�ستفيد

النهائي (�صاحب احلق االقت�صادي) لأي جهة متعاملة مع القطاع امل�رصيف،

92

و�إ�صدار حتذيرات عن خطورة املزيد من ال�ضغوط على القطاع امل�رصيف مبا قد

يقو�ض كل الو�ضع االقت�صادي اللبناين.
ّ

93

 -91بناء عليه عقدت جمعية م�صارف لبنان ،يف الواليات املتحدة ،بني  10و 13ت�رشين الأول،
عدة لقاءات مع �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل والبنك الفيدرايل الأمريكي يف نيويورك،
بالإ�ضافة �إىل زيارات مل�س�ؤولني يف جمل�سي النواب وال�شيوخ ،وال �سيما اللجان املخت�صة مب�رشوع
القانون املتعلق بحزب اهلل  .HIFPAووفق ما �أو�ضحه رئي�س جمعية امل�صارف جوزيف طربيه،
خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقده االثنني  23ت�رشين الأول ،للحديث عن جمريات اللقاءات مع
اجلانب الأمريكي ،ف�أن “وفد اجلمعية �شدد� ،سواء �أكان لدى الإدارة الأمريكية �أم لدى امل�صارف
املرا�سلة ،على �أن ال يكون �أي تطبيق للت�رشيعات اجلديدة م�رضاً� ،أو �أن تنتج عنه �أ�رضار جانبية بلبنان
واقت�صاده وم�صارفه امل�ؤمتنة على مدخرات اللبنانيني”� .أنظر:
خ�رض ح�سان ،العقوبات على حزب اهلل :امل�صارف خائفة ،املدن 24 ،ت�رشين الأول 2017
 -92فقد �أ�صدر امل�رصف املركزي قراري رقم  12837و  12836ي�ؤكد فيها على �رضورة �إلتزام
امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صارف بتعريف وحتديد هوية “�صاحب احلق االقت�صادي” .كما مت تعديل
حدد بتف�صيل دقيق
قانون الإجراءات ال�رضيبية رقم  2008/44با�صدار القانون  2018/106الذي ّ
من هو �صاحب احلق االقت�صادي .وبح�سب املادة الأوىل من قرار وزير املالية  1472ال�صادر يف 27
�أيلول  .2018يعترب «�صاحب احلق االقت�صادي»  Beneficial Ownerكل �شخ�ص طبيعي� ،أيا
يكن حمل �إقامته ،ميلك �أو ي�سيطر فعليا ،يف املح�صلة النهائية ( )Ultimatelyب�صورة مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة ،على ن�شاط ميار�سه �أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �آخر على الأرا�ضي اللبنانية .املادة الأوىل
من قرار وزير املالية  1472ال�صادر يف � 27أيلول .2018
� -93سمع م�ساعد وزير اخلزانة الأمريكية ل�ش�ؤون مكافحة متويل الإرهاب مار�شال بيلينغ�سلي،
الذي زار لبنان يف نهاية كانون الثاين  ،2019كالم ًا لبناني ًا وا�ضح ًا «عن �أن امل�صارف هي يف �أ�سا�س
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وتال �صدور القانون الأمريكي رفع جملة دعاوى يف الواليات املتحدة

“اجلمال تر�ست بنك” يف �أيلول
�ضد م�صارف لبنانية 94وثم ت�صنيف م�رصف
ّ

 2019على الئحة “�أوفاك” يف حادثة هي الثانية من نوعها .وجاء يف قرار
اخلزانة �أن ت�صنيف امل�رصف جاء ب�سبب ت�سهيله عن معرفة �أن�شطة بنكية ل�صالح

حزب اهلل بالتحديد ملجل�سه التنفيذي وم�ؤ�س�سة ال�شهيد .و�أ�شارت اخلزانة
جمال تر�ست هي تهديد مبا�رش لنزاهة
�إىل �أن “امل�ؤ�س�سات املالية الفا�سدة مثل ّ

النظام امل�رصيف اللبناين” و�أكدت �أن الواليات املتحدة �ست�ستمر بالعمل مع

امل�رصف املركزي اللبناين ملنع حزب اهلل من النفاذ �إىل النظام املايل العاملي.

95

“جمال تر�ست بنك” حم�سوب ًا على الطائفة ال�شيعية يف
و ُيعترب م�رصف
ّ
لبنان لناحية املالكني وغالبية املودعني ال �سيما رجال �أعمال �شيعة يقيمون

