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مقّدمة

اأ�سبحت العقوبات من اأبرز اأدوات ال�سيا�سة اخلارجية يف العقود التي تلت 

ورغبتها  الدول  قدرة  تراجع  مثل  عوامل  بفعل  وذلك  الباردة،  احلرب  نهاية 

يف ا�ستخدام احلرب الع�سكرية وتزايد اأهمية العامل االقت�سادي ال�ستقرار اأي 

الت�سعينيات  فمنذ  املتبادل.  االقت�سادي  الت�سابك  بفعل  واأي�سًا  �سيا�سي  نظام 

فر�ض االحتاد االأوروبي العقوبات قي 35 منا�سبة خمتلفة بعناوين اإدارة �رضاع، 

وم�ساعدة  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  انت�سار  ومواجهة  الدميوقراطية،  وت�سجيع 

 
1
التحوالت بعد ال�رضاعات ومواجهة االرهاب.

تنطبق هذه املالحظة ب�سكل اأ�سا�سي على الواليات املتحدة االأمريكية التي 

حتتاج ل�سبط املزيد من املناف�سني، ال �سيما من غري الدول، باأدوات غري ع�سكرية 

م�ستفيدة من اأف�سليتها الهائلة يف النظام املايل واالقت�سادي الدويل )ملحق 1: 

اأن تبداأ حروبًا جتاريًا  برامج العقوبات االأمريكية(. فيمكن للواليات املتحدة 

وال اأحد �سيقوم بالرد الأنه، بح�سب كلمات بيرت نافارو مدير املجل�ض الوطني 

2
للتجارة يف اإدارة ترامب، “نحن اأكرب �سوق واأكرثها ربحية يف العامل”.

منذ بداية القرن الواحد والع�رضين تواجه الواليات املتحدة ُمع�سلة اأ�سا�سية 

1 - Francesco Giumelli and Paul Ivan, The effectiveness of EU sanctions an 
analysis of Iran, Belarus, Syria and Myanmar (Burma), EPCISSUE PAPER, NO. 
76, November 2013, p.5 

 Jacob J. Lew and Richard Nephew, The Use and Misuse of Economic :2 - مقتب�ض يف
Statecraft, Foreign Affairs, November/December 2018
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عنوانها تراجع منظومة هيمنتها يف ال�رضق االأو�سط وياأتي يف قلب هذه املُع�سلة 

دور اإيران وحلفائها وال �سيما حزب اهلل. فلقد متّكن احلزب من هزمية الكيان 

لبنان مع  ال�سهيوين وكبح قدرته على املبادرة االإ�سرتاتيجية، وعّزز نفوذه يف 

دعم  كما  وحلفائها،  املتحدة  الواليات  ح�ساب  على  وا�سع  وطني  حتالف 

املقاومة العراقية يف اإنهاك جي�ض االحتالل االأمريكي، و�ساهم يف حماية الدولة 

ال�سورية بعد 2011 ومّثل منوذجًا جلملة حركات مقاومة ومنظمات �سعبية يف 

املنطقة. 

�سّنفت وزارة اخلارجية االأمريكية حزب اهلل كمنظمة اإرهابية اأجنبية عام 

اإرهابية عاملية.  2001 و�سّنفت احلزب منظمة  1997، ثم عادت الوزارة يف 

منذ العام 2006 حتديداً بداأت وا�سنطن باإقرار قوانني واإ�سدار قرارات تنفيذية 

تت�سمن عقوبات مالية واقت�سادية على احلزب وقيادييه وداعمني له اأو متهمني 

اهلل  حزب  االأمريكية  العدل  وزارة  �سّنفت   2018 الثاين  ت�رضين  ويف  بذلك. 

“منظمة اإجرامية عابرة للحدود”. ولي�ست العقوبات اإال مكّونًا واحداً �سمن 
ا�سرتاتيجيات متكاملة تنفذها وا�سنطن �سد احلزب وت�سم عنا�رض ا�ستخبارية 

�سد  امل�ستخدمة  االأدوات  يف  التعقيد  وهذا  وثقافية.  ودبلوما�سية  و�سيا�سية 

“حركة  االأمريكيون عن طبيعة احلزب بكونه  اأدركه  ملا  ا�ستجابة  احلزب ميثل 

وديناميكية  معقدة  لكونها  بوجهها  الوقوف  ي�سعب  حملي   - عاملي  متّرد 

 
3
وي�سعب فهمها اأي�سًا«.

�سد  منها،  املالية  االأمريكية، وحتديداً  العقوبات  الهائل يف  للتطور  ونظراً 

ترامب  دونالد  و�سول  مع  ت�ساعد  والذي  االأخرية  ال�سنوات  يف  اهلل  حزب 

3- Gompert, David C., and John Gordon IV and others, War by Other Means: 
Building Complete and Balanced Capabilities for Counterinsurgency, RAND 
Corporation, 2008, pp. xxx- xxxvi
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الق�سوى”،  “ال�سغوط  �سيا�سة  �سمن  وحلفائها  اإيران  �سد  الت�سعيد  وقراره 

وال�سوؤال  اهلل.  حزب  �سد  املالية  العقوبات  ي  تق�سّ الورقة  هذه  يف  �سنحاول 

فعالية  تقدير  الغايات  متعددة  مقاربة  خالل  من  ميكننا  كيف  هو  االأ�سا�سي 

العقوبات املالية �سد حزب اهلل؟ 
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اأوًل: مقاربة متعددة الأهداف للعقوبات

1.1 - انزياح برادامي النجاح

�ساد ال�سك لفرتة طويلة يف فعالية العقوبات �سمن جمال ال�سيا�سة اخلارجية 

جامعي  )اأ�ستاذ  غيوميللي  فران�سي�سكو  يرى   
1
اأهدافها. حتقيق  على  وقدرتها 

متخ�س�ض يف العقوبات( اأن هذه التقديرات ت�ستند اإىل مغالطات مثل  »املقاربة 

ل�سلوكه  امل�ستهدف  بتغيري  النجاح  تربط  التي   
2
الربح«  – االأمل  عن  ال�ساذجة 

عليه  املفرو�سة  التكاليف  دفع  امل�ستهَدف حتّمل  يتجنب  ما يح�سل كي  وهو 

ال�سيق  التعريف  بهذا  ربطًا  العقوبات  جناح  تقديرات  وتنح�رض  بالعقوبات. 

الدول   لكن لو كان هذا �سحيحًا فلماذا ال تزال 
3
% فقط.  34 % و   5 بني 

واملنظمات ت�ستخدم العقوبات؟ اإن نقطة �سعف هذه املقاربة اأنها تقوم على 

افرتا�ض اأن هدف العقوبات ينح�رض بتغيري �سلوك امل�ستهدف. 

م�سوغة  تكون  اأن  ينبغي  واالإ�سارة  املبادر،  الطرف  من  اإ�سارة  اإي�سال   .1

بو�سوح وقادرة على الو�سول والتلقي ومفهومة من امل�ستهدف.

1 - اأنظر مثاًل:
David A. Baldwin, Economic Statecraft (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1985). Daniel W. Drezner, The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and 
International Relations (Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1999).
2  Francesco Giumelli, How EU Sanctions Work: A New Narrative, EU Institute for 
Security Studies, Chaillot Papers, no. 129, May 2013, p.15

3 - يحيل غيوميللو اإىل عدة درا�سات حول هذه االأرقام:
Robert A. Pape, ‘Why Economic Sanctions Do Not Work’, International Security, 
vol. 22, no. 2, 1997. See also G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K. A. Elliott and B. 
Oegg, Economic Sanctions Reconsidered (Washington, DC: Peterson Institute for 
International Economics), third edition, 2007
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الطرف  من  االإ�سارة  ال�ستقبال  االجتماعي  املجال  اأو  وال�سياق   .2

امل�ستهدف، فاملجال االجتماعي الذي يجري �سمنه ا�ستقبال االإ�سارة يحدد ما 

اإذا كان اإي�سال االإ�سارة �سيوؤدي اإىل اإحلاق العار بامل�ستهدف او تلطيخ �سمعته. 

املعيار  جزئيًا،  ولو  امل�ستهدف،  املجتمع  مع  يت�سارك  امل�ستهدف  كان  فاإذا 

املتهم بتجاوزه ف�سيكون من املمكن اإحلاق العار به، مع افرتا�ض اأنه يهتم باآراء 

اأو تطبيقاته،  االآخرين. وحتى لو كان امل�ستهدف ال يت�سارك يف ذلك املعيار 

اأطراف يف منظمات حكومية وغري  امل�ستهدف )دول،  املجتمع  اأخذ  ولكن 

حكومية، جمموعات، حلفاء ..الخ(  قراراً نتيجة العقوبات باجتناب اأو تقليل 

تلطيخه  جرى  امل�ستهدف  يكون  حينها  امل�ستهدف،  مع  االن�سطة  م�ستوى 

4
داخل املجتمع. 

�سمعته  تلطيخ  اأو  بامل�ستهدف  العار  اإحلاق  اإىل  تهدف  هنا  العقوبات  اإذاً 

رئي�ض  على  عقوبات  فر�ض  ذلك  مثال  حمدد.  ملتلٍق  اإ�سارة  اإر�سال  خالل  من 

دولة متنعه من ا�سترياد املنتجات الفاخرة، هنا املراد اإر�سال اإ�سارة ملواطني تلك 

الدولة اأنه رغم ما يعانونه من فقر فاإن رئي�ض دولتهم يعي�ض حالة بذخ وا�رضاف 

بتهمة  مقاومة  فر�ض عقوبات على حركة  اأو حني  يقّل�ض من م�رضوعيته،  ما 

القيام باأفعال اإجرامية فاملق�سود هنا تلطيخ �سمعتها مبعزل عن االأثر املبا�رض لتلك 

العقوبات. 

عندما  يح�سل  العار  اإحلاق  اأن  ال�سمعة  وتلطيخ  العار  اإحلاق  بني  والفارق 

ويكون  بارتكابه  امل�ستهدف  ُيتهم  �سلوكًا  العقوبات  �سمن  االإ�سارة  حتدد 

اإىل  الر�سالة  تلك  وت�سل  داخلي،  اإحباط  اإىل  يقود  مبا  وهويته  لقيمه  مناق�سًا 

جمهور يعنيه مو�سوع التهمة ويكرتث له امل�ستهدف مما ي�سعه حتت  �سغط 

4 - Ibid, p.167
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خارجي. هنا يكون َمن فر�ض العقوبات قد متّكن من اإقناع جمهور حمدد اأن 

امل�ستهدف اخرتق معياراً م�سرتكًا يّدعي امل�ستهدف التزامه به. باملقابل ميكن 

اأن توؤدي ت�سمية امل�ستهدف اإىل نتيجة عك�سية باأن تكون االإ�سارة لدى جمهور 

 مثل اتهام حركة 
5
اآخر م�سدراً للهوية والفخر وعالمة على الوالء لق�سية اأكرب،

مقاومة باأنها قامت بعمليات �سد قوات حمتلة.  

اأما التلطيخ فهو مرتبط باأن ي�سبح االآخرون قلقني من التوا�سل والتعامل 

مع امل�ستهدف ولو مل يقتنعوا مبا ُن�سب اإليه.  والتلطيخ ميكن اأن يكون له هدف 

من اإثنني: اأن يدفع امل�ستهدف اإىل تغيري �سلوكه، فاإذا كان التغيري م�ستبعداً جداً 

والعار،  الت�سمية  اأي  املقاربة �سده،  تطبيق  عندما جرى  بن الدن  )مثل حالة 

فيما يخ�ض حقوق االإن�سان(، ُيعزل امل�ستهدف اإىل اأق�سى حد ممكن. يف احلالة 

ال�سلوك  ت�سحيح  منه  ويطلب  ما  قاعدة  اخرتق  امل�ستهدف  اأن  ُيعلن  االأوىل 

وقاباًل  حادثًا  االنحراف  يعترب  وهنا  ال�سائدة،  للمعايري  والعودة  املنحرف 

للت�سحيح. اأما يف احلالة الثانية فاالنحراف مرتبط بهوية امل�ستهدف ولذا من 

 
6
غري املرجح اأن يعود للمعايري ال�سائدة.

تاريخية م�ستقرة يف حماولة  اإىل ممار�سة  العار”،  واأحلق  “�سّمي  تعود فكرة 

حتديد  �سلطة  امتالك  خالل  من  اأفراد  اأو  ملجموعات  االجتماعي  ال�سبط 

ال�سواب وفر�ض االن�سياع لل�سائد على املخالفني وردعهم عن تكرار الفعل 

اجتماعية”.  “عقوبة  خالل  من  االعرتاف  �سلبهم  اآخر  مبعنى  اأخرى،  مرة 

ّنف على اأنه داعم لالإرهاب وكان يقيم  5 - يعطي الكاتب مثااًل من مقابلة اأجراها مع �سخ�ض �سُ
يف �سوي�رضا، فقد تعّر�ض للتلطيخ ونبذ من جريانه، ولكنه مل يعان من العار الأنه مل يكن يتبنى معيار 

اأ�سد �رضراً عليه من  التلطيخ  املجتمع بخ�سو�ض دعم جماعات كالقاعدة، ولكن رغم ذلك كان 

جتميد اأر�سدته املالية. 

Biersteker, op.cit., 2015, p175
6 - Biersteker, op. cit., 2015, pp.167- 168
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نحو  تنتقل  اأن  ينبغي  اأنه  ومنها  ال�سجال  من  الكثري  املمار�سة  هذه  و�سهدت 

االأفعال بدل االأفراد. وهذه الفكرة ترتكز على موقف الراأي العام جتاه الطرف 

امل�ستهدف. ويف جمال العالقات الدولية تعر�ست هذه الفكرة للت�سكيك حتى 

�سمن املدر�سة املثالية. وبطبيعة احلال كان الواقعيون اأكرث ت�سكيكًا يف فعالية 

هذه املمار�سة يف حتويل �سلوك الدولة من خالل �سغط الراأي العام الدويل اأو 

االأخالقية وال  املعايري  تتجاوز  الدولة  الأن دوافع  نظراً  الدويل وذلك  القانون 

 
7
تهتم اإال بتح�سيل االأمن والقوة.

1.2 فعالية العقوبات وجناحها؟

ميكن تق�سيم العقوبات، بح�سب غوميللي، من حيث املجاالت اإىل اأربع 

 
9
، وحظر ال�سفر،

8
فئات ال ميكن توقع نتائج مت�سابهة لها: حظر مبيعات ال�سالح

وتكنولوجيات  وب�سائع  خدمات  وت�سدير  )ا�سترياد  اإقت�سادية  واإجراءات 

7  ويف�رض مورغانثاو اأن املجتمع الدويل جرى تدمريه بالقومية، فاالأخالقيات التي كانت متجذرة 
يف عنا�رض »م�سيحية وكوزموبولتية واإن�سانية« جرى ا�ستبدالها بتعدد النظم الوطنية لالأخالق حيث 

»االأخالقيات  لـ  فعالية  من  يعد  مل  عليه  وبناء  العاملية.  �سالحيته  يدعون  اأخالقي  نظام  كل  اأن�سار 

الطرف  يكّبل  تاأثرياً  بالتايل  ميار�ض  ولن  القومية  احلدود  الدويل  العام  الراأي  يتجاوز  ولن  العاملية« 

امل�ستهدف. اأنظر مثاًل:

Hans J Morgenthau, Politics among nations: the struggle for power and peace, New 
YORK: A. A. Knopf, 1948, pp. 191 – 202. The Politics of Leverage in International 
Relations Name, Shame, and Sanction, Edited by H. Richard Friman, Palgrave 
Studies in International Relations Series, 2015, p. 7

اإىل حظر مبيعات ال�سالح  كونه ال يلحق ال�رضر باملجتمع امل�ستهدف، ولكنه يف  اللجوء  يكرث    8
عامل اليوم ي�سعب تطبيقه ف�ساًل عن كونه قد يخدم الطرف االأقوى يف ال�رضاع ورمبا هو الطرف 

املراد معاقبته، ولكنه بكل االأحوال ير�سل اإ�سارة قوية جداً للجماهري املعنية.

على  القدرة  وتقييد  وال�سورة  املكانة  و�رضب  واالإرباك  االزعاج  خللق  ال�سفر  حظر  يهدف    9
الباحثني عن اعرتاف(، وهو غالبًا عبارة عن  ال�سيا�سيني  التوا�سل )مهمة لرجال االأعمال والقادة 

اإ�سارة ال �سيما بوظيفة »�سّمي واأحلق العار«.
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واال�ستثمارات  التعامالت  ومنع  اأ�سول  )جتميد  مالية  واإجراءات  حمددة(، 

واالقت�سادية على  املالية  العقوبات  بني  ومييز غوميللي  للت�سدير(.  وائتمانات 

ال�سكل االآتي:

ميكن للقيود املالية اأن تاأخذ اأ�سكااًل خمتلفة، ومنها م�سادرة ح�سابات بنكية 

ومنع معامالت مالية وحجب القرو�ض. وتقييم اأثر هذه القيود مرتبط ب�سكل 

اإن  فيما  االنتباه  ينبغي  كما  الكلي،  ال�سياق  يف  الن�سبية  واأهميتها  العقوبات 

كانت القيود ت�سبب اأذى اقت�ساديًا اأو متنع فر�سًا م�ستقبلية. والعقوبات املالية 

اإن فر�ست بالتن�سيق مع اأدوات ال�سيا�سة اخلارجية االأخرى ميكن اأن ت�ستخدم 

لتغيري ح�ساب “االأكالف – العوائد” لدى امل�ستهدف واأي�سًا ميكن اأن ُت�ستخدم 

ملنع و�سول الب�سائع وتقييد الالعبني ال�سيا�سيني. 

املالية  العقوبات  من  املتوقع  االأثر  ذات  فلها  االقت�سادية،  العقوبات  اأما 

اأو  اأو االأملا�ض مثاًل(  اأن ت�سمل حظر التجارة يف ب�سائع حمددة )النفط  وميكن 

خدمات )تاأمني ال�سحن البحري(. وميكن اأن تكون درجة التاأثري معتربة حني 

يكون امل�ستهدف معتمداً على نوع حمدد من التكنولوجيا اأو حني يكون غياب 

اأن يفتك بامل�ساريع االقت�سادية للم�ستهدف.  اأو خدمات حمددة ميكن  ب�سائع 

وميكن لهذه العقوبات اأن تغري موازين القوى املحلية بني الالعبني ل�سالح طرف 

اأن يتمتع النظام بدعم جمموعة  على اآخر. ففي االأنظمة ال�سمولية من ال�سائع 

قوية ت�ستغل �سوقًا حمددة، وبالتايل فاإن فر�ض عقوبات على هذه ال�سوق يوؤثر 

10
على ح�ساب النخبة ال�سيا�سية واملجموعة االقت�سادية الداعمة لها.

ت�سعينيات  العراق خالل  حالة  كما يف  للعقوبات،  االإن�سانية  االآثار  اأّدت 

القرن املا�سي، ثم عدم فعاليتها يف ممار�سة ال�سغط الكايف الإجبار الهدف على 

10- Giumelli, op. cit., May 2013, pp. 2224-
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ففي  �ساأنها.  من  والتقليل  ال�سيئة  بال�سمعة  العقوبات  و�سم  اإىل  �سلوكه  تغيري 

درا�سة لـ غاري هوفباور وجيفري �سوت وكيمربيل اإليوت يتبني اأن العقوبات 

االإقت�سادية مل تتمكن من تغيري �سلوك الدولة امل�ستهدفة اإال يف حدود %34 من 

احلاالت التي لوحظت. وهذا ما قاد اإىل ابتكار العقوبات املوجهة اأو الذكية، 

قيا�ض  للعقوبات تتجاوز االإكراه وهو ما �سّعب  اأبعاد جديدة  والك�سف عن 

11
فعالية العقوبات وجناحها.

اأغلب االأحيان نظراً الأهدافها  لي�ض من ال�سهل تقدير جناح العقوبات يف 

جزءاً  اإال  غالبًا  العقوبات  تكون  ال  اإذ  اأخرى  اأدوات  مع  ولتداخلها  املتعددة 

من ا�سرتاتيجية متكاملة في�سعب عندئذ تقدير وزن فعاليتها باملقارنة مع باقي 

جلوء  ب�سبب  العقوبات  اآثار  قيا�ض  ي�سعب  كما  اال�سرتاتيجية.  تلك  اأدوات 

امل�ستهدف اإىل حجب املعلومات والت�سليل. ويقر جوناثان ما�سرتز باأن هناك 

�سعوبة يف اإيجاد عالقة �سببية بني العقوبات ونتائجها، بل ميكن احلديث فقط 

عن وجود ترابط وال �سيما متى كانت النتيجة انهيار النظام املعّر�ض للعقوبات، 

اإذ ال ميكن اجلزم اأن االنهيار كان ب�سبب العقوبات اأو مدى م�ساهمة العقوبات 

12
يف تلك النتيجة.

