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نصائح لواشنطن :هكذا ُيضرب حزب الله!
جان عزيز
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وتـطـبـيـقـهــا واالح ـت ـك ــام ال ــى مـصــرف
لبنان .اقر مجلس النواب في تشرين
الثاني  2015قوانني اكثر صرامة من
قوانينكم ،وتمثل اعلى معايير امتثال
دول ـ ـيـ ــة ل ـل ـن ـظ ــام املـ ـص ــرف ــي ال ـع ــامل ــي.
ال تـنـطـبــق ع ـلــى ح ــزب ال ـل ــه ف ـق ــط ،بل
عـلــى اللبنانيني جميعًا .ليكن الحل
ب ــن ي ــدي م ـص ــرف ل ـب ـنــان وال ـقــوانــن
اللبنانية هذه .في حصيلة االجتماع
ّ
يصرح باملسألتني
خرج من عندي كي
االس ـ ــاسـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــن ال ـ ـل ـ ـتـ ــن تـ ـن ــاولـ ـهـ ـم ــا

اجتماعي به :ان القانون االميركي ال
يستهدف الطائفة الشيعية ،وتأكيد
الثقة بحاكم مصرف لبنان وادارته».
كـمـنــت وج ـهــة ن ـظــر ال ــزائ ــر االم ـيــركــي
لــرئ ـيــس امل ـج ـلــس ف ــي ان ث ـمــة قــانــونــا
اصدره الكونغرس يجب ان يطبقّ .
رد
عليه« :عوض ان تتعقبوا االشخاص
ط ـ ـ ـ ـ ــاردوا ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب ،راق ـ ـ ـبـ ـ ــوا ح ــرك ــة
الــدخــول اليه والـخــروج منه اذا كانت
م ــري ـب ــة ،او ث ـمــة ش ـك ــوك م ــن حــول ـهــا،
ّ
وتصرفوا».

في األيــام القليلة املاضية ُو ّزع في الــواليــات املتحدة
بـيــان يستحق الـتــرجـمــة حــرفـيــا .ي ـقــول 36« :منهم
مـتـهـمــون فــي قـضــايــا عـنــف مـنــزلــي 7 .منهم سبق
أن أوق ـفــوا بتهم تــزويــر 19 .منهم سـبــق أن اتهموا
في قضايا شيكات بال رصيد 117 .منهم أفلسوا
مباشرة أو مــداورة عملني اثنني على األقــل 3 .منهم
أمضوا عقوبة بتهم اعتداء 71 .منهم ،نعم  71منهم،
ال يحق لهم الحصول على بطاقة ائتمان ألسباب
قـضــائـيــة 14 .منهم سـبــق أن أوق ـفــوا بتهم متعلقة
بمخدرات 8 .منهم سبق أن أوقـفــوا بتهمة السرقة.
 21مـنـهــم يـخـضـعــون حــالـيــا ملـحــاكـمــات كمتهمني.
و 84منهم سبق أن أوقـفــوا بتهمة الـقـيــادة ثملني...
كل ذلك العام املاضي فقط .عن أي منظمة نتحدث؟
العبو اتحاد كرة السلة األميركية؟ العبو اتحاد كرة
ال ـقــدم األم ـيــرك ـيــة؟ خ ـطــأ .إن ـهــم أع ـضــاء الـكــونـغــرس
األميركي الـ  .535هم من يصدر مئات القوانني التي
ّ
تنظم حياتنا كل سنة .تذكروا جيدًا أن معظم هؤالء
يخوض معارك إلعادة انتخابه هذه السنة!».
حني تقرأ بيانًا موثقًا كهذا ،يقفز تفكيرك فورًا إلى
أن املعنيني بتلك الوقائع بــالــذات هــم الــذيــن أصــدروا
مـنـتـصــف ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ق ــان ــون «هـيـفـبــا»
ملالحقة تمويل حــزب الـلــه ،وهــو القانون الــذي يكاد
يفجر بـلــدك! ليس ألن قـيــادة الـحــزب تـهـ ّـدد بذلك أو
ّ
تبتز أو ّ
تهول أو تقايض .وال ألن ميكانيكية األمور
كما تفرضها نتائج هذا ّالقانون وتداعياته ستؤدي
حتمًا إلى الصدام الذي يولد التفجير حكمًا .بل ألن
هناك سلطات رسمية لبنانية كاملة استقالت من
دوره ــا ومسؤولياتها ،وألن هـنــاك ،فــي املقابل ،هذا
الكونغرس بالذات ،كما يصفه املواطنون األميركيون
أنفسهم .شـقــان يستحقان شيئًا مــن الـبـحــث ،بما
يوازي خطورة املوضوع وفداحة عواقبه على األقل.
ف ـحــول إشـكــالـيــة الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة فــي الــواليــات
املتحدة األميركية ،قد يتساءل البعض :كيف ملجموعة
ك ـهــذه م ــن ال ـب ـشــر أن ت ـقــود دولـ ــة ع ـظ ـمــى؟ ال ـجــواب
بسيط .إنها «الديمقراطية» .وتحديدًا على الطريقة
األميركية .ديمقراطية املراقبة والتوازن .كل موقع في
النظام األميركي ،أكــان منصبًا أو مؤسسة ،يقابله
من يراقبه ويــوازنــه ويــوازيــه .وفــي هــذه الديمقراطية
الـخــاصــة ،أكـثــر مــا ي ــوازن الـكــونـغــرس ضـمــن آلـيــات
التدقيق والتعديل والتصحيح ،هو نظام اللوبي .أيًا
كــان اإلج ــراء ال ــذي يتخذه هــذا الـكــونـغــرس ،ضــد أي
ط ــرف أم ـيــركــي داخ ـلــي أو أجـنـبــي خ ــارج ــي ،يمكن
للطرف املعني أن يــوازنــه عبر نـظــام الـلــوبــي .يذهب
إلى واشنطن ،يلعب اللعبة ،عبر مؤسسات وتمويل
وشكليات ومقاربات .في النهاية يصل إلى أعضاء
الكونغرس املوصوفني أعــاه ،ويسعى إلى إقناعهم