خارج البالد .ورغم �أن حجم امل�رصف �ضمن القطاع امل�رصيف اللبناين �صغري

جداً �إال �أن ت�صنيفه كان �إنذاراً �شديداً هز الأو�ساط املالية اللبنانية .وقد �أدى
دعم االقت�صاد اللبناين وينبغي التنبه �إىل �أن ال�ضغوط التي يتعر�ض لها هذا القطاع باتت ت�ضعفه،
و�أن هذا القطاع على توا�صل دائم مع وزارة اخلزانة الأمريكية وامل�ؤ�س�سات الأمريكية املعنية لت�أكيد
�إلتزامه القوانني الدولية ومكافحة تبيي�ض الأموال وبرامج مكافحة الإرهاب وعدم ادخال �أموال
م�شبوهة» ،بح�سب النائب يا�سني جابر رئي�س جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف الربملان اللبناين� .أنظر:
ورد يف ،مارلني خليفة ،حزمة عقوبات متجددة �ضد حزب اهلل ،اندبندنت عربي� 8 ،شباط .2019
 -94تقدم � 26إ�رسائيلي ًا بدعوى �ضد  11م�رصف ًا لبنانياً ،مطالبني بتعوي�ضات عن خ�سائر حلقت بهم
تقدم بها نحو � 252أ�رسة �أمريكيةُ ،ق ِتل
يف حرب متوز  .2006وتزامنت هذه الدعوى مع �أخرى ّ
�أحد �أفرادها �أو جرح خالل م�شاركته كجندي يف قوات االحتالل الأمريكي للعراق ( 2003ـــ
 ،)2011مطالبة امل�صارف الـ  11نف�سها بدفع تعوي�ضات مالية عن اخل�سارة التي حلقت بها ،متهمة
امل�صارف بـ«الت�آمر مع حزب اهلل» .ملزيد من التف�صيل راجع :حممد وهبة ،ادعاء �إ�رسائيلي – �أمريكي
�ضد  11م�رصف ًا لبنانياً :مت�آمرون مع حزب اهلل� ،صحيفة الأخبار 5 ،كانون الثاين 2019
 -95لالطالع على كامل ن�ص وزارة اخلزانة عرب الرابط الآتي:

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm760
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هذا الت�صنيف �إىل الق�ضاء على امل�رصف وت�صفيته ذاتي ًا بالتن�سيق مع امل�رصف
املركزي الذي تعهد ب�ضمان �أموال املودعني و�أ�صحاب احلقوق.
 3.2.3نقل ال�ضغط �إىل امل�ستوى ال�سيا�سي
يف متوز � 2019صنفت وزارة اخلزانة الأمريكية ،يف �سابقة هي الأوىل من
نوعها ،ثالثة م�س�ؤولني من حزب اهلل بينهم نائبان يف الربملان اللبناين وهما
حممد رعد و�أمني �رشي بتهمة �أنهم ي�ستغلون منا�صبهم املتميزة لتي�سري �أجندة
احلزب .وقد اعترب احلزب �أن القرار مي ّثل �إهانة لكل اللبنانيني .ويحظر
الت�صنيف على املواطنني الأمريكيني التعامل مع امل�صنفني وحجز �أ�صولهم يف
الواليات املتحدة واحلد من قدرتهم على النفاذ �إىل النظام املايل الأمريكي .وقد
برر �سيغال ماندكلر ،م�ساعد وزير اخلزانة ل�ش�ؤون االرهاب واال�ستخبار املايل،
هذا الإجراء ب�أن حزب اهلل ي�ستخدم مندوبيه يف الربملان اللبناين لل�سيطرة على
امل�ؤ�س�سات لدعم امل�صالح املالية والأمنية للمجموعة ولتعزيز الأن�شطة الإيرانية
ال�رشيرة .وبهذا الإجراء جرى تقدمي حزب اهلل على �أنه ميثل تهديداً لال�ستقرار
96
االقت�صادي والأمني يف لبنان وكل الإقليم على ح�ساب ال�شعب اللبناين.
�أما عن الغاية من هذا الت�صنيف فهناك عدة تف�سريات .ر�أى فيليب �سميث،
وهو باحث يف معهد وا�شنطن� ،أن العقوبات على نواب حزب اهلل هي خطوة
الفتة يف وقت حتاول فيه �إيران وحزب اهلل النفاذ �إىل النظام ال�سيا�سي اللبناين،
وهي ر�سالة ب�أن حزب اهلل ال ميكنه بعد الآن ا�ستخدام عنا�رصه ال�سيا�سية
97
�رصح م�س�ؤول يف �إدارة ترامب �أن املراد
كواجهة �أو طالء للحزب» .فيما ّ
من هذا الت�صنيف �أن يكون له «ت�أثري خميف» على كل من لديه �أعمال مع حزب
96- Alan Rappeport, U.S. Imposes Sanctions on Hezbollah Officials Accused of
Supporting Iran, The New York Times, July 9, 2019
97- Sirwan Kajjo, Mehdi Jedinia, US Sanctions 3 Hezbollah Officials: Including 2
Members of Lebanese Parliament, VOA News, July 9, 2019
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اهلل .فيما ر�أى م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية �أن الر�سالة هي �أنه على احلكومة
اللبنانية �أن تقطع تعامالتها مع هذه ال�شخ�صيات 98.ور�أى �آخرون �أن الت�صنيف
متيز بني جناحي حزب
�إمنا هو ت�أكيد من الواليات املتحدة �إىل العامل �أنها ال ّ
اهلل املدين والع�سكري ،وذلك لتكثيف ال�ضغوط على دول العامل التباع ذات
النهج.
تك�شف مالحظة �سميث عن ارتباط العقوبات على نواب حزب اهلل
باملقاربة ال�سيا�سية امل�ستجدة حلزب اهلل جتاه ال�سيا�سة اللبنانية بعد االنتخابات
النيابية عام  .2018فمنذ االنتخابات التزم احلزب �أن يعزز دوره يف �إ�صالح
النظام ال�سيا�سي وامل�شاركة الفعالة يف ال�سيا�سات احلكومية ،وهو ما ف�رسه
خ�صومه ب�أنه حماولة لت�سييل منجزاته الإقليمية واالنتخابية بالنفاذ �إىل داخل
ال�سلطة اللبنانية مبا ي�ؤمن له مزيداً من امل�رشوعية واملوارد .فمن خالل فر�ض
العقوبات على نوابه تتقيد حركتهم داخل م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية التي
�ستخ�شى �أن “تتلطخ” بتهمة “دعم الإرهاب”.
عززت هذه العقوبات من خماوف �أن تنتقل الواليات املتحدة بعد بلوغ
العقوبات ذروتها على احلزب نف�سه �إىل فر�ض عقوبات على حلفاء احلزب.
كر�ست فوز حزب اهلل
كانت نتائج االنتخابات النيابية اللبنانية عام  2018التي ّ
وحلفائه مقابل حلفاء الواليات املتحدة مبثابة جر�س �إنذار للواليات املتحدة
�أنها �أ�صبحت بحاجة لتعزيز تدخلها يف املجال ال�سيا�سي اللبناين ال�ستعادة
نوع من التوازن مع حزب اهلل وحلفائه .من هنا رمت الواليات املتحدة
بورقة جديدة عنوانها التهويل وتهديد حلفاء حزب اهلل بت�صنيفهم على لوائح
الإرهاب حتت عنوان دعم حزب اهلل.
98- Aljazeera, US Puts Hezbollah MPs in Lebanon on Sanctions List for First
Time, July 9, 2019.
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ومنذ �أن بد�أ الكونغر�س �إعداد ن�سخة جديدة من العقوبات “هيفبا ”2
عام  2017بد�أت تثار فكرة �أن ت�شمل العقوبات يف القانون اجلديد حلفاء
احلزب ال �سيما حركة �أمل والتيار الوطني احلر .يومها زار وفد نيابي لبناين
وا�شنطن وقام بجولة جديدة �رشح فيها املحاذير املرتتبة على القانون اجلديد ال
�سيما مو�ضوع حلفاء حزب اهلل ،لكن بح�سب ع�ضو الوفد النائب يا�سني جابر
99
(من كتلة التنمية والتحرير) “بقيت فيه عبارات غام�ضة ب�شكل مق�صود”.
وا�ستخدم حلفاء وا�شنطن هذه ال�ضبابية كورقة تهويل داخلية خللق عوائق
بني حزب اهلل واللبنانيني عموم ًا عرب ترهيب رجال الأعمال وال�سيا�سيني من
التعاون �أو التحالف مع احلزب.
ومع ارتفاع التوتر الأمريكي الإيراين خالل العام  2019وال�سعي لتقوي�ض
حمور املقاومة ككل واحتدام التوترات اللبنانية الداخلية ،عزز الأمريكيون من
الت�رسيبات والت�رصيحات حول احتمال ت�صنيف حلفاء حزب اهلل .ف�أثناء زيارته
لبريوت قال ديفيد �شينكر ،م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون ال�رشق الأدنى،
ملحطة ال “ : LBCIيف امل�ستقبل نحن �سن�صنف ،لأنه يجب علينا ذلك� ،أفراداً
يف لبنان ممن ي�ساعدون ويعاونون حزب اهلل مبعزل عن مذهبهم �أو دينهم”،
م�ؤكداً �أن ذلك ي�شمل حلفاء احلزب وم�شرياً �إىل �أن �أمريكا تراجع الئحة
عقوباتها ب�شكل دائم 100.وحني ُ�سئل م�ساعد وزير اخلزانة لتمويل الإرهاب
اجلمال� ،إن كانت
مار�شال بيلينغ�سلي ،يف �أيلول  2019بعد ت�صنيف بنك ّ
العقوبات �ست�شمل حلفاء حزب اهلل والداعمني مبعزل عن انتمائهم الطائفي
وال�سيا�سي� ،أجاب �أن “الدعم املادي” هو املعيار الرئي�سي الذي ت�ستخدمه
 -99ورد يف :خليفة ،م�صدر �سابق