وانطالقًا من اإدراكهما اأن تقدير جناح العقوبات بعيد جداً عن العلم الدقيق 

اأنه  اإىل  اإيفان  فران�سي�سكو غوميللي وبول  ي�سري  منطقية،  بل هو عملية حتليل 

من املمكن تقدير النجاح من خالل النظر اإىل الهدف املرجو من العقوبات. 

نهوج  وا�سرتاتيجية:  حرب  واآخرين،  هيزوتني  جوزيف  يف  االإكراه،  �سميت،  اأوليفييه   -11
 ،174 –  159 473، �ض:  العدد  املعرفة،  �سل�سلة عامل  اأمين منري،  الثاين، ترجمة  ومفاهيم، اجلزء 

�ض: 172-171

12- Jonathan Masters, What Are Economic Sanctions? Council of Foreign 
Relations, August 12, 2010
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فاإذا كان الهدف هو االإخ�ساع فاإن تغيري ح�سابات التكاليف – العوائد لدى 

املبادر  يرغب  كما  ال�سيا�سة  يف  حتّول  اإحداث  فر�ض  من  يزيد  مبا  امل�ستهدف 

�سيكون املخرج االأكرث تف�سياًل. ولو كانت العقوبات بهدف التقييد فاالأكالف 

اإيجابية.  نتيجة  �ستكون  حمددة  �سيا�سات  لتحقيق  امل�ستهدف  لدى  املتزايدة  

واإن كان الهدف هو التاأ�سري، فاملخرجات املف�سلة �ست�سمل اإما تظهري �سورة 

اإيجابية للمر�سل لدى االآخرين، اأو تقوية املعيار الذي جرت العقوبات ب�سبب 

اخرتاقه، اأو ت�ساعد االأزمة نحو م�ستوى جديد من املواجهة الدبلوما�سية. 

يطّبق الباحثان عملية تقومي من اأربع مراحل لتقدير فعالية العقوبات، حيث 

ينبغي معرفة وحتديد كل من:

فهذا  اخلارجية،  لل�سيا�سة  الكلية  اال�سرتاتيجية  يف  العقوبات  دور   -  1

العقوبات.  فعالية  مدى  تقدير  ن�ستطيع  وبالتايل  املبادر  يريد  ما  نفهم  يجعلنا 

ما  وبالتايل  الكلية،  االإ�سرتاتيجية  العقوبات يف  ودور  معرفة وزن  من  بد  فال 

اإ�سرتاتيجية  من  العقوبات جزءاً  اأن تكون  ينبغي  العموم  منها. يف  املتوقع  هو 

متكاملة واأهدافها قابلة للتحقق وت�ستند لدعم متعدد االأطراف ومرنة وذات 

13
م�سداقية.

2 - غاية واأهداف ال�سيا�سة من ناحية االإخ�ساع )وهذا ال يكون متاحًا حني 

يكون املطلوب من امل�ستهدف يناق�ض م�ساحله اجلوهرية اأو بقاءه ال�سيا�ســـي 

اأ�سعب  نظام،  اأو  جمموعة  اأو  اأفراد  غالبًا  امل�ستهدف،  حياة  )والتقييد(جعل 

وتقوي�ض قدراته على حتقيق اأهداف معينة( واإر�سال االإ�سارة )ال تفر�ض عبئًا 

ماديًا خوفًا من اأن ي�سل ال�رضر ملن ال م�سلحة لدى املر�سل باإيذائهم. هنا من 

املفيد االإ�سارة اإىل اأن هذه االأهداف ميكن اأن ت�سري بالتزامن اأو بالتتابع. 

13- Ibid
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“احتاد  بحث  اأظهر  الغاية،  بلحاظ  العقوبات  فعالية  تفرقة  خالل  من 

العقوبات املوجهة” TSC اأن فعالية العقوبات املخ�س�سة لتقييد امل�ستهدف اأو 

اإر�سال اإ�سارة كانت اأكرب مبا يقرب ثالثة اأ�سعاف )كانت فعالة يف 27 % من 

احلاالت( مقارنة بتلك املخ�س�سة لالإجبار على اإحداث تغيري يف ال�سلوك )10 

14
% فقط(.

3 - تاأثري العقوبات املبا�رض وغري املبا�رض وغري املتعمد والكلفة التي يتحملها 

 فتقدير جناح العقوبات 
15

املبادر، من دون كلفة ال يكون الفعل ذا م�سداقية،

ي�ستلزم معرفة النتائج على الطرفني. 

4 -  النفع املقارن للعقوبات، اأي هل كانت العقوبات هي البديل االأف�سل، 

وهل من املمكن الو�سول اإىل ذات النفع الذي حققته العقوبات بكلفة اأقل من 

خالل اأداة اأخرى يف ال�سيا�سة اخلارجية؟ وهذه مقارنة يجب اأن متتد يف الوقت 

16
واملجاالت.

ا�ستنتج كل من توما�ض بري�ستكر وبيرت اإيه جي فان بريجيك بدورهما جملة 

من املتغريات التي تعزز من جناح العقوبات:

اأ�سا�سي  املبادر وامل�ستهدف  ال�سابق للعقوبات بني الطرف  التجارة  حجم 

يف فعالية العقوبات االقت�سادية. 

14- Thomas Biersteker and Peter A.G. van Bergeijk, HOW AND WHEN DO 
SANCTIONS WORK? THE EVIDENCE, in On Target? EU sanctions as security 
policy tools, eds. Lana Dreyer and Jose Luengo – Cabrera, ISSUE, no. 25, 
September 2015, pp. 20 – 27, p.19
15- Lisa Martin, Coercive Cooperation: Explaining Multilateral Economic 
Sanctions, Princeton: Princeton University Press, 1992.
16- Francesco Giumelli and Paul Ivan, The effectiveness of EU sanctions an 
analysis of Iran, Belarus, Syria and Myanmar (Burma), EPCISSUE PAPER, NO. 
76, November 2013, pp.511-
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من   40%( فر�سها.  من  االأوىل  ال�سنوات  يف  للنجاح  العقوبات  تنحو 

النجاح يف فر�ض التغيري حتدث يف العام االأول من تطبيق العقوبات(. وجد 

منظمة  يف  التقني  والتعاون  التدريب  موؤ�س�سة  يف  ق�سم  مدير  �سميتز،  مارتني 

يبداأ  العقوبات  اأثر  اأن  اإح�سائية،  درا�سات  عدة  اإىل  بالعودة  العاملية،  التجارة 

تكّيف  ب�سبب  فر�سها  من  الثانية  اأو  االأوىل  ال�سنة  بعد  حاد  ب�سكل  بالرتاجع 

اأن�سطة  يف  االنخراط  خالل  من  االأخرى  الدول  ودور  امل�ستهَدفة  الدولة 

17
اقت�سادية مع الدولة امل�ستهَدفة.

تزيد فر�ض جناح العقوبات مبقدار ما يكون النظام امل�ستهدف دميوقراطيًا.

االلتزام ال�سيا�سي القوي املتعّدد االأطراف يجعل العقوبات اأكرث فعالية.

االأهداف املحددة ب�سكل دقيق واأدوات ال�سيا�سة املتعددة تعّزز من ن�سب 

ولذا  حمتوم  �سبه  الف�سل  يجعل  العقوبات  من  واحد  نوع  فتطبيق   
18

النجاح.

وحظر  ال�سفر  حظر  مثل  متزامن  ب�سكل  اأنواع  اأربعة  اإىل  ثالثة  دمج  يجب 

مبيعات ال�سالح وجتميد االأر�سدة. 

اأن تكون العقوبات موّجهة اإذ اإنها لي�ست اأقل فعالية من العقوبات ال�ساملة، 

19
ولكن ميزتها اأنها ال ت�ستعدي مواطني الدولة امل�ستهدفة ب�سكل مبا�رض. 

17- Maarten Smeets, Can Economic Sanctions Be Effective? World Trade 
Organization, Economic Research and Statistics Division, March 2018

العقوبات عاليًا،  اأنه كلما كان م�ستوى الطموح والتغيري املطلوب من فر�ض  يوؤكد �سميتز   -  18
.Smeets, Op. Cit :اأ�سبح جناح العقوبات اأكرث �سعوبة. اأنظر

19- Biersteker and Bergeijk, Op. Cit., September 2015, pp. 20 - 27
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ثانياً: تطور احلرب املالية الأمريكية

احلرب  من  جديدة  حلقبة  العنان  اإطالق  اخلزانة:  “حرب  كتاب  يقدم 

خوان  موؤلفه  موقع  من  انطالقًا  احلرب  هذه  لتطور  مف�ساًل  عر�سًا   
املالية”20

زاراتي اأول م�ساعد لوزير اخلزانة ل�سوؤون متويل االإرهاب واجلرائم املالية بني 

عامي 2001 – 2005.  �سنت الواليات املتحدة منذ 2011 نوًعا جديًدا من 

“احلرب  التاأثري واالخرتاق وهذه  احلرب املالية غري امل�سبوقة يف قدرتها على 

مذهب  �سلب  يف  اأ�سبحت  تقديرها  اأو  فهمها  اأ�سيء  ما  غالًبا  التي  اخلفية” 

االأمن القومي االأمريكي. وقد اأحلقت هذه احلرب �رضًرا �سديًدا بالنظم املالية 

وقّيدت  واإيران(  ال�سمالية  وكوريا  القاعدة  )مثل  وا�سنطن  الأعداء  والتجارية 

باأنها  احلرب  هذه  زاراتي  ويعّرف  لهم.  حقيقًيا  اأملًا  و�سّببت  االأموال  تدّفق 

“ا�ستخدام االأدوات املالية وال�سغط وقوى ال�سوق للتاأثري على القطاع امل�رضيف 

وم�سالح القطاع اخلا�ض وال�رضكاء االأجانب بهدف عزل الالعبني املارقني عن 

النظم املالية والتجارية العاملية واإزالة م�سادر متويلهم”. ويت�سح من التعريف اأن 

هذه احلرب تتجاوز العقوبات التقليدية واحلظر التجاري.

20- Juan Zarate, Treasury’s War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare, 
Public Affairs, 2013.

يروي هذا الكتاب ال�سادر عام 2013، ق�سة احلرب املالية االأمريكية واأدواتها و�سناعها ومهند�سيها 

املالية  القوة  حققت  وماذا  تكونت  كيف  الكتاب  وي�رضح  طّوروها.  وكيف  اخلزانة  وزارة  يف 

للواليات املتحدة وما يجب القيام به للحفاظ عليها يف امل�ستقبل. ويبنّي كيف ميكن للمت�رضرين من 

هذه احلرب اأن ي�ستفيدوا من در�ض ال�سنوات الع�رض املا�سية ل�سن حروب مالية �سد اأمريكا. ملزيد من 

التفا�سيل ميكن مراجعة:

ح�سام مطر، قراءة يف كتاب “حرب اخلزانة”، مركز باحث للدرا�سات الفل�سطينية واال�سرتاتيجية، 

جملة باحث، العدد 64، خريف 2018، �ض: 148-119
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2.1 املنطقة الرمادية

منذ حروب اأفغان�ستان والعراق بداأت الواليات املتحدة ت�ستك�سف حدود 

قوتها الع�سكرية، ويف ذات الوقت ت�ساعدت جراأة القوى املناوئة للواليات 

ومع  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  ملا  العاملي  النظام  قواعد  على حتدي  املتحدة 

املعا�رضة والالمتماثلة وحروب  التكنولوجي واأ�سكال احلروب  التطور  تقدم 

لبنان وفل�سطني والعراق،  ناجحة كما يف  بفعل جتارب م�ستجدة  الع�سابات 

اأدرك خ�سوم الواليات املتحدة وجود جماالت جديدة ميكن العمل من داخلها 

لتحدي وا�سنطن وتقوي�ض نفوذها الدويل. ت�سمن هذه املجاالت اإحلاق االأذى 

بوا�سنطن دون ا�ستدراجها اإىل ردود فعل ع�سكرية تقليدية حيث لديها اأف�سلية 

ا�ستهداف م�ساحلها  وا�سحة وهائلة. فاعتمد خ�سوم الواليات املتحدة على 

والهجمات  ب�سمة  دون  من  والع�سكرية  االأمنية  والعمليات  الوكالء،  عرب 

و�سواها.  االأمريكية  املنتجات  ملناف�سة  املحلية  بالعملة  والتالعب  االلكرتونية 

مبرور الوقت جذبت هذه االأدوات اهتمام االإ�سرتاتيجيني االأمريكيني و�سّناع 

اإ�سرتاتيجية  من  جزء  بكونها  االأدوات  هذه  تو�سيف  وجرى  ال�سيا�سات، 

“املنطقة الرمادية” اأي تلك التي بني ال�سالم والدبلوما�سية من ناحية واحلرب 
التقليدية من ناحية ثانية. 

 ،2015 العام  منذ  بارز  ب�سكل  بالظهور  الرمادية”  “املنطقة  مفهوم  بداأ 

العمل  ومناف�سوها  املتحدة  الواليات  خ�سوم  يحاول  كيف  لفهم  حماولة  يف 

التحدي  هذا  مواجهة  لوا�سنطن  ميكن  كيف  وتاليًا  الرمادية  املنطقة  �سمن 

اأمريكا  اأن  اإىل  الرمادية  املنطقة  االأوىل حول  التقديرات  واأ�سارت   
21

امل�ستجد.

 :أنظر على سبيل املثال - 21
Philip Kapusta, “The Gray Zone,” Special Warfare Magazine, October December 
2015, 1925-; Michael Mazarr, Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing 
Era of Conflict (Carlisle, PA: United States Army War College Press, 2015); Frank 
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تعاين  الرمادية” ولكنها  “املنطقة  لتحديات  لال�ستجابة  الالزمة  املوارد  متتلك 

من ق�سور موؤ�س�ساتي ومفاهيمي لتوظيفها يف هذا ال�سياق. وقد �سدرت اأبرز 

الدرا�سات حول املنطقة الرمادية عام 2019 عن معهد راند ومركز الدرا�سات 

الواليات  واأولويات  الرمادية،  املنطقة  )حملة   CSIS والدولية  اال�سرتاتيجية 

22
املتحدة يف املنطقة الرمادية(.

يكتنف مفهوم “املنطقة الرمادية” جملة مفارقات مثل كون تعريفه ال يزال 

�سبابيًا )كونه اأ�سبح ي�سمل كل �سيء تقريبًا مثل حرب الع�سابات واحلرب غري 

النظامية واالكراه( وكونه ال يقدم �سيئًا جديداً يف امل�سمون )فما يدخل �سمن 

اأدوات املنطقة الرمادية كان موجود �سلفًا(، وهو يك�سف قوة و�سعف النظام 

الدويل )منطقة ي�ستخدمها خ�سوم اأمريكا ممن ي�سعون لتغيري اأو تعديل النظام، 

كما اأنه يظهر عدم رغبة اأحد بتحدي القوة التقليدية لوا�سنطن ومعايري النظام 

ال�سعفاء �سد  ي�ستخدمها  املنطقة  العدوان( وا�سرتاتيجيات هذه  الدويل حول 

23
االأقوياء والعك�ض.

تعّرف درا�سة ملوؤ�س�سة راند عام 2019 املنطقة الرمادية اأنها “جمال عمالين 

اإرغامية لتغري الو�سع القائم تكون دون  اأفعال  بني احلرب وال�سالم، وت�سمل 

ع�سكري  رد  ت�ستدعي  اأن  ميكن  احلاالت،  معظم  يف  التي،  العتبة  م�ستوى 

Hoffman, “The Contemporary Spectrum of Conflict: Protracted, Gray Zone, 
Ambiguous, and Hybrid Modes of War,” Heritage Foundation Index of Military 
Power, available at https://index.heritage.org/military/2016/essays/contemporary-
spectrum-of-conflict/; Charles Cleveland, Shaw Pick, and Stuart Farris, “Shedding 
Light on the Gray Zone: A New Approach to Human-Centric Warfare,” Army 
Magazine, August 17, 2015.

والتطوير،  لالأبحاث  االحتاد  مركز  على:  الدرا�ستني  هاتني  ملخ�ض  على  االطالع  ميكن   -  22
اأولويات الواليات املتحدة: اإ�سرتاتيجية املنطقة الرمادية، ت�رضين الثاين 2019. 

23- Hal Brands, Paradoxes of the Gray Zone, Foreign Policy Research Institute, 
February 5, 2016. 
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الع�سكرية  االأفعال  بني  اخلط  على  ال�سبابية  اإلقاء  خالل  من  وغالبًا  تقليدي، 

وغري الع�سكرية وكذلك ال�سباية على امل�ساهمة يف االأحداث )العمل من دون 

 وبذلك تت�سف اأفعال املنطقة الرمادية بكونها: )1( تبقى 
24

ب�سمة وا�سحة(.

اإنها تتك�سف ب�سكل متدرج،  العتبة التي ت�ستوجب رد ع�سكري، )2(  دون 

)3( املنفذ ال يعلن م�سوؤوليته، )4( ت�ستهدف امل�سالح التي تقع مبا�رضة ما دون 

م�سدراً  ت�سعيد  بح�سول  املخاطرة  ت�ستخدم   )5( الوجودية،  اأو  احليوية  تلك 

لالإرغام، )6( ال تت�سمن اأدوات ع�سكرية غالبًا، )7( ت�ستهدف نقاط �سعف 

“ت�ستفيد  الرمادية  املنطقة  اإ�سرتاتيجية  امل�ستهدف. وعليه  الطرف  لدى  حمددة 

25
من ال�سبابية االإ�سرتاتيجية لتحقيق مكا�سب متدرجة”.

اأفعال  على  للرد  املتحدة  للواليات  خيارات  جملة  راند  درا�سة  وتقرتح 

اخل�سوم �سمن “املنطقة الرمادية”، وهي خيارات ردود ع�سكرية ودبلوما�سية 

ومعلوماتية واقت�سادية وهذه ت�سمل عقوبات مالية واقت�سادية. ويف درا�ستي 

كاإحدى  االقت�سادي  االإكراه  يرد  والدولية  االإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز 

اأدوات املنطقة الرمادية التي يوجب ا�ستخدامها جملة اإ�سالحات يف اجلهاز 

احلكومي والبريوقراطي االأمريكي مثل اإن�ساء نظام لتتبع التدفقات املالية وتعزيز 

تهديداً  االأموال  غ�سيل  واعتبار  االأموال  غ�سيل  ب�ساأن  الوكاالت  بني  التعاون 

لالأمن القومي وزيادة احلوافر للقطاع اخلا�ض لتبادل املعلومات. 

يتقاطع مفهوم “املنطقة الرمادية” مع مفهوم القدرة على االإرغام من دون 

حرب كما عرّب عنه ديفيد �ض. غومربت و هان�ض بيننديك يف بحثهما الذي 

ال�سلبة  القوة  يح�رضا  اأن  بعد  وال�سلبة  الناعمة  القوة  بني  امل�ساحة  ي�ستك�سف 

24- Lyle J. Morris and others, Gaining Competitive Advantage in the Gray Zone, 
Rand Corporation, 2019, p.8 
25- Morris, Op. Cit., pp.8- 12
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عن  الدرا�سة  تبحث  ناي.  جوزيف  تعريف  خالف  على  الع�سكري  بالعمل 

البدائل الفعالة عن احلرب والتي من �ساأنها تغذية دور اأمريكي قوي يف العامل 

مفهوم  الكاتبان  ي�ستك�سف  م�ست�ساغ.  اإىل خيار غري  احلرب  مع حتول خيار 

اأو  االأذى  اإحلاق  بهدف  ع�سكرية  غري  و�سائل  عرب  االرغام”  على  “القدرة 
القدرة  وهذه  االأمريكية.  للمطالب  امل�ستهدفة  الدولة  امتثال  به حتى  التهديد 

وتدمرياً.  اأقل �سعوبة وخطورة وكلفة  باأنها  الع�سكري  االرغام  تختلف عن 

العوملة  يف  ح�سورها  على  القدرة  هذه  يف  الأمريكا  الن�سبية  االأف�سلية  وت�ستند 

املوؤ�س�سات  التكنولوجيا،  االإعالم،  )الدوالر،  العاملي  النظام  يف  وحموريتها 

القطاع امل�رضيف، جماالت املعلومات..الخ(.  القدرات اال�ستخبارية،  العاملية، 

وتت�ساعف هذه القدرة اإذا اأ�سيف اإليها تعاون احللفاء االأوروبيني واالآ�سيويني 

على وجه التحديد. 

ال�سلبة  القوة  �سيما  االأخرى وال  القوة  اأ�سكال  مع  االإرغام  قدرة   تتقاطع 

الع�سكرية وتكّمل بع�سها البع�ض. يزيد اقتناع اخل�سم باأن الواليات املتحدة 

قدرة  تكون  اأن  وميكن  االإرغام،  قدرة  جناح  يف  الع�سكرية  القوة  �ست�ستخدم 

يكن  مل  الع�سكري. ويف حال  اخليار  ا�ستخدام  قبل  االأخرية  املرحلة  االإرغام 

مطروحًا اخليار الع�سكري يجب تكون االإجراءات االإرغامية �سديدة احلزم. 

