
 
السیاسي والمالي مسؤولین في حزب هللا مدعومین من إیران الستغاللھم النظام وزارة الخزانة األمریكیة تفرض عقوبات على 

 في لبنان
 

شخصیات سیاسیة وأمنیة رئیسیة في أدرج مكتب مراقبة األصول األجنبیة التابع لوزارة الخزانة األمریكیة الیوم  –واشنطن 
مكتب مراقبة األصول األجنبیة حزب هللا بسبب استغاللھم لمناصبھم لتسھیل أجندة الحزب الخبیثة وتقدیم خدمات إلیران. وقد قام 

بإدراج نائبي حزب هللا أمین شري ومحمد حسن رعد على وجھ التحدید، وكذلك المسؤول األمني في حزب هللا وفیق صفا لعملھ 
الذي یستھدف اإلرھابیین ومن یقدمون  13224لصالخ الحزب أو بالنیابة عنھ. یتم إدراج ھؤالء األفراد بموجب األمر التنفیذي رقم 

 .إلرھابالدعم لإلرھابیین أو ألعمال ا
وصرح وكیل وزارة الخزانة لشؤون اإلرھاب واالستخبارات المالیة سیغال ماندلكیر قائال: "یستخدم حزب هللا عمالءه في البرلمان 

." لجماعة اإلرھابیة وتعزیز أنشطة إیران الخبیثةالخاصة بھذه ادعم المصالح المالیة واألمنیة بغرض لتالعب بالمؤسسات لاللبناني 
: "یھدد حزب هللا االستقرار االقتصادي واألمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني. ستواصل الوالیات وتابع قائال

المتحدة دعم جھود الحكومة اللبنانیة الرامیة إلى حمایة مؤسساتھا من استغالل إیران ووكالئھا اإلرھابیین وضمان مستقبل أكثر 
 سلما وازدھارا للبنان."

اإلجراء الضوء على كیفیة استخدام حزب هللا لسلطتھ السیاسیة إلفساد العناصر األمنیة والمالیة في لبنان، مستفیدا بذلك یسلط ھذا 
من النظام الدیمقراطي والقیم اللبنانیة. وتشدد عملیة اإلدراج الیوم على أنھ ما من فارق بین أنشطة حزب هللا السیاسیة والعنیفة، 

ن جناحیھ العسكري والسیاسي بحسب ما صرح بھ قادتھ علنا، بما فیھم محمد حسن رعد الذي قال في فالحزب نفسھ ال یفرق بی
 إن "حزب هللا حزب مقاومة عسكري... ما من فصل بین السیاسة والمقاومة." 2011العام 

سي بصفتھ نائبا للدفع أمین شري ومحمد حسن رعد نائبان في البرلمان اللبناني تابعان لحزب هللا. ویستغل شري موقعھ السیا
تھدید المؤسسات المالیة الرامیة إلى جھوده وتبین بأھداف حزب هللا التي غالبا ما تكون عكس مصلحة الشعب اللبناني وحكومتھ. 

التخویف القاضیة بأجندة حزب هللا مناصرة نیابة عن حزب هللا كما ھو موضح أدناه الخطوات المتطرفة التي یتخذھا لبالاللبنانیة 
المصارف موظفي القاضي بتھدید سلوك شري إن العمود الفقري لالقتصاد اللبناني. یمثل على حساب قطاع شرعي وذلك العنف، و

 .مصالح الشعب اللبنانيعلیھ استخدام منصبھ للدفع بفي البرلمان من نائب وأفراد أسرھم غیر مقبول 
، والذي یوجھ وحدات حزب هللا بشن ھجمات إرھابیة وعسكریة رعد نائب في البرلمان وعضو في مجلس الشورى التابع لحزب هللا

خارج البالد. إن مجلس الشورى ھو "أعلى قیادة" في حزب هللا وھو مسؤول عن اتخاذ القرارات في الشؤون الدینیة واالستراتیجیة 
لویة ألنشطة حزب هللا بدل بسلطات في مجاالت اإلدارة والتخطیط وصنع السیاسات. ویواصل مجلس الشورى إعطاء األوویتمتع 

الدعوة إلى قرارات سیاسیة تعالج المحنة االقتصادیة التي تثقل كاھل المجتمعات التي یمثلھا، فیحتفظ بذلك باالزدھار اللبناني 
ني كرھینة. یترأس رعد المجلس البرلماني التابع لحزب هللا والذي ھو أحد المجالس الفرعیة الخمسة التابعة لمجلس الشورى، ویب

 1إدراجھ الیوم على إجراءات سابقة قد استھدفت مجلس الشورى التابع لحزب هللا.
بصفتھ رئیس جھاز األمن وقوات األمن اللبنانیة. وحزب هللا بین محاور دور الوفیق صفا، ، الیومالمدرج الشخص الثالث یلعب 

لتھریب وتسھیل لموانئ والمعابر الحدودیة اللبنانیة الالمرتبط مباشرة باألمین العام حسن نصر هللا، استغل صفا وفي حزب هللا 
الحكومة وحرمان استنزاف رسوم االستیراد واإلیرادات القیمة تھ ووسالمنیابة عن حزب هللا وتقویض أمن الشعب اللبناني بالالسفر 

 منھا. اللبنانیة
ومنظمة إرھابیة مدرجة بشكل  1997ول/أكتوبر سبق أن أدرجت وزارة الخارجیة حزب هللا كمنظمة إرھابیة أجنبیة في تشرین األ