100 - Reuters, New Sanctions Could Extend to Allies of Hezbollah in Lebanon:
U.S. Envoy, September 12, 2019.
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اخلزانة ال�ستهداف احلزب .وتوجه بيلينغ�سلي باللوم “للتحالفات ال�سيا�سية
الكارثية” التي ت�ساعد حزب اهلل على �إدخال نف�سه يف اخلطاب ال�سيا�سي
اليومي يف لبنان وت�أ�سي�س نف�سه كعامل معطل للدميوقراطية.

101

�إذاً طورت الواليات املتحدة من عقوباتها لت�شمل نواب ًا حلزب اهلل بعدما

امتنعت طوي ً
ال عن ذلك نظراً لكونهم جزءاً من م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية
و�أنهم منتخبون من ال�شعب اللبناين مما ي�ضع الواليات املتحدة يف مقابل
نتائج اللعبة الدميوقراطية .كما جعلت وا�شنطن من حلفاء احلزب داخل
دائرة التهديد كورقة مطروحة على الطاولة وك�إ�شارة للم�ستوى ال�سيا�سي
واالقت�صادي اللبناين .يف احلالني ا�ستخدمت العقوبات �أو التلويح بها يف �سبيل
تعديل موازين القوى الداخلية وحماولة عزل حزب اهلل عن بنى الدولة.