واأهمية ممار�سة الواليات املتحدة لهذه القدرة هي لال�ستجابة ل�سلوك املناف�سيني 

الذي يتجنبون ال�سدام الع�سكري املبا�رض مع اأمريكا ويعملون �سمن “املناطق 

الرمادية”. وميكن لوا�سنطن اأن ت�ستخدم القدرة على االإرغام للتهديد باجلزاء 

 
26

امل�ستهدف. والإ�سعاف  الفعل،  وقوع  بعد  وللمعاقبة  ما،  �سلوك  لردع 

26- ديفيد �ض. غومربت و هان�ض بيننديك، القدرة على االرغام: مواجهة االأعداء بدون حرب، 
موؤ�س�سة راند، 2016، �ض: 12-1
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وت�ستمل القدرة على االرغام على عدة اأنواع: العقوبات االقت�سادية واملالية، 

واالعرتا�ض  الطاقة،  موارد  وا�ستغالل  والتكنولوجيا،  االأ�سلحة  على  واحلظر 

البحري، وم�ساندة خ�سم العدو، والعمليات الهجومية االكرتونية. 

باأنها  الكاتبان  في�سفها  املالية  العقوبات  اأي  الورقة  وفيما يخ�ض مو�سوع 

“االجراء االإرغامي املكافىء للذخرية املوجهة بدّقة”، حيث ميكن اأن ت�ستهدف 
نخب اأو منظمات اأو قطاعات. ولذا تو�سف وزارة اخلزانة بكونها “القيادة 

واأف�سلية   
27

رمادية”.  بدالت  يف  “مقاتلون  هم  وعنا�رضها  القتالية”  غري 

حيث  العامل  حول  امل�رضفية  االأنظمة  تكامل  عن  ناجتة  هنا  املتحدة  الواليات 

�سبكة عاملية لالقرا�ض والت�سليف والتبادل واال�ستثمار  امل�سارف على  تعتمد 

الدويل  واالئتمان  ال�سعبة  العملة  من  احلرمان  املالية.  االعتمادات  وتربئة 

�سيوؤدي اإىل انقبا�ض العمليات املالية والتجارة واال�ستثمار واالنتاج ثم تراجع 

النمو، والنتائج حتى االآن م�سجعة واإن مل تكن مذهلة كما توؤكد حاالت اإيران 

28
ورو�سيا على وجه اخل�سو�ض، بح�سب غومربت وبيننديك.

من  ت�ستوجب  ال  اإذ  وقانونيًا  تقنيًا  مرنة  بكونها  املالية  العقوبات  تت�سف 

الواليات املتحدة احل�سول على موافقة جمل�ض االأمن الدويل وال حتتاج الإجماع 

االقت�سادية.  العقوبات  حال  كما  وا�سعة  م�ساركة  ت�ستلزم  ال  اأنها  كما  دويل 

فهام�ض العمل االآحادي لدى الواليات املتحدة يف العقوبات املالية وا�سع جداً 

اأكالف معتربة  العقوبات ال تفر�ض  اأن هذه  االأ�سا�سية، كما  وهذه من مزاياه 

على وا�سنطن اإال اأن كان الطرف امل�ستهدف �رضيكًا جتاريًا كبرياً كما يف حالة 

ال�سني. لذلك باملقارنة بني العقوبات املالية واخليارات اخلم�سة االأخرى، يجد 

27- Mark Dubowitz and Annie Fixler, Warriors in Gray Suits, The Journal of 
International Security Affairs, August 4, 2014

28- غومربت وبيننديك، م�سدر �سابق، �ض: 15 - 17
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الباحثان اأن هذه العقوبات هي الوحيدة التي جتمع بني كون نتائجها واعدة 

29
ويف ذات الوقت تكاليفها وخماطرها معتدلة. 

تقع خارج  التي  اأدواتها  املتحدة  الواليات  تطوير  باملح�سلة ويف ظل  اإذاً 

احلرب التقليدية تربز العقوبات املالية واالإقت�سادية ركنًا اأ�سا�سيًا. واإن كانت هذه 

الدرا�سات رّكزت على الدول املعادية للواليات املتحدة اإال اأنها قابلة للتطبيق 

اأي�سًا على منظمات كحزب اهلل وال �سيما فيما يتعلق باحلرب املالية. ت�سري هذه 

الدرا�سات اأن االجتاه امل�ستقبلي للواليات املتحدة �سيت�سمن ا�ستثمارات هائلة 

وتوظيف وا�سع لالأدوات غري الع�سكرية باملعنى التقليدي �سد مناف�سيها وهو 

ما �سيخلق لهم حتديات وتهديدات ال بد من التح�سب لها.

2.2 ما بعد 11 اأيلول

 2001 اأيلول   11 اأمريكا بتطوير تقنيات هذه احلرب بعد هجمات  بداأت 

�سد القاعدة بالتحديد ثم طورتها لتوظفها �سد دول وكيانات مالية. ومبرور 

الوقت اأ�سبحت من اأدوات االأمن القومي املتاحة للتوظيف يف الق�سايا االأمنية 

عمليات  يغذي  ما  هو  “املال  اأن  اإىل  االأمريكيون  تنّبه  وقد  ال�سعبة.  العاملية 

ا يخلق لهم عيوًبا”، فهو مبثابة  املارقني حول العامل، لكنه يف الوقت عينه اأي�سً

 وبناء على ذلك بداأت جمموعة �سغرية داخل 
30

“كعب اأخيل” اأعداء وا�سنطن.
وزارة اخلزانة مقاربة �ساحة املعركة العاملية من خالل عد�سات الدوالر واليورو 

االأعظم”،  االأعظم وعيب خ�سومنا  “ر�سيدنا  اأنه  املال على  والريال، وروؤية 

يقول زاراتي. 

29- امل�سدر نف�سه، �ض: 18، 33، 35
30- Zarate, Op. Cit., p. 13



العقوبات الأمريكية على حزب اهلل.. مقاربة متعددة الغايات

27

للمعلومات  م�ستهلك  جمرد  اخلزانة  وزارة  كانت   2001 اأيلول   11 قبل   

اال�ستخباراتية الواردة من جمتمع اال�ستخبارات. الحقًا وافق الكونغر�ض على 

اإن�ساء مكتب اال�ستخبارات والتحليل يف وزارة اخلزانة OIA وبذلك ت�سبح 

اخلزانة  اأ�سبحت  وبذلك  ا�ستخباراتية.  اأداة  لديها  العامل  مالية يف  وزارة  اأول 

لة  باملح�سّ  
31

كاملة”. دائرة  اأ�سبحت  “لقد  املالية،  اال�ستخبارات  لعبة  تقود 

لها.  منتج  اإىل  اال�ستخباراتية  للمعلومات  �سلبي  م�ستهلك  من  اخلزانة  حتّولت 

املالية اخلا�سة  املوؤ�س�سات  الوا�سعة مع  وت�ستفيد اخلزانة من خرباتها و�سالتها 

واحلكومية حول العامل جلمع املعلومات. 

واأدى اإطالق وا�سنطن للحملة امل�سادة لتمويل االإرهاب اإىل اإعادة ت�سكيل 

النظام  تو�سعة  هي:  االأ�سا�سية  عناوينها  وكانت  املالية،  احلرب  طبيعة  جوهر 

العاملي ملكافحة تبيي�ض االأموال، وتطوير اأدوات مالية وا�ستخباراتية، وتطوير 

ا�سرتاتيجيات ترتكز على فهم جديد حول حمورية النظام املايل العاملي والقطاع 

خالل  من  اأنه  اإىل  زاراتي  وي�سري   
32

للحدود. العابرة  التهديدات  يف  اخلا�ض 

التدقيق بتمويالت االإرهابيني ميكن ك�سف ب�سمتهم املالية وعالقاتهم وقادتهم 

ل�سبكات  االإ�سرتاتيجي  واالإ�سقاط  النفاذ  تقييد  وكذلك  الهجمات  وتعطيل 

31- حينها ُجمعت كل الوظائف اال�ستخباراتية اجلديدة لوزارة اخلزانة يف “مكتب اال�ستخبارات 
املالية واالإرهاب”)TFI(  ومت تعيني �ستيورات ليفي رئي�ًسا له من موقعه كنائب لوزير اخلزانة عام 

2004 اإىل حني انتقاله اإىل البيت االأبي�ض عام 2005.
32- بعد اأ�سبوعني من هجمات 11 اأيلول �سدر االأمر التنفيذي EO13224، الذي جمد االأر�سدة 
املالية ومنع التعامل مع 27 كياًنا م�سبوًها بالتعامل مع اإرهابيني، واأناط بوزارة اخلزانة دوًرا عمالنًيا 

الوزارة.  لالإرهابيني يف  االأجنبية  االأ�سول  لتعقب  اأن�سىء مركز  ثم  االإرهاب،  جديًدا يف مكافحة 

كما وقَّع الرئي�ض بو�ض )PATRIOT Act( ما اأنتج التو�سع االأكرب لنظام مكافحة تبيي�ض االأموال 

و�سملت  فقط  امل�سارف  على  تقت�رض  ال  االإجراءات  هذه  اأ�سبحت  بحيث   1970 منذ  االأمريكي 

البنوك غري املالية وال�سناعات واخلدمات املالية و�رضكات التاأمني وال�سما�رضة والو�سطاء يف املعادن 

واالأحجار النفي�سة.
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االأعداء. وقد �سمل الطور االأول من احلرب املالية بعد 2001 الداعمني املاليني 

لالإرهاب وال�رضكات واالأعمال التي ميلكونها اأو ي�سيطرون عليها اأو املرتبطة 

بهم وفق اآلية “�سّمي واأحلق العار” )�رضب �سمعة املوؤ�س�سات املالية( والعقوبات 

وجتميد االأ�سول وال�سفقات “لالإرهابيني” وداعميهم.

ثم با�رض امل�رضعون االأمريكيون و�سع �سغوط على املوؤ�س�سات املالية ملكافحة 

غ�سيل االأموال وااللتزام باالآليات ال�سابطة ل�سمان عدم ا�ستخدام االإرهابيني 

القدرات من  وبناء  العامل  ال�رضكاء حول  للتعاون مع  اإ�سافة  املوؤ�س�سات،  هذه 

على  ال�سغوط  مع  وبالتوازي   
33

جديدة. واأدوات  وت�رضيعات  قوانني  خالل 

النظام املايل الر�سمي، بداأت وزارة اخلزانة تتعامل مع حركة املال عرب �رضكات 

 كما �سعى االأمريكيون مع االأوروبيني 
34

احلوالة حول العامل و�سعت لتنظيمها.

حليازة معلومات برنامج SWIFT بعد اأن �ساهمت معلوماته يف القب�ض على 

الفرعية  اللجنة  اأمام  ليفي  ل�ستيوارت  �سهادة  ويف   
35

االإرهابيني. من  العديد 

33- وقادت االإدارة جهوداً دولية )خا�سة الدول ال�سبع الكربى( لن�رض االإجراءات اجلديدة و�رضحها 
و�سمان االلتزام الدويل بها بهدف تعزيز ال�سفافية املالية واملحا�سبة واملراقبة حول العامل مبا يف ذلك 

هذا  ويف  العامل”.  حول  التزامات  �سبكة  خلق  “ما  املتحدة  واالأمم  الدويل  والبنك  النقد  �سندوق 

ال�سياق جرت تو�سعة القرار 1267 ملجل�ض االأمن مبا ميّكن اأمريكا من تدويل عملية و�سع اأ�سخا�ض 

على اللوائح لتجميد اأ�سولهم بحال ربطوا بالقاعدة اأو طالبان، كما �سدر القرار 1373 عن جمل�ض 

االأمن )28 اأيلول 2001( حول مكافحة متويل االإرهاب التي مل تعد حم�سورة بالقاعدة اأو طالبان.

)االإمارات  جانبي  ب�سكل  االتفاق  مبوجبه  مت   )2002( االإمارات  يف  موؤمتر  البداية  وكانت   -34
واملحا�سبة والرقابة احلكومية.  ال�سفافية  وتعزيز  القطاع  هذا  لتنظيم  طريق  خارطة  على  –اأمريكا( 
نظًرا  النظام  هذا  اإيقاف  ا�ستحالة  اخلال�سة  كانت  اأفغان�ستان  احلوالة يف  لنظام  ميداين  تقدير  وبعد 

كل  وعزل  ملراقبة  وا�ستخدامه  النظام  هذا  تنظيم  االقرتاح  كان  ولذا  يحويها  التي  امل�سالح  حلجم 

�سلوك �سيىء.

SWIFT قلقني من ت�رّضب معلومات الربنامج فيما يطالب االأمريكيون بالنفاذ  35- وكان مديرو 
 Treasury برنامج    SWIFT من  املتوفرة  املعلومات  من  االأمريكيون  �سمم  ثم  الداتا.  كامل  اإىل 
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التقارير  “خالل �سنتني من مراجعة  اأنه  اأفاد  املالية يف الكونغر�ض  للمعلومات 

الواردة من برنامج �سويفت كل �سباح مل يخل نهار من معلومات تقودنا اإىل 

اأمر مرتبط باالإرهاب”.

2.3 البنوك ال�سيئة

اإن ح�رضية وزارة اخلزانة يف “اإدارة نزاهة النظام املايل املحلي والدويل اأّدت 

اإىل ح�سولها على �سالحيات خا�سة من داخل النظام القانوين االأمريكي لتنظيم 

ومعاقبة وحتديد النفاذ اإىل النظام املايل”، كما يقول زاراتي. وهذه ال�سالحيات 

واإغالق  االأ�سول  جتميد  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  من  الطلب  حق  ت�سمل 

الزبائن  اأنواع من  معلومات عن  تقارير  التحويالت وطلب  احل�سابات ومنع 

الو�سول  اخلزانة على حق  املرا�سلة. وحتافظ  البنكية  واملعامالت واحل�سابات 

ملعلومات مالية فريدة عن جريان االأموال يف النظام املايل العاملي والتجاري. 

واخلزانة هي املحاور االأ�سا�سي مع وزارات املالية والبنوك املركزية وامل�رضعني 

املاليني و�سندوق النقد والبنك الدويل وم�سارف التنمية االإقليمية. باملح�سلة 

 
36

اأ�سبحت “ كلمة وزارة اخلزانة ت�ستطيع اأن حتّرك االأ�سواق”.

– �رضكات  املالية )م�سارف  املالية على �سلوك املوؤ�س�سات  رّكزت احلرب 

فمركز  التقليدية،  العقوبات  ولي�ض  العاملي”  النظام  “اأربطة  هي  التي  تاأمني( 

اجلاذبية هو القطاع اخلا�ض. وقد راأى م�سوؤولو اخلزانة اأن ال�سغط على القطاع 

اخلا�ض لعزل املارقني اأكرث فعالية من ال�سغط على الدول، الأن القطاع اخلا�ض 

Terrorist Financing Tracking وله رمز “Turtle الذي اأتاح القب�ض على اأبرز مطلوبي القاعدة 

خالل عملية يف تايلند عام 2003”.

36- Zarate, Op. Cit., p.114
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37
اأكرث عر�سة للتاأثري خوًفا على م�ساحله و�سمعته ونفوره من املغامرة.

يف بداية 2003 بداأت اخلزانة العمل مب�رضوع جديد عنوانه “مبادرة البنك 

االأمريكي،  القومي  االأمن  يف  اخلزانة  دور  ت�سكيل  “اأعاد  والذي  ال�سيىء” 

املجرمني  نفاذ  تتيح  امل�سارف  هذه  هدفنا”.  ال�سيئة  البنوك  “�ست�سبح  حيث 

عن  لالإختفاء  امل�رضوعة  غري  املالية  االأن�سطة  وكذلك  امل�رضفية  اخلدمات  اإىل 

وبذلك  اال�ستخباراتية.  واخلدمات  القانون  تطبيق  ووكاالت  امل�رضعني  نظر 

اأ�سبحت “املخاطرة بال�سمعة” جزًءا من ح�سابات امل�سارف يف �سلوكها، وهو 

ما حدا بامل�سارف لو�سع موارد هائلة ل�سمان خلّوها من ح�سابات وعمليات 

و�سم  االإرهاب  لبو�ض حول متويل  التنفيذي  االأمر  واأتاح  باالإرهاب.  مرتبطة 

البنوك بتمويل االإرهاب وجتميد اأر�سدتها حتى لو مل تتوفر النية اجلرمية لدعم 

االإرهاب.

اعتبار  �سالحية  اخلزانة   BATRIOT ACT من   113 الق�سم  منح  فقد 

اأي  االأموال،  غ�سيل  مكافحة  منظار  من  باملخاطر  حمفوفة  املالية  املوؤ�س�سات 

 38
جرمية. اأدلة  اإىل  يحتاج  ال  وا�سع  تعريف  وهذا  املايل  النظام  لنزاهة  تهديد 

وزارة  اأطلقت  العامل  حول  امل�سارف  اإىل  والنفاذ  ال�سبط  من  مزيد  ولتحقيق 

طوعي  مراقبة  كنظام  الزميل”،  “البنك  اأو   Buddy bank مبادرة  اخلزانة 

اخلا�ض  القطاع  مع  واحلوار  والتعاون  املعلومات  مل�ساركة  امل�سارف  بني 

اإن�ساء حوار مع  اأتاحت املبادرة  وبناء قدرات امل�سارف يف هذا املجال. وقد 

37- Zarate, Op. Cit., p.119

 primary“ 38- اأتاح الق�سم 113 ت�سنيف موؤ�س�سات واأنواع من احل�سابات واملعامالت على اأنها
ال�سالحية تتيح للخزانة فر�ض اإجراءات م�سادة  money Laundering concerns” وهذه 

واإلزام امل�سارف ببع�ض اخلطوات.
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موؤ�س�سات مالية منتقاة وهو ما اأتاح للم�سارف االأجنبية تطوير عالقة �رضاكة 

مع مرا�سلني �رضكاء يف الواليات املتحدة، وكذلك �سمح للموؤ�س�سات االأمريكية 

�رضكاء  ليكونوا  بها  االإيفاء  يجب  التي  املتطلبات  االأجنبية  امل�سارف  بتعليم 

يف  اإقليمية  اأبعاًدا  تاأخذ   Buddy Bank مبادرة   بداأت  ثم  موثوقني.  مرا�سلة 

ال�رضق االأو�سط واأمريكا الالتينية.

كل هذه اخلطوات اأّكدت دور وزارة اخلزانة كالعب يف االأمن الوطني. 

فقد اأ�سبح للخزانة حق تقرير وتعريف االأن�سطة والفاعلني املاليني امل�رضوعني، 

اإيران  �سيئة” يف  “م�سارف  ا�ستهداف   113 الق�سم  لها حتت  كما �سار ممكًنا 

وكوريا ال�سمالية كاأخطر االأنظمة املارقة. كل هذه االإجراءات �ستثبت اأخرًيا 

اأنها اأكرث االأفعال اأهمية للحرب املالية التي تطلقها وزارة اخلزانة. قبل 11 اأيلول 

2001 كان لوزارة اخلزانة دور موؤ�س�ساتي حمدود يف عامل االإرهاب الذي كان 

ا “بال�سبية الكبار”CIA-FBI-USA  والدفاع واخلارجية. لكنها  جمااًل خا�سً

بعد 2001 اأ�سبحت حجر الزاوية يف بناء قدرة على �سن حرب مالية ب�سكل 

وا�سع وعن�رًضا حيويًا يف ت�سكيل بيئة مالية عاملية معادية لتمويل االإرهاب.

ثالثاً: حالة حزب اهلل

3.1 مركزية الدعم ال�سعبي

ت�سمل  )وهي  التمرد  حركات  االأمريكيون  ي�سميه  ما  اأدبيات  مبراجعة 

القادة  خم�سة:  عنا�رض  من  تتكون  احلركات  هذه  اأن  جند  املقاومة(  حركات 

املتعاطفة. وعادة  ال�سعبية  التحتية وقوة االحتياط والقاعدة  واملقاتلون والبنية 

تدعم هذه القاعدة اجلماهريية »حركة التمرد« ب�سكل �سلبي، افرتا�سيًا، ولكن 
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 وقد 
39

واإيجابي. ن�سط  اإىل دعم  ال�سلبي  الدعم  يتحول  اأحداث  عند ح�سول 

اأدرك ديفيد غالوال، وهو �سابط فرن�سي �سارك يف حرب فييتنام، باكراً الدور 

التمرد، ف�ساأل: »اإن قواتنا متفوقة ب�سكل  لل�سكان يف دعم حركات  احلا�سم 

كبري على املتمردين. لكن ملاذا ال ميكننا االنتهاء منهم ب�رضعة؟ الأنهم متكنوا من 

 
40

ح�سد ال�سكان من خالل االرهاب واالإقناع«.

ك�سبب  اخلارجي  اأو  ال�سعبي  الدعم  فقدان  غفيرنيا”  “غاغا  ويف�رض 

ل كري�ستوفر بول اإىل اأن   وقد تو�سّ
41

رئي�سي لهزمية الفاعلني غري احلكوميني.

