
 ما تأثير العقوبات على "حزب هللا" و"القرض الحسن"؟

 

 

 اقتراح قانون جديد لمكافحة نشاطات "حزب هللا" المالية

" مجد بو مجاهد -النهار"  

 
تشكّل العقوبات األميركية األداة السياسة والقانونية األكثر شهرةً وانتشاراً حول العالم، لما لها من تأثير فاعل 

المستوى العالمي، وهي تترجم كاستجابة لتحديّات تتناول المصالح األميركية في أكثر من مجال على 

المعّرضة للخطر. وهي وسيلة أميركية للعمل على مكافحة اإلرهاب أو تبييض األموال. كما أنها وسيلة 

لإلشارة إلى استياء المسؤولين األميركيين من سلوك معين. على الصعيد اللبناني، أدرج مكتب مراقبة 
صول األجنبيّة التابع لوزارة الخزانة األميركيةاأل  (OFAC)  في الساعات الماضية، سبعة لبنانيين على صلة

القرض "و"#القرض الحسن" على قائمة العقوبات. وقد رأت الخزانة أّن "الحزب" يستخدم  "بـ"#حزب هللا

نظام المالي والدوليالحسن" كغطاء إلدارة األنشطة المالية للجماعة اإلرهابية والوصول إلى ال .  

 
، القاعدة 2001أيلول  23الموقّع من قبل الرئيس بوش بتاريخ  13224تاريخيّاً، كان األمر التنفيذي رقم 

القانونية التي استندت إليها وزارة الخزانة األميركية لفرض العقوبات المستحدثة على اللبنانيين، الذين ترى 

 2007لتي أدرجت على قائمة مكتب مراقبة األصول األجنبية عام أن لهم صلة بمؤسسة "القرض الحسن"، وا
لكونها تعمل، وفق ما أشارت إليه السلطات األميركية، كغطاء إلدارة األنشطة المالية لجماعة مصنّفة إرهابية 

  .على قائمة مكتب مراقبة األصول األجنبية، كما أنها ساهمت بوصولها إلى النظام المالي الدولي

 
 

للخزانة األميركية الصالحية لحظر أصول األفراد والكيانات  13224ام، يوفّر األمر التنفيذي رقم وبشكل ع

التي تقدّم الدعم أو الخدمات أو المساعدة، أو ترتبط بأّي شكل بالمنظمات المصنّفة إرهابية والمدرجة على 

نفيذيقائمة مكتب مراقبة األصول األجنبية الخاصة أو المعينة بموجب األمر الت .  
 

 

وتأثيرها، يرى رئيس  "في فعالية العقوبات على سبعة أشخاص على صلة مع "حزب هللا" و"القرض الحسن
النهار" أن "هذه العقوبات هي ذات تأثير ملحوظ "منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص عبر 

 ً  ألنها تمنع األميركيين بشكل عام من التعامل لكونها أّوالً تجّمد أّي أصول أميركية تابعة لهم في أميركا، وثانيا

معهم. كما أنها تعّرض أولئك الذين ينخرطون في معامالت معيّنة مع األفراد المحدّدين، إلى خطر إدراجهم 

  ."أيضاً على الئحة العقوبات، بما في ذلك مصارف لبنانية
 

 

ع عن الديموقراطية األميركيةويذّكر مرقص أنه "باالستناد إلى البحث الذي أجرته مؤسسة الدفا  (FDD) ،
في نهاية  "Z فإن عملية االختراق لحسابات "القرض الحسن" التي قامت بها مجموعة تدعى "سبايدر



ألف شخص وكيان، من بينهم كوادر تابعة  400، أدّت الى تسريب معلومات ووثائق عن أكثر من 2020
المؤسسة، باإلضافة إلى أسماء مصارف لبنانية اعتُبر  "لحزب هللا" ومؤّسساته، يشكلون كبار المودعين لدى

أنها تخدم مؤسسة "القرض الحسن". وأضاف البحث أن العاملين في "مؤسسة القرض الحسن"، قد استخدموا 

حساباتهم الشخصية في البنوك اللبنانية لتيسير عمل المؤسسة والمساهمة في وصولها الى النظام المصرفي، 

المصارف بنشاطات الموظفين المعنيين مع احتمالية علم هذه ".  
 