رابعاً :حتليل العقوبات و�أثرها
فيما يخ�ص زخم العقوبات على حزب اهللُ ،يالحظ �أنه يف ارتفاع منذ

العام  2006حتديداً بعدما اكت�شف الأمريكيون حمدودية اخليار الع�سكري بوجه

حزب اهلل ،وهذا النمط مت�سق مع ال�صعود العام ال�ستخدام �أداة العقوبات يف
ال�سيا�سة اخلارجية خالل العقدين الأخريين� .إال �أن هذا االرتفاع كان متقلب ًا

حيث �شهد يف �أوقات حمددة �صعوداً حاداً ربط ًا ب�أحداث �سيا�سية .ويالحظ
�أن هناك �أربع منا�سبات تزايدت فيها العقوبات الأمريكية على حزب اهلل

يف �سنوات ( 2006ربط ًا بحرب متوز) 2012 ،و ( 2015ربط ًا بالتحوالت

ال�سورية ودور احلزب فيها) ،و ( 2018من �ضمن حملة ال�ضغوط الق�صوى
101- The National, US Treasury: Hezbollah illicit activities involve Lebanon’s
airport and seaports, September 13, 2019.
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على طهران) .102فالعقوبات تتحرك وفق التحوالت ال�سيا�سية والع�سكرية
باعتبارها جزء من ا�سرتاتيجية متكاملة.
وميكن �إيجاز الأهداف العملية للعقوبات على حزب اهلل بالآتي :حماولة
جتفيف موارده ،وعزله عن النظام املايل وامل�رصيف ،و�إخافة القطاعات اخلا�صة
التي يحتمل �أن يعمل معها احلزب ،وال�ضغط على بيئته اللبنانية احلا�ضنة
و�إيجاد �رشخ معها ،وحماولة �ضبط قدرته على التحرك حول العامل حتى على
امل�ستوى ال�سيا�سي ،واحلد من حتويالت املغرتبني ال�شيعة وا�ستثماراتهم يف
لبنان ،امتالك �أداة �ضغط ميكن ا�ستخدامها للتهويل وامل�ساومة عند ال�رضورة،
و�ضبط التوازنات اللبنانية ،وحماولة تقييد اندماجه يف البنى الر�سمية للحكومة
اللبنانية.
ولكن �إىل �أي مدى حتقق العقوبات جناح ًا �ضد احلزب .هنا �سريتكز
التقييم على “املقاربة املتعددة الغايات” �أي على التغيري بالإكراه والتقييد
و�إر�سال الإ�شارة .على م�ستوى التغيري بالإكراه ،من الوا�ضح �أن العقوبات
الأمريكية عاجزة عن حتقيق هذا الهدف .فهذه العقوبات لن تكون قادرة
على دفع احلزب بعيداً عن �أجندة املقاومة التي هي جوهر هوية حزب اهلل.
والثمن الذي يدفعه حزب اهلل جراء هذه العقوبات ال يزال �أقل بكثري من دفعه
لتغيري �سلوكه املقاوم كما ترغب وا�شنطن .وتعود حمدودية هذا الثمن �إىل كون
امل�صادر املالية حلزب اهلل مرتبطة مبعظمها ب�إيران ولعزلة حزب اهلل عن القطاع
 -102مع الإ�شارة �إىل �أن و�صول ترامب �إىل البيت الأبي�ض عام � 2017أتاح دوراً وا�سع ًا جلهات
و�شخ�صيات �شديدة ال�صلة بالكيان الإ�رسائيلي الذي يدفع ب�شدة لت�شديد العقوبات على احلزب
وميهد لذلك بحملة دعاية عامة ت�ضليلية حول العامل وداخل الواليات املتحدة .مث ً
ال يذكر تقرير
العامة الأمريكية الإ�رسائيلية» (�إيباك)
ن�رش على موقع «جوي�ش جورنال» �إىل �أن «جلنة العالقات ّ
 AIPACو�ضعت يف �س ّلم �أولوياتها الت�رشيعية لعام � 2017إ�صدار قوانني عقوبات على حزب اهلل.
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امل�رصيف اللبناين 103.ي�ؤكد عدد من اخلرباء �أن العقوبات لي�س لها �أثر مبا�رش
على �سيا�سات احلزب �أو ا�ضعافه حملي ًا ل�ضعف ارتباط احلزب بالنظام امل�رصيف
ول�شدة اندماجه االجتماعي وال�ستقاللية موارده عن ال�سياق اللبناين.

104

ولذا لو كان هدف العقوبات �إحداث هذا التغيري فقط لكان من املمكن

ب�سهولة و�صف العقوبات الأمريكية ب�أنها فا�شلة .ي�ؤكد �أليك�س فاتانكا ،من

م�ؤ�س�سة ال�رشق الأو�سط يف وا�شنطن� ،أن هذه العقوبات �سيكون لها ت�أثري
حمدود على امل�سار ال�سيا�سي يف لبنان وعلى االنتخابات املقبلة ولن تغري

ال�سيا�سات الإيرانية �أو م�سارها يف الإقليم 105”.فالإجراءات اجلديدة �ستعقّد
الو�ضع املايل حلزب اهلل ولكنها لي�ست قادرة على �إحلاق الهزمية به.