االعرتاف باأهمية الدعم ال�سعبي )الذي يقدم القوى املقاتلة والتمويل واملواد 

والتمرد  لالإرهابيني  املنظمة(  اأن�سطة  مع  والتعاطف  واملالذ  واال�ستخبارات 

مركز  هم  فال�سكان   
42

االجتماعية«. العلوم  يف  ا�ستنتاج  اأقوى  يكون  »رمبا 

التطبيقي  الدليل  اأظهر   وقد 
44

 وهم جائزة احلرب.
43

ثقل احلرب والرتهيب؛

39- Headquarters Department of the Army, Tactics in Counterinsurgency, FMI 
324.2-, March 2009, pp.42- 44

ا�سطياد  كيفية  حول  ق�سة  اأخربهم  للجنود،  التمرد  ملكافحة  اجلديدة  ا�سرتاتيجيته  ول�رضح   -40
�سمكة يف حو�ض �سباحة عن طريق اإفراغ حو�ض ال�سباحة بفنجان ال�ساي: »�سوف ي�ستغرق االأمر 

وقتًا طوياًل ولكن �ساأح�سل على ال�سمكة«. اأنظر:

David Galula, Pacification in Algeria:1956–1958, RAND Corporation, 2006, p.71.  
http://www.rand.org/pubs/monographs/2006/RAND_MG4781-.pdf

41- كما هو حال �رضية “Weather Underground” والدرب ال�ساطع واجلي�ض االأرميني ال�رضي 
من اأجل حرية اأرمينيا.  اأنظر: 

Gaga Gvineria, How Does Terrorism Ends? in Paul K. Davis, Kim Cragin (Eds.), 
Social Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together, RAND, 2009, p. 
xxxv
42- Paul, Christopher, How Do Terrorists Generate and Maintain Support? In Paul 
K. Davis, Kim Cragin, (Eds.), Social Science for Counterterrorism: Putting the 
Pieces Together, RAND, 2009, pp.113- 150
43- Kent H. Butts, Terry Klapakis, and Art Bradshaw, The Military>s Role in 
Addressing the Underlying Conditions of Terrorism, Issue Paper, Carlisle Barracks, 
PA: U.S. Army War College, June 2006, p.2 
44- Department of the Army, Field Manual 324-, Counterinsurgency, Washington: 
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امل�ستمد من 41 درا�سة حالة اأن مقاربة “القب�سة احلديدية” يف مكافحة التمرد 

التي ترّكز ب�سكل اأ�سا�سي على الق�ساء على تهديد املتمردين، هي تاريخيًا اأقل 

جناحًا من املقاربة التي تركز على الق�ساء على حوافز ال�سكان لدعم التمرد اأو 

  
45

امل�ساركة فيه والتي كانت اأكرث جناحًا بكثري.

ال�سعبي  بالدعم  باهتمامها  اخل�سو�ض  على وجه  املقاومة  ومتتاز حركات 

مع  للتعامل  املتحدة  الواليات  ذهبت  ولذا  االإرهابية،  باجلماعات  مقارنة 

يوِل  مل  اإرهابية.  كحركات  فقط  ولي�ض  مترد  كحركات  املقاومة  حركات 

 ،2001 العام  قبل  اأفغان�ستان  ال�سكان يف  لدعم  كبرياً  اهتمامًا  القاعدة  تنظيم 

 لذا الحظت درا�سة »اجلروح الذاتية: النقا�سات 
46

وهو ما �ساهم يف هزميته.

واالنق�سامات داخل تنظيم القاعدة وتفرعاتها« اأنه ال ميكن لتنظيم القاعدة اأن 

يتناف�ض مع جماعات مثل حزب اهلل التي متتلك قواعد اجتماعية اأعمق وتقدم 

 ويوؤكد ال�سيد ح�سن ن�رض اهلل، اأمني عام 
47

اخلدمات االجتماعية اإىل ناخبيها. 

Headquarters Department of the Army, 2006, pp. 1 - 1 , 1- 28 , 5 - 18.
45  Christopher Paul, Colin P. Clarke, Beth Grill, Molly Dunigan, Paths to Victory, 
Detailed Insurgency Case Studies, RAND, 2013.

46- يقول »بريان مايكل جينكينز« اإن »حرب الع�سابات اجلهادية« تختلف عن املذهب املاوي 
من ناحية غياب اجلهد الإقناع ال�سكان مبا�رضة؛ فهم ال ي�رضكون جمهورهم اإال من خالل ادعاءات 

التعامل مع جميع اجلهاديني كفئة واحدة، ثم جادل  اأنه كان خمطئًا يف  اإال  البيانات.  اأو  امل�سوؤولية 

باأنهم ال يرون قوتهم تاأتي من اجلماهري، لذلك ي�سعون اإىل ا�ستنها�ض ال�سعب ولي�ض تنظيمه. اأنظر:

Brian Michael Jenkins, Unconquerable Nation: Knowing Our Enemy Strengthening 
Ourselves, RAND corporation, 2006, pp.7677-  

يويل  مثاًل -  ال�سورية  احلالة  بداأ موؤخراً - يف  نف�سه  القاعدة  تنظيم  اأنه حتى  لكن يجب مالحظة 

اهتمامًا كبرياً وي�سع املزيد من املوارد لك�سب الدعم ال�سعبي وينخرط بعالقات مبا�رضة مع ال�سكان 

بطرق مماثلة حلزب اهلل وحما�ض.

47- Combating Terrorism Center at West Point, Self – Inflected Wounds: Debates 
and Divisions within Al-Qaeda and its Periphery, Harmony Project, 16 September, 
2006, p. vi
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اإرادة  ميثل  عزله كونه  اهلل ال ميكن  اأن حزب  منا�سبة  من  اأكرث  اهلل، يف  حزب 

  
48

�سعبية.

ونظراً الكت�ساف مركزية الدعم ال�سعبي لهزمية حركات املقاومة طورت 

ا�ستخدام  من  وكثفت   
49

التمرد مكافحة  ا�سرتاتيجيات  املتحدة  الواليات 

املقاومة  منه حلركات  اأكرث  احلا�سنة  للبيئات   وكالهما موجه 
50

الناعمة القوة 

لك�سب  �سيا�سيًا  االأ�سل �رضاعًا  التمرد يف  ُتعد حرب مكافحة  لذا   
51

نف�سها.

 
52

دعم ال�سعب ولي�ست مواجهة ع�سكرية، ومتركزت حول ال�سكان.

48- ال�سيد ح�سن ن�رض اهلل، احتفال لهيئة دعم املقاومة االإ�سالمية، 19 متوز 2013
49- تنطوي مقاربة مكافحة حركات التمرد، بح�سب اجلي�ض االأمريكي، على »جميع االإجراءات 
ال�سيا�سية واالقت�سادية والع�سكرية و�سبه الع�سكرية والنف�سية واملدنية التي ميكن اأن تتخذها احلكومة 

لهزمية التمرد«. اأنظر: 

Department of the Army, Field Manual 3- 24 . 2, Tactics in Counterinsurgency, 
Washington: Headquarters Department of the Army, 2009, p. 1 - 3
 ويقول الدليل امليداين للجي�ض االأمريكي ملكافحة التمرد:” من االأ�سهل قطع التمرد وتركه للموت 

بداًل من قتل كل متمرد. اإن حماولة قتل كل املتمردين اأمر م�ستحيل. كما ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج 

عك�سية، ويولد ا�ستياًء �سعبيًا، ويخلق �سهداء يحفزون املجندين اجلدد، وينتجون دورات انتقامية. 

كما اأن عمليات التمرد الديناميكية تعو�ض اخل�سائر ب�رضعة... الن�رض ال يكت�سب عندما يتم حتقيق 

هذه العزلة، بل عندما يتم احلفاظ عليها ب�سكل دائم من قبل ال�سكان وبدعم ن�سط منهم«.

Headquarters Department of Army, Counterinsurgency, FM 3- 24, 16 June 2006, 
p.19. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3- 24 fd.pdf

50- اأنظر مثاًل:
Gompert and others, op. cit., pp. xxx- xxxvi. Ian Morris, Wars What is it Good For? 
New York: Picador, 2014, p. 49. Eric Michel Salter, The Efficacy of EU Soft Power 
on Influencing its Eastern Border: Has it Brought Security and Stability? University 
of Oregon, April 2009, p.3

51- اأنظر مثاًل:
Hugo Slim, With or Against, Humanitarian Agencies and Coalition Counter-
insurgency, Refugee Survey Quarterly, Vol. 23, No. 4, 2004, pp. 34 – 47, p.39. 
William B. Caldwell, IV, and Steven M. Leonard, “Field Manual 3- 07, Stability 
Operations: Upshifting
52- See for example: Gian P. Gentile, A Strategy of Tactics: Population – Centric 
COIN and the Army, Parameters, Autumn 2009, pp. 5 – 17, p. 5; Sharad V. Oberoi, 
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تكّثفت  املقاومة  لقوى  ال�سعبي  الدعم  ملركزية  االإدراك  هذا  على  وبناء 

هذا  ويف  اإ�سعافه.  ُبغية  الدعم  هذا  جذور  لفهم   2001 بعد  البحثية  اجلهود 

قوى  اأ�سموه  ملا  ال�سعبي  الدعم  اأن  وزمالوؤه  ديفي�ض”  “بول  وجد  ال�سياق 

التمرد و”االإرهاب” يعتمد على اأربعة عوامل اأ�سا�سية كلية: 1 - فعالية التنظيم 

)من �سمنها قدرة التنظيم على ح�سد املوارد مبا فيها املالية(، 2 - الدوافع )من 

�سمنها املكافاآت اأو العوائد التي يتوقعها ال�سكان من التنظيم وبالتحديد تلك 

املالية(، 3 - ال�رضعية املت�سورة )وهنا ت�ستفيد املنظمة من مواردها املالية القناع 

والتوا�سل  االإعالم  و�سائل  خالل  من  م�رضوعة  اأنها  على  بق�سيتها  اجلمهور 

اال�سرتاتيجي واالت�سال اجلماهريي املبا�رض واملنتجات الفنية و�سواها(  -4 قبول 

التكاليف واملخاطر. فيما ت�سمل العوامل ال�ساملة االإ�سافية املظامل والتطلعات 

53
امل�سرتكة بني املنظمة وعوامل نف�سية وعاطفية خمتلفة، واقت�سادية وثقافية.

كاأبرز  االجتماعية  خدماته  على  اهلل  حزب  ق�سية  يف  االأمريكيون  يرّكز 

عنا�رض دعمه ال�سعبي، والتي مل يكن احلزب ليوفرها من دون م�سادره املالية. 

الع�سكري  البحري  واملعهد   .CACI International Inc من  كل  وجتادل 

يف  اخلدمات  قطاعات  على  ال�سيطرة  ا�سرتاتيجية  باأن   )USNI( االأمريكي 

املناطق املتنازع عليها هي جزء من القوة الناعمة الهجومية التي يطبقها خ�سوم 

الواليات املتحدة، مثل حزب اهلل، من اأجل احلد من فعالية اأمريكا يف ا�ستغالل 

 
54

هذه القطاعات.

Population-centric Counterinsurgency as seen through the Iraq War Logs: A 
Preliminary Evaluation the University of Chicago, August 2011; Dave Kilcullen, 
Two Schools of Classical Counterinsurgency, Small Wars Journal Blog, 27 January 
2007.
53- Davis and others, op. cit., p. xvii
54- CACI International Inc. (CACI) and the U.S. Naval Institute (USNI), “Dealing 
with Today’s Asymmetric Threat to U.S. and Global Security, Symposium Three: 
Employing Smart Power,” March 24, 2009, p.10
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اخلدمات  مزودي  اأهم  من  هو  اهلل  حزب  اأن  على  وا�سع  اإجماع  هناك 

واإعجابًا من  �سمعة طيبة  فعالة متنحه  بطريقة  لبنان وذلك  واأكرثهم كفاءة يف 

اإن  اإذ  احلزب،  �سعبية  يف  م�ساعد  عامل  هي  اخلدمات  هذه  لكن   
55

كثريين.

العامل الرئي�سي هو يف قدرته على حتويل ال�سيعة اللبنانيني من »جمموعة مهم�سة 

و�سحية اإىل جماعة مقتدرة ن�سطة يف الن�سال ال�سيا�سي وقوة موؤثرة اقت�ساديًا 

حزب  على  املالية  العقوبات  جناح  تقييم  ناحية  من  مهم   وهذا 
56

وثقافيًا«.

اهلل.  ومنذ عام 2006 �ساعف حزب اهلل املوارد واالأموال املخ�س�سة خلدماته 

االجتماعية ا�ستجابة لنتائج حرب 2006، ولتو�سعه ال�سيا�سي، والدور املتزايد 

 
57

ملنظمات التنمية االأجنبية ولتاأكيد �رضعيته كممثل مهتم بالرفاه ال�سيعي.

3.2 تطور العقوبات وقنواتها 

بداأت الواليات املتحدة بعد العام 2001 بفر�ض عقوبات على حزب اهلل 

اأو  اهلل  حلزب  لتبعيتهم  اإما   
58

وجمعيات و�رضكات  وموؤ�س�سات  كاأفراد  �سواء 

55- اأنظر مثاًل:
Shawn Teresa Flanigan, Mounah Abdel-Samad, Hezbollah’s Social Jihad: 
Nonprofits as Resistance Organizations, Middle East Policy Council, Volume XVI, 
Number 2, Summer 2009; Melani Cammett, How Hezbollah Helps, Washington 
Post, October 2, 2014; Augustus Richard Norton, Hizballah of Lebanon: Extremist 
Ideals vs. Mundane Politics, council on foreign relations, 1999, p.2 . Mona Harb, 
and Reinoud Leenders, “Know thy enemy: Hizbullah, ‘terrorism’ and the politics 
of perception.” Third World Quarterly 26, February 2005, pp.173197-, p. 188. Giles 
Trendle, the Grass Roots of Success, The Middle East, February 1993, pp. 12 -13
56- Harb and Leenders. 2005.Op. Cit.

57- على �سبيل املثال، زادت القرو�ض غري الربحية التي قدمتها »جمعية القر�ض احل�سن« )واحدة 
مليون   267 اإىل   2005 عام  مليون دوالر يف   22 من  اهلل(  الرئي�سية حلزب  املالية  املوؤ�س�سات  من 

دوالر يف عام 2014.  ملزيد من التفا�سيل راجع الرابط االآتي: 

http://www.qardhasan.org/statistics.html

التعامل مع موؤ�س�سة جهاد  2007 حظرت الواليات املتحدة على االأمريكيني  العام  58- مثاًل يف 
البناء )موؤ�س�سة تنموية( وجّمدت اأ�سولها املفرت�سة يف الواليات املتحدة. 
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بزعم اأنها تدعمه. وهذه العقوبات تكون اإما �سادرة عن اأجهزة تنفيذية مثل 

قوانني  �سكل  على  واإما  االأمريكية  اخلارجية  ووزارة  االأمريكية  اخلزانة  وزارة 

يف  �سن�ستند   
59

وال�سيوخ(. النواب  )جمل�ض  الت�رضيعية  االأجهزة  عن  �سادرة 

بحثنا اإىل م�سح للعقوبات االأمريكية على حزب اهلل نفذه املركز االإ�ست�ساري 

 وتنق�سم هذه العقوبات اإىل ق�سمني: 
60

للدرا�سات والتوثيق يف العام 2019،

اإما خم�س�سة حلزب اهلل بتهم  اأواًل، القوانني ال�سادرة عن الكونغر�ض فهي 

االإرهاب اأو اجلرمية، واإما تكون موجهة �سد اإيران ويذكر فيها احلزب عر�سًا. 

ومنذ العام 2011، بداأت تتواىل مقرتحات هذه القوانني يف الكونغر�ض لت�سل 

حظر  “قانون  القوانني  هذه  واأبرز   
61

بع�سها. اإقرار  جرى  مقرتحًا   13 اإىل 

2015 والذي جرى تعديله يف  العام  التمويل الدويل حلزب اهلل” ال�سادر يف 

ت�رضين االأول 62.2018

59  اإ�سافة للعقوبات ت�سع الواليات املتحدة جملة ممن تعتربهم م�سوؤولني بارزين يف احلزب على 
العدالة«  اأجل  من  »مكافاآت  وبرنامج  واالنرتبول  الفيديرايل  التحقيقات  ملكتب  املطلوبني  لوائح 

الذي تديره وزارة اخلارجية االأمريكية. 

املركز  اهلل،  حزب  على  االأمريكية  للعقوبات  �سامل  م�سح  االإ�سرتاتيجية،  الدرا�سات  مديرية   -60
االإ�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق، �سل�سلة البحث الراجع، العدد 28، 2019. 

61- كان لو�سول اإدوارد روي�ض عام 2013 اإىل رئا�سة جلنة  ال�سوؤون اخلارجية يف الكونغر�ض وثم 
جدد له عام 2016 تاأثري على زيادة ن�ساط العقوبات �سد حزب اهلل. ويعرّب روي�ض يف ت�رضيحاته 

عن عداء �سديد جتاه االإ�سالم وحزب اهلل واإيران. وت�سري املبالغ التمويلية حلمالته االإنتخابية اإىل تلقيه 

اأموااًل هائلة جزء منها يعود للوبيات اإ�رضائيلية، عدا عن كونه ع�سواً يف »موؤ�س�سة حلفاء اإ�رضائيل« 

وكثري الرتدد اإىل فل�سطني املحتلة.  للمزيد اأنظر:

العدد  االأخبار،  �سحيفة  اهلل،  حزب  �سد  االأمريكية  العقوبات  روي�ض..مهند�ض  ايد  ن�سابة،  عمر 

3310، 28 ت�رضين االأول 2017
62- ميكن االطالع على الن�سخة املعدلة للقانون عرب الرابط االآتي:

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1595/text/pl
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ثانيًا، القرارات التنفيذية ال�سادرة عن وزارة اخلزانة االأمريكية وهي حوايل 

اهلل  حزب  وقيادة  الكندي  اللبناين  البنك  �سملت   2011 العام  منذ  قراراً   33

وم�سوؤولني حزبيني ورجال اأعمال بتهم متنوعة من االجتار باملخدرات وتقدمي 

هجمات  عن  وامل�سوؤولية  االأموال  وغ�سيل  والتجنيد  ال�سوري  للنظام  الدعم 

العراق  يف  لف�سائل  الدعم  وتقدمي  االأمريكية  القوات  �سد  ولبنان  العراق  يف 

و�سوريا واليمن وفل�سطني والقيام باأعمال جتارية لدعم احلزب وتاأمني معدات 

وتكنولوجيا ح�سا�سة له. 

يف  ملحوظًا  ارتفاعًا   2018 العام  �سّجل   
63

اأدناه املرفق  الر�سم  وبح�سب 

القرارات التنفيذية وم�ساريع القوانني التي تفر�ض عقوبات ربطًا بحزب اهلل.  

 OFAC 19 ”اأوفاك“ 2018 ويف ثماين منا�سبات منف�سلة عاقبت  ففي العام 

فرداً و16 كيانًا بتهمة ارتباطهم بحزب اهلل. ويف ت�رضين االأول 2018 خالل 

�رّضح  بريوت  يف  املارينز  قوات  �سد  للهجوم  والثالثني  اخلام�سة  الذكرى 

ترامب اأن العقوبات اجلديدة تهدف حلرمان حزب اهلل من املزيد من متويالته، 

واأ�ساف “�سن�ستهدف ونعطل ونفكك �سبكاته العمالنية واملالية، والتي كان 

لديهم الكثري منها، اأما االآن فلم يعد لديهم الكثري”.  

63- امل�سح ال�سامل للعقوبات االأمريكية على حزب اهلل، م�سدر �سابق
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كما �سهد العام 2019 تطورين هامني فيما يخ�ض العقوبات االأمريكية على 

اهلل  حلزب  الربملانية  الكتلة  يف  اأع�ساء  على  عقوبات  فر�ض  وهما  اهلل  حزب 

وهو اإجراء غري م�سبوق، وفر�ض عقوبات على م�رضف “جّمال تر�ست بنك” 

بتهم مرتبطة بالعقوبات على حزب اهلل وهو االإجراء الثاين بعد فر�ض عقوبات 

مماثلة على امل�رضف اللبناين الكندي. وموؤخراً يف �سهر ت�رضين االأول 2019 ويف 

�سعي لتدويل جهود منع التمويل عن حزب اهلل وتعزيز اأطر التعاون الدويل ال 

�سيما بني وا�سنطن وحلفائها اأعلنت وزارة اخلزانة االأمريكية عن اإطالق مبادرة 

الدويل  التمويل  �سبكات  ال�ستهداف  اهلل”  حزب  ملواجهة  الدولية  “ال�رضاكة 
�سحايف  اإعالن  بح�سب  الدويل،  املايل  النظام  ا�ستغالل  من  ومنعه  للحزب 

64
لوزارة اخلزانة.