ويلفت مرقص إلى أن "العقوبات األخيرة تتزامن مع تقديم السيناتور مارشا بالكبورن، اقتراح قانون جديد 

لمكافحة نشاطات "حزب هللا" المالية الثلثاء الماضي، فيكون إذا سلك طريقه التشريعي وأقّر، القانون الثالث 
رة بعد قانوني عام الذي يعني الحزب مباش ، رغم أنني أستبعد إقراره، ألنه يقّسم لبنان 2018وعام  2015

إلى مناطق جغرافية تتفاوت فيها التعامالت المصرفية بسبب المخاطر، وهو ما كان جرى تقديم نّص مماثل له 

  ."سابقًا ولم يقرّ 

 
زانة األميركية تقوم عبر مكتب مراقبة ويشرح مرقص القاعدة القانونية للعقوبات في إشارته إلى أن وزارة الخ

األصول األجنبية بإدارة وإنفاذ العقوبات التجارية واالقتصادية والمالية، وذلك كجزء من أهداف السياسة 

الخارجية األميركية، والتي يمكن أن تشمل أفراداً وكيانات أجنبية صنفتها إرهابية، وتشكل تهديداً لألمن 
ت المتحدة األميركية. وتحدّد أصول تطبيق هذه العقوبات باالستناد الى أوامر القومي واالقتصادي للواليا

تنفيذية موقّعة من قبل رئيس الواليات المتحدة، والتي تخّول وزارة الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة 

ات المالية أو والمدعي العام، تحديد األفراد والكيانات التي تقوم إما بتقديم الدعم المالي أو توفير الخدم

التسهيالت المالية أو غيرها من الخدمات لدعم األعمال اإلرهابية، أو لدعم األفراد أو الكيانات المحددة على 
وبمجّرد قيام وزير الخارجية أو وزير الخزانة بإدراج فرد أو كيان على  .الئحة العقوبات بأي وسيلة كانت

ل األجنبيةالالئحة، يتابع مرقص، يتخذ مكتب مراقبة األصو  (OFAC)  اإلجراء المناسب لتجميد أصول

وأموال الفرد أو الكيان في الواليات المتحدة، كما يقوم بإخطار المؤسسات المالية األميركية بأمر الحظر. ثم 

وتالياً، تبقى  .يتّم إدراج أسماء المحدّدين بالعقوبات على القائمة الخاصة لمكتب مراقبة األصول األجنبية
مدرجة حتى يتم إلغاء األمر التنفيذي وفقًا لقانون الواليات المتحدةاألسماء  .  

 

بدورهم، يستقرئ خبراء في الشؤون األميركية أن العقوبات المالية واالقتصادية على "حزب هللا" هي بمثابة 
افحة إجراءات أساسيّة ومدرجة في سياق مستمّر تتّبعه الواليات المتحدة. وتُعنى واشنطن بالعمل على مك

ممّولي "حزب هللا" وتجفيف مصادره المالية. وقد طالت العقوبات في فترات سابقة ممّولين لـ"الحزب" في 

عدّة قاّرات. وإذا كانت المفاوضات قائمة في سبيل عودة إيران إلى االتفاق النووي، فإن الخبراء ال يجدون أن 

ع األذرع والميليشيات الموالية اليران في المنطقة، ثمة عالقة للعقوبات األميركية المتعلّقة باإلرهاب وبموضو
ويصنّفون العقوبات األميركية ضمن عدّة أنواع وأقسام، منها كانت  .بالمفاوضات القائمة حول الملف النووي

عقوبات مسّطرة قبل مرحلة االتفاق النووي، ومنها خاّصة بالملف النووي، ومنها متعلّقة بمكافحة اإلرهاب. 

لمفاوضات للعودة إلى االتفاق النووي، يمكن أن تتناول االستعداد للحديث في سبل أو شروط رفع وإذا كانت ا
العقوبات المفروضة على ايران في ما يتعلق بالملف النووي تحديداً، إال أّن أي عقوبات أخرى، ال عالقة لها 

 .بالملف النووي أو بالمفاوضات

 

https://www.akhbaralyawm.com/news/93857?fbclid=IwAR3vAR0q5T5XElOhr6aZ

gU5CiBSFXVaP-S-uWy0cE7V1rlZjj9HizfHX-zc  

https://www.akhbaralyawm.com/news/93857?fbclid=IwAR3vAR0q5T5XElOhr6aZgU5CiBSFXVaP-S-uWy0cE7V1rlZjj9HizfHX-zc
https://www.akhbaralyawm.com/news/93857?fbclid=IwAR3vAR0q5T5XElOhr6aZgU5CiBSFXVaP-S-uWy0cE7V1rlZjj9HizfHX-zc

	ما تأثير العقوبات على "حزب الله" و"القرض الحسن"؟

