
 محاذير قانونية تحيط بحصول لبنان على المحروقات من إيران

 

حسن نصر هللا عن استيراد النفط من إيران، على حركة « حزب هللا»حذر خبراء قانونيون من تداعيات إعالن أمين عام 

التحويالت واالعتمادات والشحن من لبنان وإليه، وامتناع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون 

 .معه

عقوبات على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط  2018عام وتفرض السلطات األميركية منذ ال

 .اإليرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات اإليرانية

ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات ازدادت حدتها في األسابيع الماضية نتيجة التقنين في توزيع البنزين والمازوت، وهما 

                                                                      .مادتان يدعمهما مصرف لبنان الذي تآكلت االحتياطات المالية فيه

ن إيران، دون الحصول على استيراد الوقود م»الحقوقية الدكتور بول مرقص من أن « جوستيسيا»وفيما ينبه رئيس منظمة 

إعفاء خاص من وزارة الخزينة األميركية قد يضع البالد تحت العقوبات األميركية، ما قد ينعكس على حركة التحويالت 

، يرى «واالعتمادات والشحن من لبنان وإليه وتمتنع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه

طالما العقوبات األميركية مطاطة وغامضة فال يمكن »قانون الدولي والعلوم الدستورية الدكتور شفيق المصري أنه الخبير في ال

الجزم كيف ستتصرف واشنطن إزاء إعالن )حزب هللا( هذا وما إذا كانت ستفرض عقوبات على لبنان الرسمي بعدما كانت 

البواخر اإليرانية وصلت إلى فنزويال أي الحديقة الخلفية للواليات » ، مضيفا:«عقوباتها تقتصر على أشخاص وكيانات لبنانية

          .«المتحدة وهي لم تتحرك، كما أن بواخر أخرى تصل إلى سوريا تحت أنظار واشنطن

هناك أكثر من نقطة يفترض التوقف عندها في الخطاب األخير لنصر هللا »أن « الشرق األوسط»ويعتبر المصري في تصريح لـ

قوله هذا مخالف للقانون »، الفتا إلى أن «ه إنه سيتم التعاطي مع السفينة اإليرانية كأرض لبنانية منذ لحظة إبحارهاأبرزها قول

كلم وما عدا ذلك نكون في مياه إقليمية لدول  12واألعراف، فالسيادة تكون على عرض المياه اإلقليمية للبنان والتي تحددت بـ

                                                                   .« اأن ال سيادة لبنانية عليهأخرى أو مياه في عرض البحر ال شك 

يتوجب معرفة ما إذا كانت هذه »وبحسب مرقص، فإنه وبالنسبة إلعالن نصر هللا انطالق باخرة محروقات من إيران إلى لبنان، 

، موضحا في تصريح «العملية هي على سبيل التعامل التجاري أم ال، وما هي اآللية التي سوف تتبعها وبواسطة أي شركات

رغم الحاجة الحيوية للبنان لمورد نفطي، فإنه هناك مخاطر قد ترافق هذه العملية، باألخّص على »أنه « األوسطالشرق »لـ

                                                                                          «.الشركات التي تقدم ليس فقط على استيراد النفط بل أيضاً على تفريغ وتوزيع حمولة النفط القادم من إيران

ات، أي أن أي شركة أو فرد من القطاع الخاص أو العام الذي ويوضح مرقص أن العقوبات األميركية هي على األفراد والكيان

يساهم ويسّهل ويساعد في عملية استيراد النفط اإليراني إن كان تفريغا أو نقال أو شحنا أو أي طريقة أخرى مادية أو لوجيستية، 

                                                                                                               .هو معّرض للعقوبات األميركية

خاص من هذه العقوبات، وذلك عبر تقديم الدولة اللبنانية طلب ويمكن للبنان، على حد تعبير مرقص، طلب الحصول على إعفاء 

تبريراً مقنعاً ومعلاّلً عن الحاجة الحيوية للدولة اللبنانية »إعفاء أو استثناء من قبل وزارة الخزينة األميركية، ينبغي أن يتضمن 

ة دول من العقوبات على استيراد النفط ، الفتا إلى أنه كان قد سبق وقدّمت واشنطن إعفاءات استثنائية لعد«لهذه الخدمات

اإليراني، كالصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليابان وتايوان واليونان، ورد وزير خارجية أميركا السابق مايك 

لكافي في بومبيو ذلك إلى الظروف الخاصة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على النفط اإليراني، وكذلك لضمان العرض ا

 .سوق النفط

ورغم أن الخزانة األميركية قدّمت هذه اإلعفاءات فإنها كانت إعفاءات مؤقتة لكي تتمكن هذه الدول من أن تجد بديالً للنفط 

اإليراني، حتى أن الهند التي هي واحدة من أكبر البلدان المستوردة للنفط اإليراني، توقفت عن االستيراد بعد انتهاء مهلة اإلعفاء 

 .الممنوحة لها، وحظي العراق مؤخراً بتمديد مهلة اإلعفاء

 

 Voice of - ما هي التداعيات القانونية واإلقتصادية العالن نصرهللا انطالق البواخر اإليرانية المحملة المحروقات؟
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