3.2.1 قانون منع التمويل

التمويل  منع  قانون  اأوباما  باراك  والية  نهاية  يف  االأمريكية  االإدارة  اأقرت 

الدويل عن حزب اهلل )HIFPA( وذلك يف العام 2015 وبداأت ت�سل مفاعليه 

اإىل القطاع امل�رضيف اللبناين عام 2016. ومع و�سول ترامب اإىل البيت االأبي�ض 

االإدارة  تركيبة  يف  االإ�رضائيلي  واللوبي  املتطرف  اليمني  وتغلغل   2017 عام 

االأمريكية، ت�ساعدت العقوبات على حزب اهلل ب�سكل ملحوظ وذلك ربطًا 

التوتر  واحتدام  االأمريكية  االإدارة  داخل  ال�سهانية  وتاأثري  اإيران  مع  بالت�سعيد 

لتتبع م�سادر متويل حزب اهلل وتطوير  القدرات  املعلومات وبناء  تبادل  املبادرة على  64- وترّكز 
هام�ض  على  اجتمعت  دولة  ثالثني  من  اأكرث  املبادرة  و�سمت  احلزب.  �سد  املوجهة  العقوبات 

اإ�سافية. ميكن  الدويل من دون االإعالن عن تفا�سيل  النقد والبنك  االجتماعي اخلريفي ل�سندوق 

االطالع على ن�ض البيان االإعالمي عرب الرابط االتي:

https://home.treasury.gov/news/featured-stories/treasury-launches-the-counter-
hizballah-international-partnership-chip-to-thwart-illicit-financial-activity
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65

االإقليمي.

حظر  اإىل  يرمي   2015/11/17 بتاريخ  قانونًا  االأمريكي  الكونغر�ض  اأقّر 

على  االأمريكية  العقوبات  قانون  تطبيق  وفر�ض  اهلل،  حلزب  الدويل  التمويل 

االأ�سخا�ض الذين يرتكبون اأو ي�ساركون اأو يتدخلون اأو ي�ساهمون يف خمالفة 

اأحكامه. وقد حظر  القانون على امل�سارف االأمريكية فتح اأو االإبقاء على اأي 

اأموال  تبيي�ض  يف  توّرط  اأجنبي  م�رضف  اأي  معامالت  الإمتام  و�سيط  ح�ساب 

حل�ساب حزب اهلل اأو القيام باأي حتويالت مالية اأو تقدمي اأي خدمات م�رضفية 

ت�ساعد حزب اهلل يف حتويل االأموال. كذلك ت�سمل هذه االإجراءات امل�سارف 

الالئحة  على  اأ�سماوؤهم  الواردة  واملوؤ�س�سات  االأ�سخا�ض  مع  تتعامل  التي 

 واعترب هذا القانون من ناحية ت�سدده اأنه 
66

ال�سوداء بتهمة عالقتهم بحزب اهلل.

ي�سكل انعطافة نحو مرحلة جديدة من ال�سغوط على حزب اهلل. 

الدين  تاج  قا�سم  اللبناين  البي�ساء  الدار  مطار  يف  املغربية  ال�سلطات  اأوقفت   2017 اآذار  يف   -65
بتهم متويل   2009 التي كانت قد و�سعته على لوائحها عام  لوا�سطن  اأمريكي و�سلمته  بناء لطلب 

�رضكات  مع  دوالر  مليون   50 ال  فاقت  مالية  بتعامالت  بالقيام  عليه  االدعاء  وجرى  اهلل،  حزب 

اأمريكية يف انتهاك للمحظورات. وقد �سبق اأن وجهت اتهامات �سيا�سية يف لبنان لتاج الدين اأنه يقوم 

مب�رضوعات عقارية خلدمة اأهداف حزب اهلل. 

66- القانون االأمريكي حمل الدرا�سة مل يقرر فر�ض عقوبات على موؤ�س�سات عاملة خارج االأرا�سي 
جتري  التي  اللبنانية  املالية  املوؤ�س�سات  معاقبة  اأو  ال�رضكات  هذه  مقاطعة  اإما  قرر  واإمنا  االأمريكية، 

القوة  موقع  وب�سبب  ولهذا  املايل  للتجرمي  املربر  هي  املكان  �سلة  اأن  اأي  نيويورك،  عرب  حتويالتها 

اإجراء التحويالت عرب نيويورك بحيث  اإىل  الناجم عن حاجة املوؤ�س�سات امل�رضفية يف كافة الدول 

االمتثال  عدم  فاإن  وبالتايل  فيها،  فرع  له  م�رضف  مع  تتعامل  اأو  الوالية  هذه  فروع يف  لها  يكون 

للقانون �سيوؤدي اإىل املعاقبة على الن�ساط املرتكب يف نيويورك ولي�ض يف لبنان واأن اخل�سية من حظر 

معامالتها امل�رضفية هي م�سدر قلق هذه املوؤ�س�سات املالية الذي دفعها للتقّيد بالقانون من باب القوة 

ولي�ض من باب االإلزام القانوين. راجع:

اهلل،  حلزب  الدويل  التمويل  حظر  اإىل  الرامي  االأمريكي  القانون  حبيب،  وكميل  اإ�سماعيل  ع�سام 

جريدة االأخبار، 18 ني�سان 2016.
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تدابري على  بفر�ض  اللبنانية  امل�سارف  اإلزام  اأن  اإىل  قانونيون  وي�سري خرباء 

من  لبنان  يف  التنفيذية  ال�سيغة  ياأخذ  مل  اأجنبي  قانون  الأحكام  تنفيذاً  لبنانيني 

خالل قوانني ي�سّنها امل�سرتع اللبنايّن )اأبرزها قانون اأ�سول املحاكمات املدنية( 

اأو اأنظمة ي�سعها م�رضف لبنان، ي�سّكل م�سا�سًا بال�سيادة الوطنية ملخالفته قواعد 

اإعمال ال�سالحية الق�سائية للمحاكم اللبنانينة وفقًا لالأ�سول االإجرائية املطبقة 

قانونًا، ويتيح لهيئات خا�سة اإنفاذ قانون اأجنبي واإهمال القانون اللبناين، مع 

اللبنانية ب�سحة التهم املن�سوبة لالأ�سخا�ض  ما يعنيه ذلك من اعرتاف اجلهات 

67
الذين تعّر�سوا لعقوبات امل�سارف.

وميكن ربط �سدور القانون حينها باحلرب ال�سورية وال�سعي للحد من دور 

حزب اهلل فيها وكذلك الحتواء نتائج االتفاق النووي مع اإيران الذي جرى 

التوقيع عليه بني اإيران واملجموعة الدولية يف متوز 2015 ومنع حزب اهلل من 

ملطالب  لبنان  ا�ستجاب  القانون  اأثار  من  للحد  حماولة  ويف   
68

منه. اال�ستفادة 

اأمريكية ومنها اأن اأقر الربملان اللبناين قانونًا يجّرم اأعمال تبيي�ض االأموال ومتويل 

االإرهاب وهو القانون رقم 44 تاريخ 69.2015/11/24

وقد �سدرت املرا�سيم التطبيقية للقانون االأمريكي يف منت�سف ني�سان 2016 

وهي توؤكد اأن العقوبات غري حم�سورة بتعامالت حزب اهلل بالدوالر بل ت�سمل 

67- اأنظر مثاًل ع�سام اإ�سماعيل وكميل حبيب، مرجع �سابق. ومقابلة اأجراها الكاتب مع الدكتور 
ح�سني العزي يف ت�رضين االأول 2019.

68-  راجع ت�رضيحات الأع�ساء يف الكونغر�ض يف مقالة: جملة امل�سرية، عقوبات اأمريكية م�سددة 
على حزب اهلل، العدد 1536، 30 ت�رضين الثاين 2015. 

69- ف�ساًل عن بع�ض القوانني املكملة لها ومنها القانون املعجل رقم 42 تاريخ 2015/11/24 
اخلا�ض بالت�رضيح عن نقل االأموال عرب احلدود، وقانون تبادل املعلومات ال�رضيبية رقم 2015/43 

الذي ُعّدل يف العام 2016 وبات يحمل اإ�سم تبادل املعلومات لغايات �رضيبية وبالتايل مل تعد غاياته 

حم�سورة باالأن�سطة ال�رضيبية بل اأبعد من ذلك بكثري، بح�سب الدكتور العزي، م�سدر �سابق. 
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وم�رضفية  برملانية  وفود  توجهت  نتائجها  من  القلق  ونتيجة   
70

العمالت. كل 

لبنانية اإىل وا�سنطن حمذرًة من اأن ا�ستهداف كامل الطائفة ال�سيعية بالعقوبات 

�سيكون له تداعيات، وبالتايل ينبغي اأن حتدد املرا�سيم امل�ستهدفني مبنظمة حزب 

 وحينها اأعلن نائب وزير 
71

اهلل ولي�ض الداعمني ال�سيا�سيني واملوؤيدين من بيئته.

اخلزانة االأمريكي دانيال غاليزر، اأثناء زياته لبنان يف حزيران 2016 اأن »هذا 

القانون ال ي�ستهدف لبنان كما اأنه ال ي�ستهدف املجتمع ال�سيعي بل ي�ستهدف 

االأن�سطة املالية حلزب اهلل يف جميع اأنحاء العامل و�سيتم تطبيقه يف جميع اأنحاء 

العامل«. 

على  للعقوبات  جديداً  قانونًا  ترامب  وّقع   2018 االأول  ت�رضين   25 ويف 

حزب اهلل ذي الرقم )1595( بالتزامن مع اإحياء البيت االأبي�ض الذكرى الـ35 

العقوبات على  بني  االأبي�ض  البيت  وربط  بريوت.  »املارينز« يف  مقر  لتفجري 

احلزب و »اإعادة فر�ض كل العقوبات التي رفعت عن اإيران يف االتفاق النووي 

 كما اأكد بيان البيت االأبي�ض اأن العقوبات “�ستعزل حزب 
72

الفظيع معها بقوة«.

العربي  البيئة احلا�سنة،  بال  ا�ستهداف حزب اهلل  االأمريكية:  العقوبات  ثائر غندور، مرا�سيم   -70
اجلديد، العدد 598، 21 ني�سان 2016

71- ما بني عامي 2016 و 2018، زارت عدة وفود لبنانية من املجل�ض النيابي وجمعية امل�سارف 
الواليات املتحدة االأمريكية والتقت جهات يف وزارة اخلزانة والكونغر�ض االأمريكي بهدف اإبراز 

اال�ستجابة اللبنانية للمطالب االأمريكية ويف ذات الوقت اإقناع االأمريكيني ب�رضورة املرونة يف تطبيق 

العقوبات نظراً لواقع لبنان اله�ض �سيا�سيًا واقت�ساديًا وحماولة التو�سل لتفاهمات تر�سي االأمريكيني 

من دون اإحراج القطاع امل�رضيف مع حزب اهلل.

72- واأفاد بيان للبيت االأبي�ض اأن ترامب وّقع القانون الذي يفر�ض »عقوبات م�سددة على حزب 
واأ�ساف  عنه«.  ينوب  والذي  االإيراين  للنظام  القريب  وال�رضيك  االإرهابية  الراديكالية  املنظمة  اهلل 

البيان: »خطف حزب اهلل، وعّذب وقتل مواطنني اأمريكيني مبا يف ذلك هجومه العنيف عام 1983 

على قوات املارينز الذي قتل 241 بحاراً وجنديًا وجرح 128 موظفًا اأمريكيًا، وقتل مواطنًا لبنانيًا، 

و5  ال�سالم  حفظ  قوات  من  فرن�سيًا   58 اإىل مقتل  اأدى  الفرن�سية  القوات  اآخر �سد  ونفذ تفجرياً 

مدنيني لبنانيني«. واأو�سح البيان اأن »الواليات املتحدة لن تن�سى االأرواح التي فِقدت و�ستوا�سل 
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االأ�سخا�ض يف  ت�ستهدف  متويله، وهي  العاملي وتخف�ض  املايل  النظام  اهلل عن 

اخلارج واملوؤ�س�سات احلكومية املعروفة مب�ساعدته ودعمه، وكذلك ال�سبكات 

التابعة له املتورطة بتهريب املخدرات واأي جرائم عابرة للدول”. ووفق ن�ض 

القانون ت�سمل العقوبات “جتميد االأ�سول، واإلغاء تاأ�سريات الدخول للواليات 

على  احل�سول  على  احلزب  قدرات  من  واحلد  اإليها  الدخول  املتحدة وحظر 

متويل وجتنيد عنا�رضه، وال�سغط على امل�سارف والبلدان التي تتعامل معه ويف 

مقدمها اإيران”.

القانون اجلديدة هو ن�سخة مطورة عن قانون منع التمويل الدويل حلزب اهلل 

عام 2015. وي�سري الدكتور بول مرق�ض )حمام خبري يف امل�سائل املالية وم�ست�سار 

جمعية امل�سارف( اإىل اأنه وفق القانون اجلديد ال ميكن للم�سارف اأن حتتج بعدم 

املعرفة اإن كان بو�سعها اأن تعرف ومل تعرف بالعمليات امل�سبوهة وذلك وفق ما 

 وبالتايل ُيفرت�ض اأن تكون امل�سارف مدِركة متامًا 
73

ي�سمى قرينة العلم املفرت�ض.

اجلهات التي تتعامل معها. ويلفت مرق�ض اإىل اأن امل�سارف اللبنانية تداركت 

هذا االأمر عرب اعتماد �سيا�سة مت�سددة قائمة على مبداأ “اعرف عميلك” على 

اأطلق  القانون  اأن  فراأى  عيا�ض  غ�سان  امل�رضيف  اخلبري  اأما  جداً.   مو�ّسع  نحو 

بحجة  االأمريكية  بالعقوبات  امل�سمولني  وتو�سيع الئحة  تعديل  االإدارة يف  يد 

م�ساهتمهم يف متويل حزب اهلل، وذلك يفتح الباب لتع�سف االإدارة يف التطبيق 

القانوين  الباحث  ي�سري  بدوره   
74

لل�سبهة. وفقًا  العقوبات  فر�ض  يف  والتو�سع 

اإحياء ذكراهم عرب خطوات �سد قاتليهم«. 

73- ورد يف، هال �سغبيني، ترامب وّقع قانون عقوبات جديدة على حزب اهلل، �سحيفة امل�ستقبل، 
العدد 6510، 27 ت�رضين االأول 2018

�سحيفة  اهلل،  وحزب  اإيران  على  االأمريكية  العقوبات  يف  قراءة  بعلبكي،  �سلوى  يف،  ورد   -74
النهار، العدد 26708، 13 ت�رضين الثاين 2018
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اأبرز   اإىل 
75

يف املركز االإ�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق الدكتور ح�سني العزي

التعديالت التي ت�سمنها القانون ب�سيغته اجلديدة: 

- منح الرئي�ض االأمريكي �سالحية فر�ض عقوبات على كل �سخ�ض اأجنبي 

اأنه يوفر دعمًا ماليًا وماديًا وتكنولوجيًا هامًا ملوؤ�س�سات واأفراد حددها  يتبني 

ا�ستن�سابية  �سلطة  للرئي�ض  اأ�سبح  الثالثة  الفئة  فئات. ويف  اأربع  �سمن  القانون 

التمويل والتجنيد  باأن�سطة حل�سد  اأنه متورط  الرئي�ض  اأي �سخ�ض يقرر  ت�سمل 

حلزب اهلل، وت�سمل هذه الفئة خمتلف ال�سخ�سيات املتعاونة واحلليفة والداعمة 

للحزب �رضط تورطها بالتمويل اأو التجنيد. 

- اأ�سبح للرئي�ض �سالحية ا�ستخدام جميع ال�سلطات اال�ستن�سابية املمنوحة 

جتميد  مثل  الدولية”،  الطارئة  االقت�سادية  “ال�سالحيات  قانون  مبوجب  له 

االأر�سدة واحلرمان من التاأ�سريات اأو اإلغائها. 

- فر�ض عقوبات على بع�ض الهيئات والوكاالت احلكومية التابعة لدول 

اأو  موؤثر  مايل  دعم  مثل  اهلل  حلزب  ع�سكرية  الأن�سطة  دعمها  ثبت  اإن  اأجنبية 

اأ�سلحة  اأو  بالي�ستية  و�سواريخ  وبيولوجية  نووية  اأ�سلحة  )مثل  فعالية  اأ�سلحة 

تقليدية متقدمة خملة بالتوازن(

- منح الرئي�ض �سالحية فر�ض عقوبات خا�سة بتجميد ممتلكات احلزب 

بو�سفه منظمة اإجرامية خطرية عابرة للحدود، وكذلك �سالحية رفع تقرير 

للكونغر�ض يت�سمن معلومات عن  الك�سب غري امل�رضوع/ االبتزاز التي ي�سرتك 

فيها احلزب. ويلفت العّزي هنا اإىل تو�سعة �سالحية الرئي�ض يف رفع التقارير 

اإ�سافية ملواجهة  اأن�سطة معينة متّهد ال�سدار قوانني جديدة تطال جماالت  عن 

احلزب م�ستقباًل. 

75- العزي، م�سدر �سابق
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- فر�ض على الرئي�ض اأن يقدم اإىل جلان الكونغر�ض خالل ثالثة اأ�سهر من 

اإقرار القانون اجلديد تقريراً يت�سمن تقديرات حول الرثوة ال�سافية لقيادة حزب 

اهلل وال�سخ�سيات التي يقرر الرئي�ض اأنها اأ�سا�سية وكيفية حت�سيل هذه الرثوات. 

- ويفر�ض على الرئي�ض اأن يقدم خالل ثالثة اأ�سهر من اإقرار القانون اجلديد 

تقريراً اإىل الكونغر�ض يت�سّمن اأ�سماء نواب حزب اهلل باالإ�سافة اإىل و�سف الأي 

�سلوك يقوم به هوؤالء يرى الرئي�ض فيه موؤ�رضاً الأن�سطة داعمة لالرهاب. 

3.2.2 النفاذ من خالل القطاع امل�رصيف

مبا اأن حزب اهلل قوة �سيا�سية مندجمة داخل الدولة اللبنانية واملجتمع، وكونه 

اجلمهورية  من  مبا�رضة  املالية  وموارده  ت�سلحه  يف  مقاومة  كحركة  ي�ستفيد 

االإ�سالمية يف اإيران، فاإنه من الع�سري اإخ�ساع احلزب واأفراده لعدة اأ�سكال من 

العقوبات التقليدية املوجهة لدول مثل احلظر التجاري ومنع ال�سفر وحظر بيع 

ال�سالح، والتي اإن فر�ست فتاأثريها حمدود جداً. ولذلك كان اخليار االأمريكي 

عزله عن  اهلل من خالل حماولة  مالية �سد حزب  الرتكيز على خو�ض حرب 

النظام امل�رضيف اللبناين والعاملي. ولهذه احلرب عدة اأهداف: اأواًل، من خالل 

اللبنانيني  دفع  املتحدة  الواليات  حتاول  اللبناين  امل�رضيف  النظام  على  ال�سغط 

البيئة  ال�سغط على  امل�سكلة. وثانيًا،  �سبب  اهلل واعتباره  لعزل حزب  اأنف�سهم 

احلا�سنة للمقاومة ال �سيما داخل البيئة ال�سيعية وبالتحديد على رجال االأعمال 

املايل  الن�ساط  اأفريقيا حتديداً. وثالثًا، حماولة جعل  ال�سيعة يف بالد االغرتاب، 

واالجتماعي حلزب اهلل مقيداً و�سعبًا. ورابعًا، اإخافة حلفاء حزب اهلل ودفعهم 

عن  االإمكان  قدر  والتمايز  لبنان  يف  اجلوهرية  االأمريكية  امل�سالح  اإىل  لالنتباه 

احلزب.

وجد االأمريكيون يف القطاع امل�رضيف اللبناين قناة موؤهلة ملمار�سة ال�سغط 
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من خاللها على حزب اهلل. اأواًل، بالعموم اأ�سبح لوزارة اخلزانة االأمريكية قدرة 

نفاذ اإىل »وعي ال�سمعة« للنظام امل�رضيف العاملي، فحني ي�سبح اأي م�رضف اأو 

زبون م�ستبًها، بكلمة من وزارة اخلزانة، يتحول اإىل »�سمعة �سيئة م�سّعة تلطخ 

اأي جهة يتعامل معها«. وهذا ما يدفع زاراتي للتاأكيد مراًرا اأن ممار�سة معينة قد 

 
76

ال حتقق �سيًئا بذاتها ولكنها توجه ر�سالة اإىل امل�سارف لكي تغرّي �سلوكها.

على  للتاأثري  اأوىل  حماولة  هناك  كان   2004 العام  منذ  اأنه  زاراتي  ويك�سف 

�سادرات  بنك  ت�سنيف  خالل  من  اهلل  حزب  يخ�ض  فيما  اللبنانية  امل�سارف 

احلال  وبطبيعة  العاملي  امل�رضيف  النظام  على  اأمريكية  �سطوة  هناك  اإذاً   
77

اإيران.