106

من الوا�ضح �أن الواليات املتحدة تدرك حمدودية العقوبات يف �إحداث مثل
هذا التغيري ولذا ينبغي �أن ننظر للغايات الأخرى �أي�ض ًا .الغاية الثانية املحتملة
هي التقييد ،وبالتحديد رفع كلفة بع�ض �أن�شطة حزب اهلل للحد منها و�ضبطها

�أو �إحداث تغيري غري مرغوب يف ا�سرتاتيجية احلزب .من خالل العقوبات

الأمريكية قد ترتاجع بع�ض موارد احلزب ولو ب�شكل �ضئيل وهو ما يدفعه
لتقلي�ص جزء من �أن�شطته �أو التو�سع يف �سيا�ساته .كما حتر�ص العقوبات
� -103أعلن ال�سيد ن�رص اهلل يف العام  2016يف ذكرى �أربعني يوم ًا على ا�ست�شهاد م�صطفى
بدرالدين :ونقولها عل ًنا �إنّ موازنة “حزب اهلل” و�سالحه و�أمواله من اجلمهورية الإيرانية ،ولن
ي�ستطيع � ّأي قانون منع و�صول هذه الأموال.

 -104من ه�ؤالء ديفيد غاردنر من الفاينان�شال تاميز ونيكوال�س بالنفورد من كري�ستيان �ساين�س
مونيتور ،مقابالت �أجراها مايكل يونغ ،كيف ي�ؤثر تو�سيع العقوبات على �سلوكيات حزب اهلل،
مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط ،مدونة ديوان� 3 ،آب .2017

105- Kajjo and Jedinia, Op. Cit.
106- Ali Bakeer, Hezbollah’s Finances are Its Achilles’ Heel, The National Interest,
January 27, 2019.
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الأمريكية على ا�ستهداف رجال �أعمال مقربني من احلزب ورمبا من �أع�ضائه
�سواء ب�سبب م�شاريع داخل لبنان �أو خارجه (مثل العراق) بذريعة �أن ه�ؤالء
107
يقومون بدور واجهة للحزب �أو ميولونه بالتربعات.
تراهن وا�شنطن �أن ت�ؤدي هذه الإجراءات برجال الأعمال ال�شيعة �إىل �أخذ
م�سافة عن حزب اهلل وكذلك احلذر من القيام مب�رشوعات يف املناطق ال�شيعية
�أو الإنفاق يف �أعمال خريية خوف ًا من ا�ستغالل وا�شنطن لذلك ورميهم ب�شبهة
العمل مع حزب اهلل �أو من �أن تقوم امل�صارف اللبنانية مبنعهم من فتح ح�سابات
من باب احلذر .وهذا الأمر ميثل �ضغط ًا على البيئة احلا�ضنة حلزب اهلل التي
�ستخ�رس العديد من اال�ستثمارات وامل�صادر املالية وفر�ص العمل التي لن يكون
احلزب قادراً على تعوي�ضها .يعتقد الأمريكيون �أن هذه الأمور �ستقيد حرية
العمل حلزب اهلل داخل البيئة ال�شيعية وعلى جمع التربعات والأموال ال�رشعية
من رجال الأعمال وبالتايل �ستتقيد قدرته على تقدمي مزيد من اخلدمات
االجتماعية التي تُعترب �أحد م�صادر نفوذه وقوته.
كما �أن العقوبات على امل�صارف اللبنانية مع �إمكانية لتطبيق تف�سريات
مت�شددة لها تراها وا�شنطن �أدوات تعزز من �ضغط امل�صارف على حزب اهلل
وبالتايل تقيد قدرة حزب اهلل على حماولة �إ�صالح النظام املايل واالقت�صادي
اللبناين الذي ي�ؤدي ب�صيغته احلالية �إىل ا�ستتباع لبنان للواليات املتحدة
وامل�ؤ�س�سات الدولية .كما ت�سعى وا�شنطن من خالل �شمول العقوبات لنواب
حزب اهلل يف الربملان اللبناين لتقييد دخول حزب اهلل �إىل الدولة اللبنانية
واالندماج فيها وهذا برز خالل ت�شكيل احلكومة اللبنانية احلالية حيث امتنع
 - 107بعد �صدور قانون حظر التمويل الدويل حلزب اهلل  ،2018قرر البنك املركزي العراقي
�إيقاف التعامل مع م�رصف البالد الإ�سالمي يف العراق ورئي�س جمل�س �إدارته رئي�س حزب امل�ؤمتر
�آرا�س حبيب بعدما اتهمته اخلزانة الأمريكية بتمويل الإرهاب وذكرت حزب اهلل.
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حزب اهلل عن ت�سمية وزير حزبي ملن�صب وزير ال�صحة جتنب ًا ل�ضغوط �أمريكة
�ضد وزارة ال�صحة.
الغاية الثالثة هي �إر�سال �إ�شارة من خالل العقوبات ،وهذه الإ�شارة ت�ستهدف
اجلمهور ال�شيعي واللبناين والعربي وذلك بهدف عزل احلزب� ،إما باخلوف
ال�سمعة ارتبط الكثري من العقوبات على
�أو بتلطيخ �سمعته .فيما يتعلق بتلطيخ ُ
حزب اهلل �إما بادعاءات حول �أعمال �إجرامية م�شينة مثل جتارة املخدرات
وغ�سيل الأموال وعالقات مع كارتيالت املخدرات يف �أمريكا الالتينية و�إما
حتت عنوان م�شاركة حزب اهلل يف احلرب ال�سورية (دعم نظام الأ�سد الذي
ميار�س العنف على ال�شعب ال�سوري كما يرد يف الن�ص) �أو دعم �أن�صار اهلل يف
اليمن .وترتبط االدعاءات هنا مبمار�سات تتناق�ض مع قيم حزب اهلل الثورية
�صدق تلك االدعاءات �إىل
والدينية مبا ي�ؤدي باجلمهور امل�ؤيد حلزب اهلل �إن ّ
النفور من احلزب وق�ضيته �أي تقلي�ص م�رشوعيته .مث ً
ال �إن فر�ض عقوبات ربط ًا
مب�شاركة حزب اهلل يف احلرب ال�سورية هو �إ�شارة للجمهور العربي والإ�سالمي
لرت�سيخ الت�أطري “الإرهابي والطائفي” حلزب اهلل.
�أما فيما يتعلق ب�إر�سال �إ�شارة لن�رش اخلوف فتربز من خالل �شمول العقوبات
لعدد كبري من رجال �أعمال وم�رصفيني لبنانيني وعدد من نواب حزب اهلل.
فاجلمهور امل�ستهدف ب�شكل خا�ص هنا هم رجال الأعمال ال�شيعة حتديداً
والقطاع اخلا�ص والدولة اللبنانية .وت�سعى وا�شنطن لعزل احلزب ورجال
الأعماله املقربني منه عن ال�شبكات التجارية واملالية واحلد من التحويالت
املالية للمتمولني ال�شيعة نحو املجتمع املحلي .وكذلك �إخافة القطاع اخلا�ص
والقطاع امل�رصيف من العمل مع �أي رجل �أعمال عليه �شبهة االت�صال بحزب
اهلل �أو حتى من الطائفة ال�شيعية .من �ش�أن هذا الأمر �أن يفر�ض �ضغوط ًا على بيئة
املقاومة يطمح الأمريكيون �أن ت�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل �ضغوط على حزب
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اهلل ل�ضبط �سلوكه و�سيا�ساته .وم�ؤخراً بد�أ اخلطاب الأمريكي ،وال �سيما بعد

