
سيد وعرب وخوري "جاءت لذرائع محض داخلية"... فما العقوبات األميركية على ال

 هي مفاعيلها؟

 

في خطوة لم يتوقعها أحد، فرضت الخزانة األميركية عقوبات على كّل من النائب جميل السيد، ورجل االعمال جهاد العرب 

 .ورجل األعمال داني خوري، بشبهة الفساد والمساهمة بتقويض حكم القانون في لبنان

الحقوقية واستاذ  justiciaة تحليلية لهذه الخطوة ومفاعيلها، اعتبر المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة وفي قراء

القانون الدولي الذي درس القانون االميركي لعدة سنوات في الجامعة االميركية في بيروت، أّن " الملفت بموضوع العقوبات 

الصادر عن االدارة االميركية، أي السلطة التنفيذية،  13441مر التنفيذي رقم أنها تتناول مكافحة الفساد في لبنان وتفعل األ

والذي يستهدف المتهمين بتقويض دولة القانون في لبنان"، مضيفا أنه "غالبا ما تكون العقوبات االميركية ترمي إلى مكافحة 

اللبناني وال تعني العالم ككل، وبموضوع الفساد االرهاب او تمويله بينما هذه المرة جاءت لذرائع محض داخلية تعنى بالداخل 

 تحديدا".

وفّسر مرقص، في حديث لـ"الديار" أّن "هذه العقوبات صادرة عن مكتب مراقبة االصول والموجودات االجنبية في الواليات 

الواليات المتحدة االميركية المتحدة األميركية التابع لوزراة الخزينة االميركية، وهذا المكتب ليس محكمة بل هو إدارة عامة في 

أي هو غير مقيد بتعليل ويتمتع  strict       liabilityئم على مبدأ التشدد في المسؤوليةوليس مقيدا بحسب القانون االميركي القا

التعاون بسلطة تقديرية واسعة قائمة على مجرد االشتباه، أي وجود شبهة، ولو كان يعدّ تقاريرا مفّصلة تقوده إلى هذه الشبهة ب

  public or administrative agencies. ىمع سائر االدارات االميركية العامة والوكاالت المتخصصة وهو ما يسم

وأوضح أن ّ "التظلّم من مقررات هذا المكتب االداري تكون أمامه ومن ثم أمام المحكمة الفيدرالية االميركية، بناء لدفوع يتقدم 

العقوبات، علما أنه في فترة االعوام القليلة الماضية ومن خالل تجربتنا لم يرفع هذا المكتب  بها الشخص المفروضة عليه

االسماء عن االئحة بسهولة، مما حدا بهؤالء إلى اللجوء الى القضاء االميركي بواسطة مكاتب محاماة محلية واميركية مع ما 

 يترتب على ذلك من وقت وكلفة باهظة".

وعن مفاعيل هذا القانون قال مرقص "أوال من حيث تنقل االشخاص، يصبح التنقّل صعبا إلى البلدان الغربية خصوصا، 

ومتعذرا إلى الواليات المتحدة االميركية وعدد من الدول االوروبية، حتى أّن بعض الدول العربية قد يكون المرور عبرها 

رجين على الئحة العقوبات األميركية في مطار "كزابالنكا" حيث اقطيد من محفوفا بمخاطر التوقيف كما حصل مع أحد المد

 هناك إلى الواليات المتحدة االميركية وذلك تبعا لالتفاقيات القائمة مع هذه البلدان من قبل الواليات المتحدة".

 correspondent banks أّما على مستوى التحويالت المالية فشرح مرقص أّن "التحويالت عبر المصارف الدولية المراسلة

إقفالها بما فيها المصارف اللبنانية  تصبح متعذرة، شانها شأن الحسابات المصرفية التي تبادر المصارف إلى swiftوشبكة الـ

 ."خصوصا الحسابات في عملة الدوالر األميركي

الحسابات بالليرة اللبنانية الموجودة في المصارف اللبنانية والتابعة للشخص المدرج على الئحة " وهنا تجدر االشارة إلى أنّ 

 .غطاء من المصرف المركزي، وذلك حسب تقدير هذا األخير العقوبات قد تبقى مفعّلة في حال أخذ المصرف اللبناني موافقة او

أما سائر الموجودات ومنها العقارية فيلفت مرقص إلى أنها "تجّمد إذا كانت في الواليات المتحدة االميركية، او تحت سيطرة 

أو  associatesالـ أشخاص أميركيين، وتصادر، وتمتد هذه االجراءات والصعوبات على المقربين من دائرة الشخص المدرج

 ."خصوصا لناحية الحسابات المصرفية والتحاويل المالية direct family members األقرباء المباشرين
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