ال�سبهة على م�رضف ما يتحّطم.  اإلقاء  اللبناين، فمجرد  القطاع امل�رضيف  على 

مبليارات  مالية  عقوبات  فر�ض  على  وا�سنطن  قدرة  يف  ال�سطوة  هذه  وتربز 

االأمريكية.  العقوبات  خرق  بذريعة  العامل  حول  م�سارف  على  الدوالرات 

)ملحق 2: امل�سارف التي غّرمتها وا�سنطن بتهمة خرق العقوبات(.

وثانيًا، لي�ض حلزب اهلل نفاذ وا�سع وم�سالح مت�سابكة مع امل�سارف اللبنانية 

اأهمية  اإن  وثالثًا   
78

احلزب. عن  بعيدة  ومالية  �سيا�سية  قوى  ملراكز  تتبع  التي 

76- Zarate, Op. Cit., p.126

77- يف العام 2004 جرت حماولة من وزارة اخلزانة لت�سنيف بنك �سادرات اإيران �سمن »مبادرة 
اأمر لو مت كان لعرقل نقل االأموال  البنك ال�سيىء« لدوره يف نقل التمويالت اإىل حزب اهلل، وهو 

االإيرانية للحزب، واأر�سل حتذيرات للم�سارف اللبنانية للتوقف عن القيام باأعمال للحزب واإطالق 

القومي رف�ض  االأمن  زاراتي. لكن جمل�ض  تقومي  اإيران وحلفائها، بح�سب  مالية �سد  �رضارة حتذير 

االقرتاح تخوًفا من اأنها اأداة غري جمربة وميكن اأن تت�سبب بارتفاع اأ�سعار النفط.  اأنظر: 

Zarate، Op. Cit.، p. 228
78- وفق درا�سة اأعدها جاد �سعبان، اأ�ستاذ االقت�ساد يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت، عام 2015 
حول خريطة �سيطرة الطبقة احلاكمة على امل�سارف يف لبنان، تبني اأن 18 من اأ�سل 20 م�رضفًا لديها 

جمل�ض  رئي�ض   20 اأ�سل  من  م�رضفًا   15 ال�سيا�سية، ويف  بالنخبة  اأ�سهم رئي�سيون على �سلة  حاملو 

االدارة على �سلة ب�سيا�سيني، كما وت�سيطر على %32 من اأ�سول القطاع امل�رضيف عائالت �سيا�سية 
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اأخيل”  “كعب  يجعله  اللبناين  االقت�سادي  النظام  اللبناين يف  امل�رضيف  القطاع 

 مع االإ�سارة اإىل 
79

الذي ميكن من خالله ابتزاز الدولة اللبنانية والقطاع اخلا�ض.

اأن النظام امل�رضيف اللبناين من االأعرق يف املنطقة العربية واأكربها ولذا ي�سكل 

2018 احتل   يف العام 
80

لالأمريكني نحو املجال امل�رضيف العربي ككل. منفذاً 

من  العربية  امل�رضفية  القطاعات  بني  اخلام�سة  املرتبة  اللبناين  امل�رضيف  القطاع 

العربية  للدول  امل�رضفية  القطاعات  الثانية بني  واملرتبة  االأ�سول،  حيث حجم 

  
81

غري النفطية.

يف 15 كانون االأول 2011 وجهت وا�سنطن �رضبة �سادمة للقطاع امل�رضيف 

اللبناين عندما اأعلنت وزارة اخلزانة االأمريكية اأنها و�سعت البنك اللبناين الكندي 

جتارة  اأموال  تبيي�ض  �سبكة  يف  باالنخراط  اإياه  متهمة  ال�سوداء،  الالئحة  على 

املخدرات وال�سالح مل�سلحة حزب اهلل. هذه ال�سبكة قيل اإنها ت�سم �رّضافني 

لبنانيني... كلهم لديهم عالقات جتارية بني  وجّتار �سيارات و�رضكات واأفراداً 

لبنان واأفريقيا. كان هذا الت�سنيف كافيًا لت�سفية امل�رضف وبيعه مل�رضف لبناين 

“مال  ُي�سمى  ما  �سمن  ح�س�سها   من   70% توّظف  االأهم  الع�رضة  بنوك من  حالية و�سابقة، و4 

املح�سوبيات” الناجت عن ت�سابك امل�سالح االقت�سادية مع النافذين ال�سيا�سيني كما يف حالة االإ�ستثمار 

يف الدين العام للدولة اللبنانية بفوائد عالية جداً وخماطر هام�سية. ملزيد من التفا�سيل راجع الدرا�سة 

عرب الرابط االآتي:

Mapping-/09/http://jadchaaban.com/wp-content/uploads/2015
control-banks-jchaaban-15092015.pdf

79- عن نفوذ النظام امل�رضيف اللبناين ميكن النظر اإىل: ه�سام �سفي الدين، اللوبي امل�رضيف يف لبنان: 
اجلذور املوؤ�س�ساتية ل�سلطة املال، جملة االآداب، 15 ت�رضين االأول 2015. 

له يف »املنتدى  اأثناء كلمة  االأمريكية،   بون�سي، م�ست�سار كبري يف وزارة اخلزانة  ت�سيب  قال   -80
امل�رضيف العربي« الذي عقد يف بريوت يف �سباط 2016 اإن لبنان »�سيبقى حموراً اأ�سا�سيًا يف املنطقة 

على م�ستوى عامل املال وامل�سارف«. 

81- موقع املدن، هذا واقع القطاع امل�رضيف اللبناين، ق�سم االقت�ساد، 2 ت�رضين االأول 2018
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 ويف راأي م�رضفيني اأنه كان يجب تطويع هذه البنية ال�ستعمالها كو�سيلة 
82

اآخر.

�سغط �سيا�سي، واإجبار امل�سارف يف الوقت نف�سه على نبذ ومعاداة مهاجري 

اأفريقيا »ال�سيعة« واحلّد من تدفقاتهم املالية اإىل لبنان. الهدف االأمريكي مل يكن 

ب�سيطًا، بل كان ا�سرتاتيجيًا وكان “ي�ستهدف املحا�رضة املالية حلزب اهلل الذي 

 
83

يرتّدد كثرياً اأن مغرتبي اأفريقيا هم م�سدر اأ�سا�سي لتمويله”.

منذ ذلك العام حتديداً كّثفت امل�سارف اللبنانية من م�ساعيها لن�سج �سبكة 

من  نوعًا  لها  يوؤمن  ما  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  يف  م�سوؤولني  مع  عالقات 

احل�سانة ومينح م�سوؤويل اخلزانة مزيداً من النفوذ داخل املجال املايل اللبناين. 

ومن الالفت اأن عدداً من هوؤالء حينما يغادرون منا�سبهم الر�سمية ين�سمون 

ملوؤ�س�سة الدفاع عن احلريات التي تلقى متويالت �سخية من اللوبيات ال�سهونية 

 
84

يف الواليات املتحدة.

والنخبة  اللبناين  امل�رضيف  النظام  لكل  ر�سالة  مبثابة  اال�ستهداف  هذا  كان 

ت�سوية مع املحاكم  اأمريكي الإمتام عملية  102 مليون دوالر  2013 مبلغ  ُغرم امل�رضف عام   -82
بداًل من ح�ساب �سمان  االأمريكية قد حجزت عليها  االإدارة  اأموال كانت  االأمريكية، دفعت من 

البيع، البالغة قيمته 150 مليون دوالر يف البنك اللبناين الفرن�سي، وهي من اأموال امل�ساهمني.

83- حممد وهبة، على طريقة الكاوبوي: نهاية ق�سة البنك اللبناين الكندي، �سحيفة االأخبار، 27 
حزيران 2013

84- على �سبيل املثال، يف ت�رضين االأول 2011 ا�ست�ساف م�رضف فران�سبنك ت�سيب بون�سي، يف 
حما�رضة حول مكافحة متويل االرهاب وحماربة غ�سيل االأموال.  وبون�سي هو رئي�ض �سبكة النزاهة 

وزارة  يف  املالية  واجلرائم  االرهاب  لتمويل  اال�سرتاتيجية  ال�سيا�سة  مكتب  يف  خدم  والذي  املالية 

اخلزانة االأمريكية ثم م�ست�ساراً يف موؤ�س�سة الدفاع عن احلريات. وقد تراأ�ض بون�سي بني 2010 – 

2013 البعثة االأمريكية اإىل فريق العمل املايل ))FATF.  كذلك جرى تعيني دانيال غال�رض، م�ساعد 
وزير اخلزانة ل�سوؤون متويل االرهاب واجلرائم املالية بني 2011 و 2017 وع�سو يف موؤ�س�سة الدفاع 

اإنطوان  جرنال  �سو�سيتيه  م�رضف  اإدارة  جمل�ض  لرئي�ض  م�ست�ساراً   2017 اأيلول  يف  احلريات،  عن 

ال�سحناوي. 
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جديدة  مرحلة  تفتتح  املتحدة  الواليات  اأن  اللبنانية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

اإىل تطوير  اللبناين  اإثر ذلك �سارع امل�رضف املركزي والربملان  لبنان. على  يف 

ت�رضيعات وقرارات وتعاميم حول مكافحة تبيي�ض االأموال ال�ستيعاب الهجمة 

 ففي 5 ني�سان 2012 اأ�سدر 
85

االأمريكية، وتطوير دور هيئة التحقيق اخلا�سة.

م�رضف لبنان القرار االأ�سا�سي رقم 10965 حول عالقة امل�سارف واملوؤ�س�سات 

املالية  العمليات  الت�سدد يف تطبيق نظام مراقبة  فيه  املرا�سلني يطلب  املالية مع 

وامل�رضفية ملكافحة تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب والتحقق من هوية العمالء 

و�ساحب احلق االقت�سادي وت�سديد الرقابة على التزام امل�سارف بذلك. ويف 

11323 الذي  القرار االأ�سا�سي رقم  لبنان  اأ�سدر م�رضف   2013 الثاين  كانون 

 
86

ن�ض على ان�ساء “دائرة امتثال”.

برز التوتر الرئي�سي بني حزب اهلل والقطاع امل�رضيف مع بدء �رضيان قانون 

اأ�سدر   2016 اأيار  �سهر  ففي   
87.2016 عام  اهلل  حلزب  الدويل  التمويل  حظر 

85- ميكن االطالع على �سل�سلة هذه القوانني والتعاميم والقرارات عرب: �سحيفة النهار، ال اأموال 
»قذرة« تدخل م�سارف لبنان، 31 متوز 2018. 

وتقييم  حتديد  مهمتها  م�ستقلة  امتثال  دائرة  اإن�ساء  امل�سارف  على  املذكور  التعميم  يوجب    -86
خماطر عدم االمتثال، وتقييم فعالية االجراءات املتخذة الكت�ساف التجاوزات، والتاأكد من مدى 

تقّيد العاملني بال�سيا�سات املو�سوعة وقرارات وتعليمات م�رضف لبنان وجلنة الرقابة على امل�سارف 

وهيئة التحقيق اخلا�سة، والقيام باإجراءات التحقق االآيلة ملراقبة ومكافحة تبيي�ض االأموال ومتويل 

االإرهاب ورفع تقارير دورية.  

87- يومها اأ�سارت �سحيفة اجلمهورية ملا قالت اإنها »م�سادر مطلعة على مواقف حزب اهلل« اإّن 
االنتقادات التي يوجهها احلزب اىل حاكم م�رضف لبنان ريا�ض �سالمة اإمّنا تنطلق من كون االأخري 

مل يبادر اإىل معاجلة ملف احل�سابات امل�رضفية اخلا�سة مبوؤ�س�سات تربوية واجتماعية وا�ست�سفائية تابعة 

للحزب، ومنها على �سبيل املثال، ملّف ح�ساب م�ست�سفى الر�سول االأعظم. وقد ف�سلت املفاو�سات 

معه حول هذا املو�سوع«. يف املقابل، ت�سيف امل�سادر، »اإّن �سالمة ال ميار�ض ال�سغوطات املطلوبة 

على بع�ض اأع�ساء جمعية امل�سارف الذين ميار�سون دوَر ح�سان طروادة اأمريكي يف القطاع امل�رضيف 

اللبناين. اأنظر: علي احل�سيني، متاري�ض حزب اهلل وال�سلطات االأمريكية ب�سبب العقوبات امل�رضفية، 
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اللبنانية  امل�سارف  من  فيه  يطلب   12235 االأ�سا�سي  القرار  املركزي  امل�رضف 

تنفيذ عملياتها مبا يتنا�سب مع م�سمون القانون االأمريكي وابالغ هيئة التحقيق 

املوجبة  االأ�سباب  وتو�سيح  التنفيذ  بهذا  مرتبطة  اإجراءات  باأية  فوراً  اخلا�سة 

النظام  ت�رضف  جديدة.  ح�سابات  فتح  عن  االمتناع  اأو  ح�سابات  القفال 

امل�رضيف يف البداية مع القانون االأمريكي على نحو مو�سع اإما خوفًا واإما ربطًا 

تقوم  اهلل  حزب  مقاربة  كانت  فيما  امل�رضيف.  القطاع  لبع�ض  �سيا�سية  باأجندة 

على تفّهم حاجة النظام امل�رضيف لاللتزام بالعقوبات االأمريكية، ولكن على اأن 

يجري تطبيقها وفق تف�سريات �سيقة فال تطال اإال اجلهات واالأفراد املن�سو�ض 

عليهم باال�سم ولي�ض كل موؤ�س�سات احلزب اأو موؤيديه اأو البيئة ال�سيعية العامة. 

بالتوازي اأخذ حزب اهلل يوؤكد ب�سكل متكرر اأن م�سادر متويله مرتبطة ح�رضاً 

باإيران واأنها ال متّر بامل�سارف اللبنانية، كما اأ�سارت قيادة احلزب يف اأكرث من 

منا�سبة اإىل اأن احلزب ال ميتلك م�رضوعات اقت�سادية خا�سة به، وميكن تف�سري 

ذلك مبحاولة �سحب ذرائع من االأمريكيني وحت�سني املوقف التفاو�سي اللبناين 

مفتعل  االأمريكي  ال�سلوك  اأن  للبنانيني  موّجهة  ر�سالة  اأنها  كما  وا�سنطن،  مع 

 
88

ومرتبط مبحاولة الق�ساء على املقاومة.

للعقوبات  اللبنانية  التطبيق  اآلية  جتاه  ال�سلبي  املوقف  عن  اهلل  حزب  وعرّب 

2016 قالت  9 حزيران  للمقاومة �سدر يف  الوفاء  بيان لكتلة   يف 
89

االأمريكية

فيه اإن:

�سحيفة اجلمهورية، العدد 1767، 27 حزيران 2016.

88- مثاًل، اأعلن ال�سيد ن�رض اهلل يف �سهر حزيران 2016 خالل ذكرى اأريعني يومًا على ا�ست�سهاد 
متويله وحاجاته  على كل  يح�سل  اهلل  اأن حزب  الدين  بدر  م�سطفى  الع�سكرية  اأبرز كوادره  اأحد 

وعتاده من اإيران وال متر هذه احلركة عرب امل�سارف اللبنانية.

اأنظر: حممد وهبة، حزب اهلل..م�سارف متواطئة ومواقف �سالمة مريبة،  89- حول هذه النقطة 
�سحيفة االأخبار، 10 حزيران 2016
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وقد  وجمهورها،  املقاومة  من  للنيل  فر�سة  توفر  ال  االأمريكية  “االإدارة 
وجدت يف بع�ض القطاع امل�رضيف اللبناين �سالتها من اأجل حتقيق �سيا�ساتها .. 

اإن هذا اال�ستهداف اجلديد للمقاومة وجمهورها �سيبوء بالف�سل.. واحلكومة 

النقدي  وا�ستقراره  لبنان  �سيادة  حماية  م�سوؤولية  عليهم  املركزي  وامل�رضف 

واالجتماعي... اإن املوقف االأخري حلاكم امل�رضف املركزي جاء ملتب�سًا ومريبًا، 

وهو ي�سي بتفلت ال�سيا�سة النقدية من �سوابط ال�سيادة الوطنية، ولذلك فاإننا 

نرف�سه جملة وتف�سياًل. وعلى اجلميع اأن يدرك اأن جمهور املقاومة وموؤ�س�ساته 

 على حماوالت النيل منه من اأي كان مهما عال �ساأنه«.
ّ
الرتبوية وال�سحية ع�سي

انفجار خارج  2016 وقع  12 حزيران  عند غروب  باأيام وحتديداً  بعدها 

مبنى االدارة العامة مل�رضف لبنان واملهجر ما اأحلق اأ�رضاراً مادية باملبنى. وبطبيعة 

احلال ذهبت جملة من التحليالت اإىل كون االنفجار ر�سالة اأمنية من حزب 

فيما  االأمريكية،  العقوبات  تطبيق  يف  املت�سدد  امل�رضيف  القطاع  بع�ض  اإىل  اهلل 

التزم حزب اهلل ال�سمت ومل يعّلق على احلادثة. يف حم�سلة كل تلك االأحداث 

 تنّبهت 
90

وما تخللها من زيارات لوفود لبنانية ر�سمية وم�رضفية اإىل وا�سنطن،

وا�سنطن اإىل احلدود التي يفر�سها الواقع اللبناين وتوازناته، فجرى حتييد بيئة 

موؤ�س�سات  تكيفت  فيما  العقوبات،  من  املوجة  تلك  ما عن  اإىل حد  املقاومة 

احلزب املدنية بطريقة اأو اأخرى، مثل التعامل بالنقود )الكا�ض( بدل احل�سابات 

امل�رضفية. 

االأبي�ض  للبيت  ترامب  و�سول  مع  الت�سنج  اأجواء  عادة  ما  �رضعان  ولكن 

وانطالق م�سار تطوير وت�سديد قانون منع التمويل الدويل الذي اأقر يف 2018 

�سواء يف  اخلزانة  وزارة  وممثلي  اللبنانية  امل�سارف  بني جمعية  اللقاءات  على  االطالع  90- ميكن 
بريوت اأو الواليات املتحدة عرب الرابط االتي:

https://www.abl.org.lb/english/search-results?keyword=US%20treasury
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وقد اأ�سلفنا يف عر�ض تعديالته املت�سددة اجلديدة. واأتى هذا القانون بالتوازي 

مع ان�سحاب وا�سنطن من االتفاق النووي مع اإيران واطالق ما ي�سمى “حملة 

ال�سغوط الق�سوى” االأمريكية جتاه اإيران وحلفائها. واكب اللبنانيون القانون 

  
91

اجلديد بجملة اإجراءات منها تكثيف التوا�سل مع اجلهات االأمريكية املعنية

امل�ستفيد  حتديد  بخ�سو�ض  املركزي  امل�رضف  عن  جديدة  قرارات  و�سدور 

 
92

النهائي )�ساحب احلق االقت�سادي( الأي جهة متعاملة مع القطاع امل�رضيف،

واإ�سدار حتذيرات عن خطورة املزيد من ال�سغوط على القطاع امل�رضيف مبا قد 

 
93

يقّو�ض كل الو�سع االقت�سادي اللبناين.

91- بناء عليه عقدت جمعية م�سارف لبنان، يف الواليات املتحدة، بني 10 و13 ت�رضين االأول، 
نيويورك،  يف  االأمريكي  الفيدرايل  والبنك  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  مع  لقاءات  عدة 

باالإ�سافة اإىل زيارات مل�سوؤولني يف جمل�سي النواب وال�سيوخ، وال �سيما اللجان املخت�سة مب�رضوع 

القانون املتعلق بحزب اهلل  HIFPA. ووفق ما اأو�سحه رئي�ض جمعية امل�سارف جوزيف طربيه، 

خالل املوؤمتر ال�سحايف الذي عقده االثنني 23 ت�رضين االأول، للحديث عن جمريات اللقاءات مع 

امل�سارف  اأم لدى  االإدارة االأمريكية  اأكان لدى  “وفد اجلمعية �سدد، �سواء  فاأن  اجلانب االأمريكي، 

املرا�سلة، على اأن ال يكون اأي تطبيق للت�رضيعات اجلديدة م�رضاً، اأو اأن تنتج عنه اأ�رضار جانبية بلبنان 

واقت�ساده وم�سارفه املوؤمتنة على مدخرات اللبنانيني”. اأنظر:

خ�رض ح�سان، العقوبات على حزب اهلل: امل�سارف خائفة، املدن، 24 ت�رضين االأول 2017

92- فقد اأ�سدر امل�رضف املركزي قراري رقم 12837 و 12836 يوؤكد فيها على �رضورة اإلتزام 
تعديل  مت  كما  االقت�سادي”.  احلق  “�ساحب  هوية  وحتديد  بتعريف  وامل�سارف  املالية  املوؤ�س�سات 

قانون االإجراءات ال�رضيبية رقم 2008/44 با�سدار القانون 2018/106 الذي حّدد بتف�سيل دقيق 

من هو �ساحب احلق االقت�سادي. وبح�سب املادة االأوىل من قرار وزير املالية 1472 ال�سادر يف 27 

اأيلول 2018. يعترب »�ساحب احلق االقت�سادي« Beneficial Owner كل �سخ�ض طبيعي، اأيا 

يكن حمل اإقامته، ميلك اأو ي�سيطر فعليا، يف املح�سلة النهائية )Ultimately( ب�سورة مبا�رضة اأو غري 

مبا�رضة، على ن�ساط ميار�سه اأي �سخ�ض طبيعي اأو معنوي اآخر على االأرا�سي اللبنانية. املادة االأوىل 

من قرار وزير املالية 1472 ال�سادر يف 27 اأيلول 2018. 

