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منذ اإلعالن األميركي عن وضع رٔييس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الئحة العقوبات على أساس قانون ماغنتسكي بدٔا 

 .السٔوال عن ما هي المستندات التي على أساسها ُوضعت العقوبات

المعني بالفساد وحقوق اإلنسان الذي توضع على أساسه الشخصيات على الئحة العقوبات الخاصة بمكتب ماغنتسكي هو القانون 

توضع   مراجعة األصول والموجودات في الواليات المتحدة األميركية. ال يصدر الحكم على أساس إدانة الشخصية، بل

علومات يستقيها المكتب من مصادره الخاصة والرسميةالشخصية السياسية على الئحة العقوبات على أساس الشبهة المتعلقة بم . 

وبالتالي يتوقع الرٔاي العام إبراز دليل على االتهامات التي على أساسها تعاقب الشخصيات وتمنع من زيارة أراضي الواليات 

 .المتحدة

ئحة  فيها رئيس أكبر كتلة نيابية في لبنان  فما هي المستندات التي تملكها اإلدارة األميركية والتي اتهمت أُدرج باسيل على الالا

 بالفساد؟

ض لها لالنقالب على عالقته بحزب هللا وفشل هذه الضغوطات ٔاداى  في كلمة باسيل األخيرة، تحداث باسيل عن ضغوطات تعرا

نها نص القرار األميركي ؤاب رزها متعلق إلى عقابه بهذا الشكل. وفي كالمه طلب باسيل مستندات تثبت االتهامات التي تضما

 .بملف الكهرباء والنفايات واستغالل السلطة

سرعان ما ردات على باسيل السفيرة األميركية في لبنان دوروثي شيا في كلمة متلفزة قالت فيها إنا المستندات سرياة وال يمكن 

 .الكشف عنها

ة األصول والموجودات، الهدف من يقول المتخصص بالقانون الدولي دكتور بول مرقص إنا عادة وبحسب أدبيات مكتب مراجع

ما هو الدفع باتجاه تغيير السلوك. يضيف مرقص أنا عشرات   وضع أي شخصية على الئحة العقوبات ليس العقاب بقدر

األسماء تما وضعها ثم إزالتها عن الئحة العقوبات، من الصين غامبيا نيكاراغوا وغيرها من الدول التي ذهبت فيها بعض 

مسار معيان مع اإلدارة أو القضاء األميركي الشخصيات باتجاه . 

  

 هل يقاضي باسيل اإلدارة االميركية؟

قالها باسيل. لن يبقى مكتوف اليدين حيال وضعه على الئحة العقوبات. فما هي الخيارات المتاحة أمامه؟ يقول مرقص إناه يجب 

الا إلى إدارة مكتب مراجعة األصول والموجودات والطلب منهم المستندات والدليل الذي استَند إليه المكتب  على باسيل الذهاب أوا

ية المستندات للداللة على إلحاح المتهم  ئحة. وهنا ال بدا من إضافة كالم السفيرة األميركية عن سرا في وضع اسمه على الالا

 .بالكشف عن حقيقة االتهامات المساقة ضداه

ئحة، وإن تعذار في هذه الحالة، يقول مرقص إنا على المكتب المراجع ة ثم اتخاذ قرار إبقاء أو إزالة اسم جبران باسيل عن الالا

وئاخذ المسار القضائي  .ذلك يمكن لباسيل الذهاب إلى القضاء األميركي الذي يبقي أبواب محاكمه مفتوحة للدعاوى القضائية

. وقتاا لجهة ضرورة توكيل محامين والتحضير لرفع الدعوى والمرافعة. وإن كان األ مر يتطلب وقتاا طويالا إالا أناه ليس مستحيالا

سبق أن حصل ذلك مع رجل األعمال مرعي أبو مرعي الذي رفع دعوى في القضاء األميركي على خلفية وضعه على الئحة 



ا من مسارات الد عوى العقوبات واستحصل منها حقاه أو جزء من هذا الحق. كذلك فعل البنك اللابناني الكندي الذي ربح مسارا

ا على وضعه على الئحة العقوبات  .القضائية التي رفعها احتجاجا

يختم مرقص بالقول إناه يمكن استنتاج ربط تحالف باسيل بحزب هللا ما بين سطور القرار الصادر بحقاه ال سياما بعدما تبعه 

ابي، إالا أناه في منطق المٔوسسات تصريحات عن مسٔوولين أميركيين دانوا هذا التحالف قائلين إنا باسيل متحالف مع حزب إره

 .ما للسياسة للسياسة وما للقضاء للقضاء وجبران باسيل سيتجه إلى القضاء
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