ضد حزب الله
أشـيــر فـقــط ال ــى ان ــه فــي ح ــرب 1973
سـقــط إلســرائـيــل قتيل مــدنــي واحــد
نـتـيـجــة صـ ــاروخ أط ـلــق مــن ســوريــا.
أم ــا الــوضــع فــي ال ـحــرب املـقـبـلــة فال
يمكن باملطلق مقارنته» ،ولفت الى
ان «معظم الصواريخ التي ستسقط
على االراضي االسرائيلية ،ستكون
م ــن إنـ ـت ــاج ال ـص ـن ــاع ــات الـعـسـكــريــة
االيرانية».
إال أن الـ ـ ــافـ ـ ــت فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــام رئـ ـي ــس
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات االس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
تــأكـيــده مصلحة اســرائـيــل فــي منع
هــزي ـمــة داعـ ــش ف ــي س ــوري ــا ،إذ أكــد
أن «إس ــرائـ ـي ــل ال ت ــري ــد ان يـنـتـهــي
الــوضــع فــي ســوريــا والـقـتــال الــدائــر
فيها ،ضمن النتيجة اآلتية :داعش
م ـ ـهـ ــزوم ،والـ ـ ـ ــدول ال ـع ـظ ـم ــى ت ـغ ــادر
املـنـطـقــة ،ونـبـقــى نـحــن فــي مــواجـهــة
ح ـ ــزب الـ ـل ــه واي ـ ـ ـ ــران مـ ــع ق ــدرات ـه ـم ــا

امل ـح ـس ـنــة» .واض ـ ــاف «هـ ــذا الــوضــع
سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون إشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة
اســرائـيــل ،وعلينا ان نعمل للتأثير
ع ـلــى م ـجــريــات االحـ ـ ــداث وال ـح ــؤول
دون ذلك».
وت ـض ـم ـن ــت ك ـل ـم ــة ه ـل ـي ـف ــي م ــواق ــف
حــول ســوريــا والفلسطينيني ودول
«االع ـتــدال الـعــربــي» واي ــران .وخـ ّـص
بالذكر اململكة العربية السعودية،
ال ـتــي أش ــاد بـمــا ق ــال إن ـهــا قــامــت به
مـ ــن «إص ـ ــاح ـ ــات داخـ ـلـ ـي ــة وخ ـط ــط
لتحقيق اقتصاد مختلف ال يعتمد
عـلــى الـنـفــط» ،واض ــاف «الـسـعــوديــة
ل ــم ت ـعــد ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي عــرفـنــاهــا
ف ــي امل ــاض ــي ،إذ إن ا ّمل ـم ـل ـكــة تــرغــب
السني ،وجــزء من
فــي قـيــادة العالم ّ
ّ
التقرب
مصالح ال ــدول السنية هــو
مــن إســرائـيــل ،وهـنــاك فــرصــة كامنة
لتحقيق ذلك».