بيلينغ�سلي،  مار�سال  االإرهاب  ل�سوؤون مكافحة متويل  االأمريكية  اخلزانة  م�ساعد وزير  �سمع   -93
الذي زار لبنان يف نهاية كانون الثاين 2019، كالمًا لبنانيًا وا�سحًا »عن اأن امل�سارف هي يف اأ�سا�ض 
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املتحدة  الواليات  يف  دعاوى  جملة  رفع  االأمريكي  القانون  �سدور  وتال 

 وثم ت�سنيف م�رضف “اجلّمال تر�ست بنك” يف اأيلول 
94

�سد م�سارف لبنانية

قرار  نوعها. وجاء يف  الثانية من  “اأوفاك” يف حادثة هي  2019 على الئحة 

اخلزانة اأن ت�سنيف امل�رضف جاء ب�سبب ت�سهيله عن معرفة اأن�سطة بنكية ل�سالح 

اخلزانة  واأ�سارت  ال�سهيد.  وموؤ�س�سة  التنفيذي  ملجل�سه  بالتحديد  اهلل  حزب 

اإىل اأن “املوؤ�س�سات املالية الفا�سدة مثل جّمال تر�ست هي تهديد مبا�رض لنزاهة 

مع  بالعمل  �ست�ستمر  املتحدة  الواليات  اأن   واأكدت  اللبناين”  امل�رضيف  النظام 

 
95

امل�رضف املركزي اللبناين ملنع حزب اهلل من النفاذ اإىل النظام املايل العاملي.

يف  ال�سيعية  الطائفة  على  حم�سوبًا  بنك”  تر�ست  “جّمال  م�رضف  وُيعترب 

يقيمون  �سيعة  اأعمال  رجال  �سيما  ال  املودعني  وغالبية  املالكني  لناحية  لبنان 

خارج البالد. ورغم اأن حجم امل�رضف �سمن القطاع امل�رضيف اللبناين �سغري 

اأدى  اللبنانية. وقد  املالية  االأو�ساط  هز  �سديداً  اإنذاراً  ت�سنيفه كان  اأن  اإال  جداً 

ت�سعفه،  باتت  القطاع  لها هذا  يتعر�ض  التي  ال�سغوط  اأن  اإىل  التنبه  وينبغي  اللبناين  االقت�ساد  دعم 

واأن هذا القطاع على توا�سل دائم مع وزارة اخلزانة االأمريكية واملوؤ�س�سات االأمريكية املعنية لتاأكيد 

اإلتزامه القوانني الدولية ومكافحة تبيي�ض االأموال وبرامج مكافحة االإرهاب وعدم ادخال اأموال 

م�سبوهة«، بح�سب النائب يا�سني جابر رئي�ض جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف الربملان اللبناين. اأنظر: 

ورد يف، مارلني خليفة، حزمة عقوبات متجددة �سد حزب اهلل،  اندبندنت عربي، 8 �سباط 2019.

94- تقدم 26 اإ�رضائيليًا بدعوى �سد 11 م�رضفًا لبنانيًا، مطالبني بتعوي�سات عن خ�سائر حلقت بهم 
يف حرب متوز 2006. وتزامنت هذه الدعوى مع اأخرى تقّدم بها نحو 252 اأ�رضة اأمريكية، ُقِتل 

اأفرادها اأو جرح خالل م�ساركته كجندي يف قوات االحتالل االأمريكي للعراق )2003 ـــ  اأحد 

2011(، مطالبة امل�سارف الـ 11 نف�سها بدفع تعوي�سات مالية عن اخل�سارة التي حلقت بها، متهمة 
امل�سارف بـ»التاآمر مع حزب اهلل«. ملزيد من التف�سيل راجع: حممد وهبة، ادعاء اإ�رضائيلي – اأمريكي 

�سد 11 م�رضفًا لبنانيًا: متاآمرون مع حزب اهلل، �سحيفة االأخبار، 5 كانون الثاين 2019

95- لالطالع على كامل ن�ض وزارة اخلزانة عرب الرابط االآتي:
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm760
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امل�رضف  مع  بالتن�سيق  ذاتيًا  وت�سفيته  امل�رضف  على  الق�ساء  اإىل  الت�سنيف  هذا 

املركزي الذي تعهد ب�سمان اأموال املودعني واأ�سحاب احلقوق. 

3.2.3 نقل ال�سغط اإىل امل�ستوى ال�سيا�سي

يف متوز 2019 �سنفت وزارة اخلزانة االأمريكية، يف �سابقة هي االأوىل من 

اللبناين وهما  الربملان  نائبان يف  بينهم  اهلل  م�سوؤولني من حزب  ثالثة  نوعها، 

اأجندة  اأنهم ي�ستغلون منا�سبهم املتميزة لتي�سري  حممد رعد واأمني �رضي بتهمة 

ويحظر  اللبنانيني.  لكل  اإهانة  ميّثل  القرار  اأن  احلزب  اعترب  وقد  احلزب.  

الت�سنيف على املواطنني االأمريكيني التعامل مع امل�سنفني وحجز اأ�سولهم يف 

الواليات املتحدة واحلد من قدرتهم على النفاذ اإىل النظام املايل االأمريكي. وقد 

برر �سيغال ماندكلر، م�ساعد وزير اخلزانة ل�سوؤون االرهاب واال�ستخبار املايل، 

هذا االإجراء باأن حزب اهلل ي�ستخدم مندوبيه يف الربملان اللبناين لل�سيطرة على 

املوؤ�س�سات لدعم امل�سالح املالية واالأمنية للمجموعة ولتعزيز االأن�سطة االإيرانية 

ال�رضيرة. وبهذا االإجراء جرى تقدمي حزب اهلل على اأنه ميثل تهديداً لال�ستقرار 

96
االقت�سادي واالأمني يف لبنان وكل االإقليم على ح�ساب ال�سعب اللبناين. 

اأما عن الغاية من هذا الت�سنيف فهناك عدة تف�سريات. راأى فيليب �سميث، 

وهو باحث يف معهد وا�سنطن، اأن العقوبات على نواب حزب اهلل هي خطوة 

الفتة يف وقت حتاول فيه اإيران وحزب اهلل النفاذ اإىل النظام ال�سيا�سي اللبناين، 

ال�سيا�سية  عنا�رضه  ا�ستخدام  االآن  بعد  ميكنه  ال  اهلل  حزب  باأن  ر�سالة  وهي 

اإدارة ترامب اأن املراد   فيما �رّضح م�سوؤول يف 
97

كواجهة اأو طالء للحزب«.

من هذا الت�سنيف اأن يكون له »تاأثري خميف« على كل من لديه اأعمال مع حزب 

96- Alan Rappeport, U.S. Imposes Sanctions on Hezbollah Officials Accused of 
Supporting Iran, The New York Times, July 9, 2019
97- Sirwan Kajjo, Mehdi Jedinia, US Sanctions 3 Hezbollah Officials: Including 2 
Members of Lebanese Parliament, VOA News, July 9, 2019 
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اأنه على احلكومة  اهلل. فيما راأى م�سوؤول يف وزارة اخلارجية اأن الر�سالة هي 

 وراأى اآخرون اأن الت�سنيف 
98

اللبنانية اأن تقطع تعامالتها مع هذه ال�سخ�سيات.

متّيز بني جناحي حزب  اأنها ال  العامل  اإىل  املتحدة  الواليات  تاأكيد من  اإمنا هو 

اهلل املدين والع�سكري، وذلك لتكثيف ال�سغوط على دول العامل التباع ذات 

النهج. 

اهلل  حزب  نواب  على  العقوبات  ارتباط  عن  �سميث  مالحظة  تك�سف 

باملقاربة ال�سيا�سية امل�ستجدة حلزب اهلل جتاه ال�سيا�سة اللبنانية بعد االنتخابات 

النيابية عام 2018. فمنذ االنتخابات التزم احلزب اأن يعزز دوره يف اإ�سالح 

ف�رضه  ما  وهو  احلكومية،  ال�سيا�سات  يف  الفعالة  وامل�ساركة  ال�سيا�سي  النظام 

داخل  اإىل  بالنفاذ  واالنتخابية  االإقليمية  منجزاته  لت�سييل  حماولة  باأنه  خ�سومه 

له مزيداً من امل�رضوعية واملوارد. فمن خالل فر�ض  يوؤمن  اللبنانية مبا  ال�سلطة 

التي  اللبنانية  الدولة  موؤ�س�سات  داخل  حركتهم  تتقيد  نوابه  على  العقوبات 

�ستخ�سى اأن “تتلطخ” بتهمة “دعم االإرهاب”.

بلوغ  بعد  املتحدة  الواليات  تنتقل  اأن  العقوبات من خماوف  عززت هذه 

العقوبات ذروتها على احلزب نف�سه اإىل فر�ض عقوبات على حلفاء احلزب. 

كانت نتائج االنتخابات النيابية اللبنانية عام 2018 التي كّر�ست فوز حزب اهلل 

اإنذار للواليات املتحدة  وحلفائه مقابل حلفاء الواليات املتحدة مبثابة جر�ض 

ال�ستعادة  اللبناين  ال�سيا�سي  املجال  يف  تدخلها  لتعزيز  بحاجة  اأ�سبحت  اأنها 

املتحدة  الواليات  رمت  هنا  من  وحلفائه.  اهلل  حزب  مع  التوازن  من  نوع 

بورقة جديدة عنوانها التهويل وتهديد حلفاء حزب اهلل بت�سنيفهم على لوائح 

االإرهاب حتت عنوان دعم حزب اهلل. 

98-  Aljazeera, US Puts Hezbollah MPs in Lebanon on Sanctions List for First 
Time, July 9, 2019.



ع�سكرة الدولر

56

 ”2 “هيفبا  العقوبات  من  جديدة  ن�سخة  اإعداد  الكونغر�ض  بداأ  اأن  ومنذ 

حلفاء  اجلديد  القانون  يف  العقوبات  ت�سمل  اأن  فكرة  تثار  بداأت   2017 عام 

لبناين  نيابي  الوطني احلر. يومها زار وفد  اأمل والتيار  احلزب ال �سيما حركة 

وا�سنطن وقام بجولة جديدة �رضح فيها املحاذير املرتتبة على القانون اجلديد ال 

�سيما مو�سوع حلفاء حزب اهلل، لكن بح�سب ع�سو الوفد النائب يا�سني جابر 

 
99

“بقيت فيه عبارات غام�سة ب�سكل مق�سود”. )من كتلة التنمية والتحرير( 

عوائق  خللق  داخلية  تهويل  كورقة  ال�سبابية  هذه  وا�سنطن  حلفاء  وا�ستخدم 

بني حزب اهلل واللبنانيني عمومًا عرب ترهيب رجال االأعمال وال�سيا�سيني من 

التعاون اأو التحالف مع احلزب. 

ومع ارتفاع التوتر االأمريكي االإيراين خالل العام 2019 وال�سعي لتقوي�ض 

حمور املقاومة ككل واحتدام التوترات اللبنانية الداخلية، عزز االأمريكيون من 

الت�رضيبات والت�رضيحات حول احتمال ت�سنيف حلفاء حزب اهلل. فاأثناء زيارته 

االأدنى،  ال�رضق  ل�سوؤون  اخلارجية  وزير  م�ساعد  �سينكر،  ديفيد  قال  لبريوت 

ملحطة ال LBCI : “يف امل�ستقبل نحن �سن�سنف، الأنه يجب علينا ذلك، اأفراداً 

اأو دينهم”،  لبنان ممن ي�ساعدون ويعاونون حزب اهلل مبعزل عن مذهبهم  يف 

الئحة  تراجع  اأمريكا  اأن  اإىل  وم�سرياً  احلزب  حلفاء  ي�سمل  ذلك  اأن  موؤكداً 

 وحني �ُسئل م�ساعد وزير اخلزانة لتمويل االإرهاب 
100

عقوباتها ب�سكل دائم.

كانت  اإن  اجلّمال،  بنك  ت�سنيف  بعد   2019 اأيلول  يف  بيلينغ�سلي،  مار�سال 

الطائفي  انتمائهم  �ست�سمل حلفاء حزب اهلل والداعمني مبعزل عن  العقوبات 

ت�ستخدمه  الذي  الرئي�سي  املعيار  هو  املادي”  “الدعم  اأن  اأجاب  وال�سيا�سي، 

99- ورد يف: خليفة، م�سدر �سابق
100 - Reuters, New Sanctions Could Extend to Allies of Hezbollah in Lebanon: 
U.S. Envoy, September 12, 2019.
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ال�سيا�سية  “للتحالفات  باللوم  بيلينغ�سلي  وتوجه  احلزب.  ال�ستهداف  اخلزانة 

ال�سيا�سي  اخلطاب  يف  نف�سه  اإدخال  على  اهلل  حزب  ت�ساعد  التي  الكارثية” 

 
101

اليومي يف لبنان وتاأ�سي�ض نف�سه كعامل معطل للدميوقراطية.

اإذاً طورت الواليات املتحدة من عقوباتها لت�سمل نوابًا حلزب اهلل بعدما 

اللبنانية  الدولة  موؤ�س�سات  من  جزءاً  لكونهم  نظراً  ذلك  عن  طوياًل  امتنعت 

مقابل  يف  املتحدة  الواليات  ي�سع  مما  اللبناين  ال�سعب  من  منتخبون  واأنهم 

داخل  احلزب  حلفاء  من  وا�سنطن  جعلت  كما  الدميوقراطية.  اللعبة  نتائج 

ال�سيا�سي  للم�ستوى  وكاإ�سارة  الطاولة  على  مطروحة  كورقة  التهديد  دائرة 

واالقت�سادي اللبناين. يف احلالني ا�ستخدمت العقوبات اأو التلويح بها يف �سبيل 

تعديل موازين القوى الداخلية وحماولة عزل حزب اهلل عن بنى الدولة. 

رابعاً: حتليل العقوبات واأثرها

منذ  ارتفاع  اأنه يف  ُيالحظ  اهلل،  على حزب  العقوبات  يخ�ض زخم  فيما 

العام 2006 حتديداً بعدما اكت�سف االأمريكيون حمدودية اخليار الع�سكري بوجه 

حزب اهلل، وهذا النمط مت�سق مع ال�سعود العام ال�ستخدام اأداة العقوبات يف 

ال�سيا�سة اخلارجية خالل العقدين االأخريين. اإال اأن هذا االرتفاع كان متقلبًا 

باأحداث �سيا�سية. ويالحظ  اأوقات حمددة �سعوداً حاداً ربطًا  حيث �سهد يف 

اهلل  حزب  على  االأمريكية  العقوبات  فيها  تزايدت  منا�سبات  اأربع  هناك  اأن 

2015 )ربطًا بالتحوالت  2012 و  2006 )ربطًا بحرب متوز(،  يف �سنوات  

الق�سوى  ال�سغوط  2018 )من �سمن حملة  ال�سورية ودور احلزب فيها(، و 

101- The National, US Treasury: Hezbollah illicit activities involve Lebanon’s 
airport and seaports, September 13, 2019.
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والع�سكرية  ال�سيا�سية  التحوالت  وفق  تتحرك  فالعقوبات   .
102

طهران( على 

باعتبارها جزء من ا�سرتاتيجية متكاملة. 

العملية للعقوبات على حزب اهلل باالآتي: حماولة  اإيجاز االأهداف  وميكن 

جتفيف موارده، وعزله عن النظام املايل وامل�رضيف، واإخافة القطاعات اخلا�سة 

احلا�سنة  اللبنانية  بيئته  على  وال�سغط  احلزب،  معها  يعمل  اأن  يحتمل  التي 

واإيجاد �رضخ معها، وحماولة �سبط قدرته على التحرك حول العامل حتى على 

يف  وا�ستثماراتهم  ال�سيعة  املغرتبني  حتويالت  من  واحلد  ال�سيا�سي،  امل�ستوى 

لبنان، امتالك اأداة �سغط ميكن ا�ستخدامها للتهويل وامل�ساومة عند ال�رضورة، 

و�سبط التوازنات اللبنانية، وحماولة تقييد اندماجه يف البنى الر�سمية للحكومة 

اللبنانية. 

�سريتكز  هنا  احلزب.  �سد  جناحًا  العقوبات  حتقق  مدى  اأي  اإىل  ولكن 

والتقييد  باالإكراه  التغيري  على  اأي  الغايات”  املتعددة  “املقاربة  على  التقييم 

العقوبات  اأن  الوا�سح  من  باالإكراه،  التغيري  م�ستوى  على  االإ�سارة.  واإر�سال 

قادرة  تكون  لن  العقوبات  فهذه  الهدف.  هذا  حتقيق  عن  عاجزة  االأمريكية 

التي هي جوهر هوية حزب اهلل.  املقاومة  اأجندة  على دفع احلزب بعيداً عن 

والثمن الذي يدفعه حزب اهلل جراء هذه العقوبات ال يزال اأقل بكثري من دفعه 

لتغيري �سلوكه املقاوم كما ترغب وا�سنطن. وتعود حمدودية هذا الثمن اإىل كون 

امل�سادر املالية حلزب اهلل مرتبطة مبعظمها باإيران ولعزلة حزب اهلل عن القطاع 

102- مع االإ�سارة اإىل اأن و�سول ترامب اإىل البيت االأبي�ض عام 2017 اأتاح دوراً وا�سعًا جلهات 
احلزب  على  العقوبات  لت�سديد  ب�سدة  يدفع  الذي  االإ�رضائيلي  بالكيان  ال�سلة  �سديدة  و�سخ�سيات 

تقرير  املتحدة. مثاًل يذكر  الواليات  العامل وداخل  ت�سليلية حول  وميهد لذلك بحملة دعاية عامة 

)اإيباك(  االإ�رضائيلية«  االأمريكية  العاّمة  العالقات  »جلنة  اأن  اإىل  جورنال«  »جوي�ض  موقع  على  ن�رض 

AIPAC و�سعت يف �سّلم اأولوياتها الت�رضيعية لعام 2017 اإ�سدار قوانني عقوبات على حزب اهلل.
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مبا�رض  اأثر  لها  لي�ض  العقوبات  اأن  اخلرباء  من  عدد  يوؤكد   
103

اللبناين. امل�رضيف 

على �سيا�سات احلزب اأو ا�سعافه حمليًا  ل�سعف ارتباط احلزب بالنظام امل�رضيف 

104
ول�سدة اندماجه االجتماعي وال�ستقاللية موارده عن ال�سياق اللبناين.

ولذا لو كان هدف العقوبات  اإحداث هذا التغيري فقط لكان من املمكن 

فاتانكا، من  األيك�ض  يوؤكد  فا�سلة.  باأنها  االأمريكية  العقوبات  ب�سهولة و�سف 

تاأثري  لها  �سيكون  العقوبات   هذه  اأن  وا�سنطن،  يف  االأو�سط  ال�رضق  موؤ�س�سة 

تغري  ولن  املقبلة  االنتخابات  وعلى  لبنان  يف  ال�سيا�سي  امل�سار  على  حمدود 

 فاالإجراءات اجلديدة �ستعّقد 
اأو م�سارها يف االإقليم.”105 ال�سيا�سات االإيرانية 

106
الو�سع املايل حلزب اهلل ولكنها لي�ست قادرة على اإحلاق الهزمية به.

من الوا�سح اأن الواليات املتحدة تدرك حمدودية العقوبات يف اإحداث مثل 

هذا التغيري ولذا ينبغي اأن ننظر للغايات االأخرى اأي�سًا. الغاية الثانية املحتملة 

هي التقييد، وبالتحديد رفع كلفة بع�ض اأن�سطة حزب اهلل للحد منها و�سبطها 

العقوبات  خالل  من  احلزب.  ا�سرتاتيجية  يف  مرغوب  غري  تغيري  اإحداث  اأو 

يدفعه  ما  وهو  �سئيل  ب�سكل  ولو  احلزب  موارد  بع�ض  ترتاجع  قد  االأمريكية 

العقوبات  حتر�ض  كما  �سيا�ساته.  يف  التو�سع  اأو  اأن�سطته  من  جزء  لتقلي�ض 

م�سطفى  ا�ست�سهاد  على  يومًا  اأربعني  ذكرى  يف   2016 العام  يف  اهلل  ن�رض  ال�سيد  اأعلن   -103
ولن  االإيرانية،  اجلمهورية  من  واأمواله  و�سالحه  اهلل”  “حزب  موازنة  اإّن  علًنا  ونقولها  بدرالدين: 

ي�ستطيع اأّي قانون منع و�سول هذه االأموال.