ت�صنيف نواب حزب اهلل ،وا�ستناداً �إىل تو�سعة �صالحيات الرئي�س الأمريكي يف

حتديد الداعمني حلزب اهلل بح�سب قانون  ،2018التلويح ب�شمول العقوبات
حلفاء احلزب ال�سيا�سيني مبن فيهم من هم داخل الدولة اللبنانية .فالعقوبات

على نواب حزب اهلل كانت �إ�شارة �إىل حلفاء احلزب داخل الدولة اللبنانية

�أنهم مل يعودوا حم�صنني من العقوبات .وتفرت�ض وا�شنطن �أن هذه الإ�شارات
من �ش�أنها تعزيز موقع حلفائها املحليني يف لبنان بوجه حزب اهلل بالرغم من

تراجعهم الداخلي وكذلك ت�ضعف حتالفات احلزب الداخلية وتقلل من قدرته
على املناورة.

ميكن اال�ستنتاج �أن العقوبات الأمريكية ك�أداة لإكراه حزب اهلل على تغيري

ا�سرتاتيجيته و�سلوكه ال حتقق جناح ًا ملحوظ ًا نظراً لطبيعة احلزب املغلقة وال�رسية
واملرتبط مالي ًا ب�شكل �شبه تام ب�إيران ولي�س ب�شبكات جتارية �أو مالية م�ستقلة.

كما �أن الواليات املتحدة مقيدة يف فر�ض العقوبات على احلزب �ضمن حدود
تراعي ال�سياق اللبناين وقدرته على احتمال العقوبات .فهناك حتذيرات من

�أن تزايد العقوبات قد ي�ؤدي لإحداث انهيار يف لبنان الذي يعاين �سلف ًا على

امل�ستوى املايل واالقت�صادي ،وهو ما قد ي�ؤدي لأزمة �أمنية .لذا ،حتى اللحظة،
وبح�سب جريمي �أربيد“ ،نحن ال نفهم ا�سرتاتيجية البيت الأبي�ض الحتواء

�أي تدهور حمتمل� 108”.إن وا�شنطن تدرك حدود العقوبات املالية على حزب
اهلل ولذا فهي ّ
تركز عقوباتها على اجلمهورية الإ�سالمية وتت�شدد فيها ب�شكل
غري م�سبوق لإحلاق الأذى وجتفيف موارد حركات املقاومة يف املنطقة ويف
108- Jeremy Arbid, US sanctions Hezbollah lawmakers, Executive Magazine,
August 7 2019.
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مقدمتها حزب اهلل.
�أما على �صعيد تقييد احلزب و�إر�سال الإ�شارات ميكن القول �إن العقوبات
الأمريكية فعالة بن�سبة ما من ال�صعب تقديرها الآن .وهذه الفعالية مرتبطة
بكونها �أداة غري مكلفة للواليات املتحدة ،و�أنها من �أف�ضل البدائل املمكنة
واملتاحة ،كما �أنها ّ
مركب من �ضمن ا�سرتاتيجية �أو�سع للواليات املتحدة ت�شتمل
على عنا�رص �سيا�سية ودبلوما�سية و�أمنية و�إعالمية وثقافية .لكن هذه الفعالية
يتكيف معها من خالل التع ّلم واملناورة وال �سيما مع مرور
ميكن للحزب �أن ّ
الوقت .ف�ض ً
ال عن �أن الواليات املتحدة تعاين من ا�ضطراب ا�سرتاتيجيتها جتاه
املنطقة ولبنان ،ومن غياب ا�سرتاتيجية بحد ذاتها �أحيان ًا ،ومن �سطوة اللوبي
الإ�رسائيلي على الأجهزة الأمريكية املعنية بالعقوبات (مثل وزارة اخلزانة ،جلنة
تقدم �سوء ا�ستخدام العقوبات
ال�ش�ؤون اخلارجية يف الكونغر�س) .ي�ضاف ملا ّ
من خالل عدم و�ضوح معايريها والرتكيز على كم الأ�شخا�ص امل�شمولني
109
بالعقوبات.