بحقه ،أو بظلمهم له!
ي ــؤك ــد أحـ ــد ال ـع ــارف ــن ب ـم ـج ـمــل م ــراح ــل ال ـت ـفــاوض
األميركي ـ ـ اللبناني حول قانون «هيفبا» أن السلطات
الحكومية اللبنانية لم تعمل لحظة واحدة جديًا على
استثمار هــذا الجانب فــي النظام األميركي لصالح
لبنان .الوفود التي زارت العاصمة األميركية كانت
مقيدة بشكل كامل في خطابها ومرافعاتهاّ .
ّ
مقيدة
ً
ّ
أوال بحكم تركيبتها السياسية التي ضمت من ليس
لــديــه أي رغـبــة وال نـيــة وال مصلحة فــي الــدفــاع عن
حزب اللهّ .
ومقيدة ثانيًا بحكم موقع القرار األميركي
املعادي للحزب .بما فرض على تلك الوفود أدبيات
عامة ال يمكن الخروج عنها .اقتصر الكالم كله على
كيفية تجنيب لبنان عواقب القانون .غير أن أي كالم
حول خلفيات القانون وأهدافه الفعلية ،لم يطرح ولم
يبحث .لم ُي َ
حك جديًا ،كما تؤكد معلومات واشنطن
نفسها ،أن مفاعيل القانون املــذكــور ال تعني حزب
الله .ال بل هي تطاول كل لبنان ،إال حزب الله .فهي
ً
تستهدف مئات آالف املواطنني أوال .عـشــرات آالف
الطالب ثانيًا .وأكثر من خمسني مليار دوالر شيعية
ضمن مــوجــودات مصارفنا ثالثًا .وثلث تحويالت
لبنان مــن الـخــارج سنويًا ،آخــر أنابيب أوكسيجني
ً
نظامنا املحتضر .فـضــا عــن اسـتـهــداف استقرار
يبدأ مصرفيًا ،ثم يتدحرج في اختالله ليتحول ماليًا
ً
فاقتصاديًا فنقديًا فسياسيًا فاجتماعيًا ،وصــوال
حكمًا عند الهاوية واالنهيار ،إلى االختالل األمني.
أكثر من ذلك ،يهمس بعض أهل واشنطن ،أن جهات
أخرى كانت تزور واشنطن ،وكانت تقدم املعلومات
والـتــوجـيـهــات والـنـصــائــح وامل ـخ ـط ـطــات ،ح ــول كيف
يمكن أن ُيضرب حزب الله أكثر .وأين تكون الضربة
ً
مقتال .وأن تلك املعطيات ّ
املقدمة
أشــد أذي ــة وأوث ــق
تطوعًا ،هي ما جعل القانون وتعليماته التطبيقية
الـصــادرة في  15نيسان املاضي ،تأتي كما جــاءت.
ّ
ألن هـنــاك مــن فــكــر وق ــال للبعض فــي واشـنـطــن إن
ضرب بيئة حزب الله هو املدخل لتأليب هذه البيئة
ض ــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه .ح ـتــى أن ــه يـ ــروى أن بعض
القراءات املصرفية التي قدمت إلى واشنطن في هذا
املـجــال ،كانت مطابقة لـقــراءات سياسية وعسكرية
وأمنية سابقة ،قــدمــت فــي عـقــود مـضــت ،فــي أزمنة
الحروب والجنون وغرائز البقاء...
اآلن باتت األمــور هنا .حيث املخاطر صــارت جدية
وكبيرة .ال يمكن لحزب الله أن ينكسر .وال يمكن
لبيئته أن تضرب .ولن يتراجع الكونغرس األميركي
غ ـدًا وال ب ـعــده عــن قــانــونــه وال عــن ال ـغــرض م ـنــه .ال
يـبـقــى إال م ــا ك ــررن ــاه مـ ـ ــرارًا :أن تـتـحـمــل الـحـكــومــة
اللبنانية مسؤولياتها ،وأن تقدم من الثغرة الوحيدة
املـتــاحــة :الـفـقــرة  2208مــن ال ـقــانــون .فليقرأها أهــل
حكومتنا قبل فوات األوان ،ما لم يكونوا مثل أعضاء
الكونغرس!

رئيس لجنة سرية في الكنيست:
حزب الله مردوع ...وإسرائيل أيضًا
أكد عضو الكنيست عن حزب «يش عتيد» ،عوفير شيلح ،وجود حقيقة بني اسرائيل
وحزب الله ال يمكن اال اإلقرار بها ،وهي ان «حزب الله مرودع من قبل اسرائيل ،وما
ال يقل عن ذلك ،اسرائيل ايضًا مردوعة من قبل حزب الله» .تعليق شيلح ال ينظر
اليه كعضو كنيست وحسب ،بل بوصفه رئيس إحــدى اللجان السرية املتفرعة
عن لجنة الخارجية واالمن في الكنيست ،ويحظى ،بحكم منصبه ،بمعرفة واسعة
باستعداد الجيش االسرائيلي وجاهزيته للحرب ،اضافة الى تقديراته حولها.
حديث شيلح ُب ّث أمس على القناة الثانية العبرية في سياق برنامج خاص بمناسبة
حرب تموز ( 2006وفقًا للتقويم العبري) ،اضاف فيه ان «العمل البري الذي بادر
ً
وهراء بهراء ،وقد
اليه الجيش االسرائيلي في نهاية الحرب املاضية ،كان بال فائدة
جرى تفعيل الخطة البرية فقط من أجل القول إن لدى اسرائيل الجرأة على تنفيذ
أعمال كهذه .ال يمكنك ان تقوم بأعمال كهذه فقط كي تظهر للعدو أنك جريء ،وأنك
من الرجال».