104- من هوؤالء ديفيد غاردنر  من الفاينان�سال تاميز ونيكوال�ض بالنفورد من كري�ستيان �ساين�ض 
مونيتور، مقابالت اأجراها مايكل يونغ، كيف يوؤثر تو�سيع العقوبات على �سلوكيات حزب اهلل، 

مركز كارنيغي لل�رضق االأو�سط، مدونة ديوان، 3 اآب 2017. 

105- Kajjo and Jedinia, Op. Cit.
106-  Ali Bakeer, Hezbollah’s Finances are Its Achilles’ Heel, The National Interest, 
January 27, 2019. 
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االأمريكية على ا�ستهداف رجال اأعمال مقربني من احلزب ورمبا من اأع�سائه 

اأن هوؤالء  العراق( بذريعة  اأو خارجه )مثل  لبنان  �سواء ب�سبب م�ساريع داخل 

 
107

يقومون بدور واجهة للحزب اأو ميولونه بالتربعات.

تراهن وا�سنطن اأن توؤدي هذه االإجراءات برجال االأعمال ال�سيعة اإىل اأخذ 

م�سافة عن حزب اهلل وكذلك احلذر من القيام مب�رضوعات يف املناطق ال�سيعية 

اأو االإنفاق يف اأعمال خريية خوفًا من ا�ستغالل وا�سنطن لذلك ورميهم ب�سبهة 

العمل مع حزب اهلل اأو من اأن تقوم امل�سارف اللبنانية مبنعهم من فتح ح�سابات 

التي  اهلل  احلا�سنة حلزب  البيئة  على  ميثل �سغطًا  االأمر  احلذر. وهذا  باب  من 

�ستخ�رض العديد من اال�ستثمارات وامل�سادر املالية وفر�ض العمل التي لن يكون 

�ستقيد حرية  االأمور  اأن هذه  االأمريكيون  يعتقد  تعوي�سها.  على  قادراً  احلزب 

العمل حلزب اهلل داخل البيئة ال�سيعية وعلى جمع التربعات واالأموال ال�رضعية 

اخلدمات  من  مزيد  تقدمي  على  قدرته  �ستتقيد  وبالتايل  االأعمال  رجال  من 

االجتماعية التي ُتعترب اأحد م�سادر نفوذه وقوته. 

تف�سريات  لتطبيق  اإمكانية  مع  اللبنانية  امل�سارف  على  العقوبات  اأن  كما 

مت�سددة لها تراها وا�سنطن اأدوات تعزز من �سغط امل�سارف على حزب اهلل 

واالقت�سادي  املايل  النظام  اإ�سالح  على حماولة  اهلل  قدرة حزب  تقيد  وبالتايل 

املتحدة  للواليات  لبنان  ا�ستتباع  اإىل  احلالية  ب�سيغته  يوؤدي  الذي  اللبناين 

واملوؤ�س�سات الدولية. كما ت�سعى وا�سنطن من خالل �سمول العقوبات لنواب 

اللبنانية  الدولة  اإىل  اهلل  حزب  دخول  لتقييد  اللبناين  الربملان  يف  اهلل  حزب 

واالندماج فيها وهذا برز خالل ت�سكيل احلكومة اللبنانية احلالية حيث امتنع 

العراقي  البنك املركزي  2018، قرر  الدويل حلزب اهلل  التمويل  - بعد �سدور قانون حظر   107
املوؤمتر  رئي�ض حزب  اإدارته  العراق ورئي�ض جمل�ض  االإ�سالمي يف  البالد  التعامل مع م�رضف  اإيقاف 

اآرا�ض حبيب بعدما اتهمته اخلزانة االأمريكية بتمويل االإرهاب وذكرت حزب اهلل.
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حزب اهلل عن ت�سمية وزير حزبي ملن�سب وزير ال�سحة جتنبًا ل�سغوط اأمريكة 

�سد وزارة ال�سحة. 

الغاية الثالثة هي اإر�سال اإ�سارة من خالل العقوبات، وهذه االإ�سارة ت�ستهدف 

اإما باخلوف  اجلمهور ال�سيعي واللبناين والعربي وذلك بهدف عزل احلزب، 

معة ارتبط الكثري من العقوبات على  اأو بتلطيخ �سمعته. فيما يتعلق بتلطيخ ال�سُ

املخدرات  جتارة  مثل  م�سينة  اإجرامية  اأعمال  حول  بادعاءات  اإما  اهلل  حزب 

وغ�سيل االأموال وعالقات مع كارتيالت املخدرات يف اأمريكا الالتينية واإما 

حتت عنوان م�ساركة حزب اهلل يف احلرب ال�سورية )دعم نظام االأ�سد الذي 

ميار�ض العنف على ال�سعب ال�سوري كما يرد يف الن�ض( اأو دعم اأن�سار اهلل يف 

الثورية  اهلل  قيم حزب  تتناق�ض مع  هنا مبمار�سات  االدعاءات  اليمن. وترتبط 

اإىل  االدعاءات  تلك  اإن �سّدق  اهلل  املوؤيد حلزب  باجلمهور  يوؤدي  مبا  والدينية 

النفور من احلزب وق�سيته اأي تقلي�ض م�رضوعيته. مثاًل اإن فر�ض عقوبات ربطًا 

مب�ساركة حزب اهلل يف احلرب ال�سورية هو اإ�سارة للجمهور العربي واالإ�سالمي 

لرت�سيخ التاأطري “االإرهابي والطائفي” حلزب اهلل.

اأما فيما يتعلق باإر�سال اإ�سارة لن�رض اخلوف فتربز من خالل �سمول العقوبات 

نواب حزب اهلل.  لبنانيني وعدد من  اأعمال وم�رضفيني  لعدد كبري من رجال 

حتديداً  ال�سيعة  االأعمال  رجال  هم  هنا  خا�ض  ب�سكل  امل�ستهدف  فاجلمهور 

ورجال  احلزب  لعزل  وا�سنطن  وت�سعى  اللبنانية.  والدولة  اخلا�ض  والقطاع 

التحويالت  من  واحلد  واملالية  التجارية  ال�سبكات  عن  منه  املقربني  االأعماله 

املالية للمتمولني ال�سيعة نحو املجتمع املحلي. وكذلك اإخافة القطاع اخلا�ض 

والقطاع امل�رضيف من العمل مع اأي رجل اأعمال عليه �سبهة االت�سال بحزب 

اهلل اأو حتى من الطائفة ال�سيعية. من �ساأن هذا االأمر اأن يفر�ض �سغوطًا على بيئة 

املقاومة يطمح االأمريكيون اأن توؤدي يف نهاية املطاف اإىل �سغوط على حزب 
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بداأ اخلطاب االأمريكي، وال �سيما بعد  اهلل ل�سبط �سلوكه و�سيا�ساته. وموؤخراً 

ت�سنيف نواب حزب اهلل، وا�ستناداً اإىل تو�سعة �سالحيات الرئي�ض االأمريكي يف 

حتديد الداعمني حلزب اهلل بح�سب قانون 2018، التلويح ب�سمول العقوبات 

اللبنانية. فالعقوبات  ال�سيا�سيني مبن فيهم من هم داخل الدولة  حلفاء احلزب 

اللبنانية  الدولة  داخل  احلزب  حلفاء  اإىل  اإ�سارة  كانت  اهلل  حزب  نواب  على 

اأنهم مل يعودوا حم�سنني من العقوبات. وتفرت�ض وا�سنطن اأن هذه االإ�سارات 

من �ساأنها تعزيز موقع حلفائها املحليني يف لبنان بوجه حزب اهلل بالرغم من 

تراجعهم الداخلي وكذلك ت�سعف حتالفات احلزب الداخلية وتقلل من قدرته 

على املناورة. 

ميكن اال�ستنتاج اأن العقوبات االأمريكية كاأداة الإكراه حزب اهلل على تغيري 

ا�سرتاتيجيته و�سلوكه ال حتقق جناحًا ملحوظًا نظراً لطبيعة احلزب املغلقة وال�رضية 

واملرتبط ماليًا ب�سكل �سبه تام باإيران ولي�ض ب�سبكات جتارية اأو مالية م�ستقلة.  

كما اأن الواليات املتحدة مقيدة يف فر�ض العقوبات على احلزب �سمن حدود 

فهناك حتذيرات من  العقوبات.  احتمال  اللبناين وقدرته على  ال�سياق  تراعي 

اأن تزايد العقوبات قد يوؤدي الإحداث انهيار يف لبنان الذي يعاين �سلفًا على 

امل�ستوى املايل واالقت�سادي، وهو ما قد يوؤدي الأزمة اأمنية. لذا، حتى اللحظة، 

الحتواء  االأبي�ض  البيت  ا�سرتاتيجية  نفهم  ال  “نحن  اأربيد،  جريمي  وبح�سب 

اأي تدهور حمتمل.”108 اإن وا�سنطن تدرك حدود العقوبات املالية على حزب 

اهلل  ولذا فهي ترّكز عقوباتها على اجلمهورية االإ�سالمية وتت�سدد فيها ب�سكل 

غري م�سبوق الإحلاق االأذى  وجتفيف موارد حركات املقاومة يف املنطقة ويف 

108- Jeremy Arbid, US sanctions Hezbollah lawmakers, Executive Magazine, 
August 7 2019.
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مقدمتها حزب اهلل. 

اأما على �سعيد تقييد احلزب واإر�سال االإ�سارات ميكن القول اإن العقوبات 

مرتبطة  الفعالية  وهذه  االآن.  تقديرها  ال�سعب  من  ما  بن�سبة  فعالة  االأمريكية 

املمكنة  البدائل  اأف�سل  من  واأنها  املتحدة،  للواليات  مكلفة  غري  اأداة  بكونها 

واملتاحة، كما اأنها مرّكب من �سمن ا�سرتاتيجية اأو�سع للواليات املتحدة ت�ستمل 

الفعالية  واأمنية واإعالمية وثقافية. لكن هذه  �سيا�سية ودبلوما�سية  على عنا�رض 

ميكن للحزب اأن يتكّيف معها من خالل التعّلم واملناورة وال �سيما مع مرور 

الوقت. ف�ساًل عن اأن الواليات املتحدة تعاين من ا�سطراب ا�سرتاتيجيتها جتاه 

املنطقة ولبنان، ومن غياب ا�سرتاتيجية بحد ذاتها اأحيانًا، ومن �سطوة اللوبي 

االإ�رضائيلي على االأجهزة االأمريكية املعنية بالعقوبات )مثل وزارة اخلزانة، جلنة 

ال�سوؤون اخلارجية يف الكونغر�ض(. ي�ساف ملا تقّدم �سوء ا�ستخدام العقوبات 

امل�سمولني  االأ�سخا�ض  كم  على  والرتكيز  معايريها  و�سوح  عدم  خالل  من 

109
بالعقوبات.

وجتميد  االأ�سخا�ض  ت�سنيف  جمرد  اأن  اعتبار  االأمريكية  للعقوبات  املوجهة  االنتقادات  من   -109
ح�ساباتهم من دون دليل على دعم مايل حمدد الأن�سطة اإرهابية هو اإجناز بذاته، كما يقول جورج 

مع  مت�سق  اأمر  هذا  اأن  لوبيز  ويعترب  نوتردام.  جامعة  من  االقت�سادية  العقوبات  يف  اخلبري  لوبيز 

ا�ستخدام، بل �سوء ا�ستخدام، العقوبات يف اإدارة ترامب.
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خامتة

ي�سبح خيار العقوبات املالية االأكرث تف�سياًل للواليات املتحدة �سمن جمال 

العقوبات وذلك ملا يوفره لها الدوالر يف االأ�سواق العاملية والتبادالت املالية من 

نفوذ هائل. وتكت�سب العقوبات املالية اأهمية ب�سكل خا�ض عندما يتعلق االأمر 

بفر�ض عقوبات على منظمات وقوى غري حكومية، كقوى املقاومة، التي من 

ال�سعب فر�ض حظر جتاري عليها اأو حظر بيع ال�سالح اأو حظر ال�سفر. وتتعزز 

احلاجة للعقوبات املالية حني تكون اجلهة امل�ستهدفة مندجمة داخل دولة ولديها 

م�رضوعية �سيا�سية و�سعبية كما يف حالة حزب اهلل. فحرمان هذه اجلهات من 

اإىل  يوؤدي  مبا  احلا�سنة  بيئاتها  عن  لعزلها  بال�سعي  مبا�رضة  يت�سل  املالية  املوارد 

اإ�سعافها وخنقها وهو ما يتيح اإما ا�ستهدافها ع�سكريًا اأو تفكيكها من الداخل. 

يف  اخلا�ض  القطاع  خالل  من  تعمل  اأنها  من  املالية  العقوبات  قوة  تتاأتى 

الدول امل�ستهدفة )مثل امل�سارف، واملوؤ�س�سات املالية، و�رضكات التاأمني( الذي 

يكفي اأن ي�ست�سعر بخطر العقوبات حتى يتوىل عزل اجلهة امل�ستهدفة من دون 

 لقد �ساهم ات�ساف النظام االقت�سادي 
110

احلاجة للكثري من اجلهد االأمريكي.

اللبناين بكونه مدولراً يف اندماج النظام امل�رضيف اللبناين ب�سكل كبري بعالقة تبعية 

بامل�سارف املرا�سلة االأمريكية، وتاليًا اأ�سبح مك�سوفًا بالكامل لل�سغوط املالية 

االأمريكية. وحني ال يكون كافيًا ا�ستهداف املنظمة وحدها تتو�سع العقوبات 

نحو بيئتها احلا�سنة داخل الدولة وخارجها وال �سيما املتمولني بو�سعهم حتت 

�سغوط ال�سك والت�سنيف والتخويف. وهكذا ت�سعى وا�سنطن لعزل حزب اهلل 

عن ال�سبكات املالية املحلية واخلارجية ونقل جزء من العبء والثمن على بيئته 

110- مثاًل كان فريق وزارة اخلزانة االأمريكية يقدم معلومات اإىل م�سارف حول العامل عن ن�ساطات 
مزعومة باأن االإيرانيني ي�سللونها من خالل �رضكات واجهة لتمويل االجهزة الع�سكرية والنووية. 

حينها كانت تقوم الكثري من هذه امل�سارف باإقفال احل�سابات االإيرانية من دون قرار حكومي اأو 

قرار دويل. اأطلق �ستيف هاديل على هذه ال�سيا�سة ا�سم »حملة الهم�ض«. اأنظر:

Zarate, Op. Cit., pp. 235- 236
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ال�سعبية. وُيالحظ اأن وا�سنطن تفر�ض العقوبات بنمط متدرج من الرتكيز على 

املنظمة امل�ستهدفة ذاتها ثم تتمدد نحو اأطرافها والبيئة املحيطة بها. 

بقدرتها  تنح�رض  اآحادية  مقاربة  خالل  من  فقط  املالية  العقوبات  فهم  اإن 

غايات  لها  فالعقوبات  كافيًا.  لي�ض  �سلوكه  تغيري  على  امل�ستهدف  اإكراه  على 

متعددة ت�سمل اأي�سًا التقييد واإر�سال اال�سارة. من خالل هذه املقاربة املتعددة 

اهلل.  حزب  على  االأمريكية  املالية  للعقوبات  اأعمق  فهم  اإىل  تو�سلنا  الغايات 

تدرك وا�سنطن اأن العقوبات املالية عاجزة عن دفع احلزب للتحول بعيداً عن 

طبيعته وم�رضوعه يف املقاومة ولذا تراهن على التمّكن من تقييد �سلوكه ودفعه 

نحو اإعادة احت�ساب تكاليف بدائله واعبائها لي�سبح اأقل عدوانية، ويحد من 

العقوبات  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف  حتفظًا.  ويغدو  وخارجه  لبنان  داخل  اأدواره 

تهدف اأي�سًا لبث اإ�سارات اإىل بيئة احلزب وحلفائه واجلمهور االأو�سع، وهي 

اإ�سارات تهويل وتهديد وت�سويه. 

هذا اال�ستخدام املفرط للعقوبات يهدد بتقوي�ض تاأثريها على املدى البعيد 

 
111

االأمريكي االقت�ساد  مع  روابطها  لتقلي�ض  الدول  ميل  خالل  من  وذلك 

املت�رضرين  وتكتل   
112

املالية، احلرب  تقنيات  مع  وا�سنطن  اأعداء  وتكّيف 

باأنف�سهم،  املايل  ال�سالح  وا�ستخدام  االأمريكي  املايل  ال�سغط  الإ�سعاف 

وا�ستهداف الدوالر االأمريكي وتفوقه كعملة مقبولة لتخزين القيمة والتجارة 

والتكنولوجيات  العمالت  ا�ستخدام  ويتيح  والناقمني.  املناف�سني  قبل  من 

وزارة  يف  �سابق  )م�سووؤل  نيفيو  ريت�سارد  و  االأ�سبق(  اخلزانة  )وزير  ليو  اأجاكوب  اأ�سار    111
ب�سيا�سات  االلتزام  االأخرى على  االأمم  اإجبار  ا�ستمرت يف  اذا  املتحدة  الواليات  اأن  اإىل  اخلارجية( 

يعتربونها غري قانونية وغري حكيمة خالل ال 20 �سنة اإىل 30 �سنة املقبلة، فاالأرجح اأن ينزاحوا بعيداً 

عن االقت�ساد االأمريكي ونظام وا�سنطن املايل. اأنظر:

Jacob J. Lew and Richard Nephew, The Use and Misuse of Economic Statecraft, 
Foreign Affairs, November/December 2018.

تبيي�ض  اإىل  اهلل  »بتحّول حزب  ادعاوؤه  زاراتي  يذكرها  التي  التكّيف  على  ال�سواهد  ومن     112
اأموال اأمريكا اجلنوبية من خالل االإجتار بال�سيارة امل�ستعملة من الواليات املتحدة اإىل غرب اأفريقيا.
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لتحدي  ا�سافية  فر�سًا  االإنرتنت  عرب  الراأ�سمايل  املايل  النظام  خارج  اجلديدة 

العقوبات املالية االأمريكية. ولذا يحذر زاراتي يف نهاية كتابه من اأن وا�سنطن 

املالية  احلروب  م�ستوى  على  االآخرون  به  يقوم  ملا  اال�ستجابة  يف  ف�سلت  اإذا 

فاإن اأمريكا تخاطر باأن ُترتك مك�سوفة ومتاأخرة عن املناف�سني يف ال�سباق نحو 

.
113

امل�ستقبل«

تعتد  مل  خمتلف  نوع  من  حتد  اأمام  فهي  املقاومة  حركات  ناحية  من  اأما 

عليه، ويفر�ض عليها قيوداً وخماطر م�ستجدة. فحركات  املقاومة تعاين �سلفًا 

املادية  احتياجاتها  وتتزايد  االأمريكية،  الهيمنة  منظومة  مع  املادية  الفجوة  من 

وتتزايد  التكنولوجي  املجال  مثل  جديدة  جماالت  نحو  ال�رضاع  لتو�سع  نظراً 

م�سوؤولياتها االجتماعية يف �سعيها لتجذير م�رضوعيتها ال�سعبية. هذه احلركات 

ال تزال يف طور التكيف والتعلم من هذه احلرب املالية، ولكنها لي�ست وحيدة 

يف هذا امل�سعى بل تت�سارك هذا املوقف مع اأعداد متزايدة من الدول واجلهات 

اإىل  املقاومة  قوى  حتتاج  عليها  املالية  ال�سغوط  تزايد  ظل  ويف  واملنظمات. 

ال�سيا�سي  اأدائها  املال كتطوير  تعتمد على  التي ال  امل�رضوعية  تعزز م�سادر  اأن 

واإقناع  االأخالقية  �سورتها  وتعزيز  وطنية  دول  بناء  م�رضوع  يف  واالنخراط 

النا�ض بق�سيتها. اأما ماليًا فهي بحاجة لتقنيات وا�سرتاتيجيات معقدة منها على 

�سبيل املثال تنويع م�سادر اأموالها وتعزيز القنوات اخلفية واال�ستفادة من عامل 

االإنرتنت والتكنولوجيا يف التبادالت.

وختامًا، اإن االإفراط االأمريكي يف ا�ستخدام الدوالر اأداة اإكراه، بدل القوة 

اإن  االأمريكية  االإمرباطورية  اأخيل«  »كعب  اإىل  يحّوله  اأن  ميكن  الع�سكرية، 

ا�ست�سلمت الإغواء مكا�سبه االآنية غري احلا�سمة.

113 - Zarate, Op. Cit., p. 328



العقوبات الأمريكية على حزب اهلل.. مقاربة متعددة الغايات

67

 
114

ملحق 1: برامج العقوبات الأمريكية 

114- Jonathan Masters, What Are Economic Sanctions? Council of Foreign 
Relations, August 12, 2010
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115
ملحق2 : امل�سارف التي غرمتها وا�سنطن بتهمة خرق العقوبات 

115  Masters, Op. Cit., 2010