 -109من االنتقادات املوجهة للعقوبات الأمريكية اعتبار �أن جمرد ت�صنيف الأ�شخا�ص وجتميد
ح�ساباتهم من دون دليل على دعم مايل حمدد لأن�شطة �إرهابية هو �إجناز بذاته ،كما يقول جورج
لوبيز اخلبري يف العقوبات االقت�صادية من جامعة نوتردام .ويعترب لوبيز �أن هذا �أمر مت�سق مع
ا�ستخدام ،بل �سوء ا�ستخدام ،العقوبات يف �إدارة ترامب.
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خامتة

ي�صبح خيار العقوبات املالية الأكرث تف�ضي ً
ال للواليات املتحدة �ضمن جمال
العقوبات وذلك ملا يوفره لها الدوالر يف الأ�سواق العاملية والتبادالت املالية من
نفوذ هائل .وتكت�سب العقوبات املالية �أهمية ب�شكل خا�ص عندما يتعلق الأمر
بفر�ض عقوبات على منظمات وقوى غري حكومية ،كقوى املقاومة ،التي من
ال�صعب فر�ض حظر جتاري عليها �أو حظر بيع ال�سالح �أو حظر ال�سفر .وتتعزز
احلاجة للعقوبات املالية حني تكون اجلهة امل�ستهدفة مندجمة داخل دولة ولديها
م�رشوعية �سيا�سية و�شعبية كما يف حالة حزب اهلل .فحرمان هذه اجلهات من
املوارد املالية يت�صل مبا�رشة بال�سعي لعزلها عن بيئاتها احلا�ضنة مبا ي�ؤدي �إىل
�إ�ضعافها وخنقها وهو ما يتيح �إما ا�ستهدافها ع�سكري ًا �أو تفكيكها من الداخل.

تت�أتى قوة العقوبات املالية من �أنها تعمل من خالل القطاع اخلا�ص يف
الدول امل�ستهدفة (مثل امل�صارف ،وامل�ؤ�س�سات املالية ،و�رشكات الت�أمني) الذي
يكفي �أن ي�ست�شعر بخطر العقوبات حتى يتوىل عزل اجلهة امل�ستهدفة من دون
احلاجة للكثري من اجلهد الأمريكي 110.لقد �ساهم ات�صاف النظام االقت�صادي
اللبناين بكونه مدولراً يف اندماج النظام امل�رصيف اللبناين ب�شكل كبري بعالقة تبعية
بامل�صارف املرا�سلة الأمريكية ،وتالي ًا �أ�صبح مك�شوف ًا بالكامل لل�ضغوط املالية
الأمريكية .وحني ال يكون كافي ًا ا�ستهداف املنظمة وحدها تتو�سع العقوبات
نحو بيئتها احلا�ضنة داخل الدولة وخارجها وال �سيما املتمولني بو�ضعهم حتت
�ضغوط ال�شك والت�صنيف والتخويف .وهكذا ت�سعى وا�شنطن لعزل حزب اهلل
عن ال�شبكات املالية املحلية واخلارجية ونقل جزء من العبء والثمن على بيئته
 -110مث ً
ال كان فريق وزارة اخلزانة الأمريكية يقدم معلومات �إىل م�صارف حول العامل عن ن�شاطات
مزعومة ب�أن الإيرانيني ي�ضللونها من خالل �رشكات واجهة لتمويل االجهزة الع�سكرية والنووية.
حينها كانت تقوم الكثري من هذه امل�صارف ب�إقفال احل�سابات الإيرانية من دون قرار حكومي �أو
قرار دويل� .أطلق �ستيف هاديل على هذه ال�سيا�سة ا�سم «حملة الهم�س»� .أنظر:

Zarate, Op. Cit., pp. 235- 236
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ال�شعبية .و ُيالحظ �أن وا�شنطن تفر�ض العقوبات بنمط متدرج من الرتكيز على
املنظمة امل�ستهدفة ذاتها ثم تتمدد نحو �أطرافها والبيئة املحيطة بها.

