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انزعاج "حزب الله" من العقوبات األميركية كان واضحًا في خطاب األمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، لكن    

تمويل ان طرق الــت. هو كيال قدرة ألي محلل أو خبير على تحديد حجم الضرر الذي سيطال الحزب جراء العقوبا
 زب الله اضحًا: "أموال حمستترة ومخفية، لكنه الجهة األساسية الممولة معروفة، وفي أحد خطاباته كان نصرالله و 

 ."وصواريخه كلها تأتي من ايران   
 

 تيتفق الخبراء على أن تحييد لبنان عن العقوبات شبه مستحيل، ويعيد الخبير االقتصادي واألستاذ في العالقا
الدولّية الدكتور سامي نادر السبب إلى العالقة المباشرة بين القطاع االقتصادي اللبناني بالنظام العالمي، مذكرًا 
 بأن "واشنطن المركز المالي العالمي وعدم امتثال لبنان للمطلوب منه يعني اتخاذ قرار فصله عن العالم، وال قدرة

 ."لنا على تحمل ذلك   
 

د القطاع إلى استبعاد امكانية تحيي مة جوستيسا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقصرئيس منظسببان يدفعان    
المصرفي اللبناني عن العقوبات، "األول: المصارف اللبنانية متوجسة وحذرة في تعامالتها، خشية تعرضها للعقوبات 

ن أيضًا التوجس والحذر ينسحباوتحديدًا خشية قطع التعامل معها من المصارف المراسلة واقفال حساباتها لديها. 
على مجمل العمالء والمتعاملين مع المصارف اللبنانية ولو بدرجات متفاوتة، خصوصًا عندما تكون المصارف 

 .بصدد اجراء تحويالت لعمالئها إلى الخارج عبر المصارف المراسلة أو عند تلقيها تحويالت
 

فية، بهذه العقوبات من العمالء والمستفيدين من خدمات مصر السبب الثاني: يصعب أحيانًا التمييز بين المعنيين 
خصوصًا منهم من يسمون في القانون األميركي "المرتبطون غير المباشرين" أو "الدائرون" في فلك الذين يعتبرون 

 ".حزبيين
 



ة فائقة"، للكن حجم التفاؤل لدى الباحث رمزي الحافظ كبير، فهو يعتبر أن "لبنان سيجتاز محنة العقوبات بسهو 
لكنها بالنسبة إليه "ستدفع مصرف لبنان والمصارف إلى بذل المزيد من الجهود"، ويسجل نجاحًا في اللقاءات التي 
جمعت اللبنانيين واألميركيين حول هذه القضية، ويقول: "زيارة الرئيس سعد الحريري ولقاء الرئيس ترامب، اضافة 

أو جهود مصرف لبنان مع الخزانة االميركية ووزارة العدل، خففت من  إلى زيارات الوفود النيابية إلى الكونغرس
وطأة العقوبات على المصارف اللبنانية"، ويوضح: "على المدى القصير تفرض العقوبات على نظامنا المصرفي 

 طاجراءات وتدابير مشددة تزعج أحيانا الزبائن، خصوصًا بالتساؤالت عن مصدر المال، لكن في المديين المتوس
 والطويل، فإن هذه االجراءات تسهم في بناء الثقة بين الجهاز المصرفي اللبناني واجهزة الرقابة االميركية ما يخفف 

 ضرر العقوبات.   
 

 
النظرة مختلفة لدى نادر، الذي يرى أن كل االحتماالت واردة، وأن العقوبات "قد تؤدي إلى ابعاد المستثمر عن 

ن األخطار العالية. ومن السيناريوهات السيئة تأثر حركة الودائع وسحبها لبنان ألن األخير بات مصنفًا ضم
وبالتالي انهيار القطاع المصرفي"، فهو يعتبر أن تفجيراً واحداً قرب أحد المصارف كالذي استهدف "لبنان والمهجر" 

 %0ًا نسبته يسجل لبنان نمو قادر على تهديد حركة الودائع وتاليًا زعزعة الثقة. ويذّكر أن "للسنة السادسة تواليًا 
 ديناً عامًا، ، وبالتالي نحن في لحظة نحتاج فيها إلى استعادة الثقة، لذا فإن العقوبات  %5و %00في مقابل عجز 

 ستغرقنا اكثر".   
 

قراءته بالمصارف المراسلة وتعاون المصارف اللبنانية معها، ويقول: "األولى ستحاذر أكثر وأكثر  بول مرقصيربط    
التها مع المصارف اللبنانية باعتبار أن الخطر المصرفي اشتد لدينا، ما يزيد الصعوبات في اجراء في تعام

التحويالت من وإلى الخارج، ويؤدي ذلك إلى تقييد التعامالت المالية للبنان ويجعل بعض مصارفه عرضة لالدراج 
عليها  دم تحملها العقوبات التي تفرضعلى اللوائح األميركية، وبالتالي تصبح معرضة للمساءلة. ومن الممكن ع

 ".حينها، وعزلها عن الخريطة المصرفية العالمية واقفالها. لكن في الشكل العام، فان المصارف تتخذ حذرها
 

ماذا عن تأثير العقوبات على حزب الله؟ يجيب مرقص: "التأثير محدود ألن األحزاب والكيانات السياسية والعسكرية 
ت غالبًا ما ال تفتح باسمها حسابًا مصرفيًا بل هي تفتح حسابات باسماء مستعارة أو تنصرف التي تتعرض للعقوبا



إلى التعامالت النقدية"، ويقدم خالصة مفادها أن "الصيغة الجديدة للقانون األميركي لن تأتي بأدوات تنفيذية جذرية 
تأثير اللبنانية، فحذرة في تعامالتها، والتختلف عما هي عليه أساسا في القانون األميركي الحالي. أما المصارف 

 ".المقبل هو معنوي أكثر مما هو اجرائي، والقانون الجديد هو تأكيد للرسالة السابقة التي أخذت بها المصارف
 

ال يمكن تحديد نسبة الضرر على "حزب الله" طالما أن موازنته وموارده المالية مجهولتان، ويقول الحافظ: "مصادر 
تنوعة ومستترة، واالطالع عليها يندرج ضمن الحرب االستخباراتية وليس القنوات الشرعية، ومعظم حزب الله م

االيرادات التي تصل الحزب هي عبر قنوات غير شرعية، ومن الصعب السيطرة عليها عبر العقوبات"، ويضيف: 
ا بالنسبة ولديه طرقه الخاصة، أم"العقوبات ستسبب ضررًا لـ"حزب الله" لكنه قادر بامكاناته على التعامل معها، 

إلى المصارف، فستؤدي إلى تحصينها بعدما توضحت األمور بما هو مطلوب منها، وال جديد في هذه العقوبات 
سوى انها وّسعت دائرة المشمولين بالعقوبات، فيما صالحية الرئيس األميركي بوضع الئحة للعقوبات موجودة 

 ".سابقاً 
 

الله لديه طرق تمويل خارج القطاع المصرفي اللبناني أو النظام العالمي، ولديه أنظمة يرى نادر أيضًا أن "حزب 
بديلة عما طالته العقوبات، لذا فإن التأثير األكبر سيكون سياسيًا عبر استهداف بيئته الحاضنة وشركائه، كما أن 

الئحة أفراد وضمهم إلى القانون الجديد سيطال الحرس الثوري االيراني، وقد أعطي ترامب صالحية بوضع 
 ".العقوبات"، مذكرًا بأن "بيئة حزب الله عنصر أساسي في منظومته واستهدافها سيؤثر عليه