�إن فهم العقوبات املالية فقط من خالل مقاربة �آحادية تنح�رص بقدرتها
على �إكراه امل�ستهدف على تغيري �سلوكه لي�س كافي ًا .فالعقوبات لها غايات
متعددة ت�شمل �أي�ض ًا التقييد و�إر�سال اال�شارة .من خالل هذه املقاربة املتعددة
الغايات تو�صلنا �إىل فهم �أعمق للعقوبات املالية الأمريكية على حزب اهلل.
تدرك وا�شنطن �أن العقوبات املالية عاجزة عن دفع احلزب للتحول بعيداً عن
ّ
التمكن من تقييد �سلوكه ودفعه
طبيعته وم�رشوعه يف املقاومة ولذا تراهن على
نحو �إعادة احت�ساب تكاليف بدائله واعبائها لي�صبح �أقل عدوانية ،ويحد من
�أدواره داخل لبنان وخارجه ويغدو حتفظ ًا .ي�ضاف �إىل ذلك �أن العقوبات
تهدف �أي�ض ًا لبث �إ�شارات �إىل بيئة احلزب وحلفائه واجلمهور الأو�سع ،وهي
�إ�شارات تهويل وتهديد وت�شويه.

هذا اال�ستخدام املفرط للعقوبات يهدد بتقوي�ض ت�أثريها على املدى البعيد
111
وذلك من خالل ميل الدول لتقلي�ص روابطها مع االقت�صاد الأمريكي
وتكيف �أعداء وا�شنطن مع تقنيات احلرب املالية 112،وتكتل املت�رضرين
ّ
لإ�ضعاف ال�ضغط املايل الأمريكي وا�ستخدام ال�سالح املايل ب�أنف�سهم،
وا�ستهداف الدوالر الأمريكي وتفوقه كعملة مقبولة لتخزين القيمة والتجارة
من قبل املناف�سني والناقمني .ويتيح ا�ستخدام العمالت والتكنولوجيات
� 111أ�شار �أجاكوب ليو (وزير اخلزانة الأ�سبق) و ريت�شارد نيفيو (م�سو�ؤل �سابق يف وزارة
اخلارجية) �إىل �أن الواليات املتحدة اذا ا�ستمرت يف �إجبار الأمم الأخرى على االلتزام ب�سيا�سات
يعتربونها غري قانونية وغري حكيمة خالل ال � 20سنة �إىل � 30سنة املقبلة ،فالأرجح �أن ينزاحوا بعيداً
عن االقت�صاد الأمريكي ونظام وا�شنطن املايل� .أنظر:

Jacob J. Lew and Richard Nephew, The Use and Misuse of Economic Statecraft,
Foreign Affairs, November/December 2018.

«بتحول حزب اهلل �إىل تبيي�ض
التكيف التي يذكرها زاراتي ادعا�ؤه
 112ومن ال�شواهد على
ّ
ّ
�أموال �أمريكا اجلنوبية من خالل الإجتار بال�سيارة امل�ستعملة من الواليات املتحدة �إىل غرب �أفريقيا.
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اجلديدة خارج النظام املايل الر�أ�سمايل عرب الإنرتنت فر�ص ًا ا�ضافية لتحدي
العقوبات املالية الأمريكية .ولذا يحذر زاراتي يف نهاية كتابه من �أن وا�شنطن
�إذا ف�شلت يف اال�ستجابة ملا يقوم به الآخرون على م�ستوى احلروب املالية
ف�إن �أمريكا تخاطر ب�أن تُرتك مك�شوفة ومت�أخرة عن املناف�سني يف ال�سباق نحو
امل�ستقبل».113
�أما من ناحية حركات املقاومة فهي �أمام حتد من نوع خمتلف مل تعتد
عليه ،ويفر�ض عليها قيوداً وخماطر م�ستجدة .فحركات املقاومة تعاين �سلف ًا
من الفجوة املادية مع منظومة الهيمنة الأمريكية ،وتتزايد احتياجاتها املادية
نظراً لتو�سع ال�رصاع نحو جماالت جديدة مثل املجال التكنولوجي وتتزايد
م�س�ؤولياتها االجتماعية يف �سعيها لتجذير م�رشوعيتها ال�شعبية .هذه احلركات
ال تزال يف طور التكيف والتعلم من هذه احلرب املالية ،ولكنها لي�ست وحيدة
يف هذا امل�سعى بل تت�شارك هذا املوقف مع �أعداد متزايدة من الدول واجلهات
واملنظمات .ويف ظل تزايد ال�ضغوط املالية عليها حتتاج قوى املقاومة �إىل
�أن تعزز م�صادر امل�رشوعية التي ال تعتمد على املال كتطوير �أدائها ال�سيا�سي
واالنخراط يف م�رشوع بناء دول وطنية وتعزيز �صورتها الأخالقية و�إقناع
النا�س بق�ضيتها� .أما مالي ًا فهي بحاجة لتقنيات وا�سرتاتيجيات معقدة منها على
�سبيل املثال تنويع م�صادر �أموالها وتعزيز القنوات اخلفية واال�ستفادة من عامل
الإنرتنت والتكنولوجيا يف التبادالت.
وختام ًا� ،إن الإفراط الأمريكي يف ا�ستخدام الدوالر �أداة �إكراه ،بدل القوة
يحوله �إىل «كعب �أخيل» الإمرباطورية الأمريكية �إن
الع�سكرية ،ميكن �أن ّ
ا�ست�سلمت لإغواء مكا�سبه الآنية غري احلا�سمة.

113 - Zarate, Op. Cit., p. 328
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ملحق  :1برامج العقوبات الأمريكية

114

114- Jonathan Masters, What Are Economic Sanctions? Council of Foreign
Relations, August 12, 2010
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ملحق : 2امل�صارف التي غرمتها وا�شنطن بتهمة خرق العقوبات

115

115 Masters, Op. Cit., 2010
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