 1995. وتم إدراج الحزب أیضا في كانون الثاني/ینایر 2001تشرین األول/أكتوبر في  13224رقم األمر التنفیذي خاص بموجب 
، وكذلك اإلرھابیین الذین یھددون بتعطیل عملیة السالم في الشرق األوسطالذي یستھدف  12947في ملحق األمر التنفیذي رقم 

 ة ومناصریھا.سوریالحكومة الذي یستھدف ال 13582بموجب األمر التنفیذي رقم  2012في آب/أغسطس 
 

 أمین شري
                                                            

العربیة السعودیة، الرئیس المشارك لمركز استھداف تمویل اإلرھاب، والدول بالشراكة مع المملكة  2018أیار/مایو  16قامت الوالیات المتحدة في  1
بإدراج أعضاء محددین من مجلس  –مملكة البحرین ودولة الكویت وسلطنة عمان ودولة قطر واإلمارات العربیة المتحدة  -األخرى األعضاء في المركز 

قبة األصول األجنبیة بالتعاون مع الشركاء الخلیجیین بإدراج األمین العام لحزب هللا حسن الشورى التابع لحزب هللا. وعلى وجھ التحدید، قام مكتب مرا
الخلیل نصر هللا. كما قام مكتب مراقبة األصول األجنبیة والدول األعضاء في مركز استھداف تمویل اإلرھاب بإدراج نعیم قاسم ومحمد یزبك وحسین 

كان سبق لمكتب الذي یستھدف اإلرھابیین ومن یقدمون الدعم لإلرھابیین أو ألعمال اإلرھاب. و 13224ذي رقم وإبراھیم األمین السید بموجب األمر التنفی
الذي "حظر المعامالت مع اإلرھابیین الذین  12947نصر هللا بموجب األمر التنفیذي رقم األمین العام لحزب هللا حسن مراقبة األصول األجنبیة أن أدرج 

الذي "جمد ممتلكات الحكومة  13582وبموجب األمر التنفیذي رقم  1995كانون الثاني/ینایر  23السالم في الشرق األوسط" بتاریخ یھددون بتعطیل عملیة 
 .2012أیلول/سبتمبر  13السوریة وحظر معامالت معینة في ما یتعلق بسوریا" بتاریخ 



 تم إدراج أمین شري (شري) لعملھ لصالح حزب هللا أو بالنیابة عنھ.
دوره التمثیلي داخل أھمیة استخدم قد حزب داخل المجتمع اللبناني والحزب هللا كمحاور لمصالح نائبا تابعا لبصفتھ یلعب شري 

والضغط على المؤسسات المالیة لمساعدة حزب هللا في الحد من تأثیر العقوبات األمریكیة.  اتحزب هللا للتأثیر على صنع القرار
ات حسابالمصرف لبناني وأفراد أسرھم بعد أن جمد مصرف  نیابة عن حزب هللا بتھدید مسؤوليبالعلى سبیل المثال، قام شري و

 تھأو رعای تھلمساعدكإرھابي محدد بشكل خاص مكتب مراقبة األصول األجنبیة والوالیات المتحدة أدرجتھ حزب هللا في عضو 
 ھ.أو لدعملحزب هللا أو تكنولوجي أو خدمات مالیة أو غیرھا أو مادي مالي لدعم  هأو توفیر

حافظ شري على عالقة فقد اآلخرین. ھ وممولیء حزب هللا في عالقاتھ الواسعة مع شركاأیضا تتضح أنشطة شري غیر المشروعة 
في كإرھابي محدد بشكل خاص مكتب مراقبة األصول األجنبیة وأدرجھ حزب هللا  يممولأحد وثیقة مع أدھم طباجة، وھو 

إدراج استمر شري وطباجة في العمل معا على الرغم من والدعم والخدمات لحزب هللا.  ھتقدیمبسبب  2015یونیو حزیران/
ووجھھ شري أیضا وصول طباجة إلى البنوك اللبنانیة وسھل . وشاركوا بھا شركة مقرھا لبنان، وقد قاما مع آخرین بتأسیس األخیر

 إدراج طباجة.تسویة القضایا المتعلقة ببنصر هللا حسن األمین العام لحزب هللا 
لحرس الثوري فیلق القدس التابع لیظھر علنا مع قائد وھو یة السیاسیة والعسكرحزب هللا تمییز بین أنشطة شري على غیاب الیؤكد 

فیلق القدس لصالح  ھلعمل 2011أكتوبر تشرین األول/في مكتب مراقبة األصول األجنبیة أدرجھ الذي وقاسم سلیماني، اإلیراني 
 .(انظر الصورة أدناه)ھ نیابة عنبالأو 

 
 الیمین)صورة لقاسم سلیماني (إلى الیسار) وأمین شري (إلى 

 
 محمد حسن رعد

 تم إدراج محمد حسن رعد (رعد) لعملھ لصالح حزب هللا أو بالنیابة عنھ.



وھو أحد األشخاص الموجودین ضمن الدائرة المصغرة  2009تم انتخاب رعد في مجلس الشورى التابع لحزب هللا في العام 
رلماني التابع لحزب هللا والذي یضم النواب التابعین للحزب لألمین العام لحزب هللا حسن نصر هللا. یترأس رعد أیضا المجلس الب

لقرارات مجلس الشورى  –مثل رعد وشري  –ویشرف على عمل كتلة الوفاء للمقاومة. ویضمن ھذا المجلس أیضا تنفیذ النواب 
 وسیاساتھ والتزامھم بأجندة الحزب.

األعمال أدھم طباجة وحسین علي برجلي  2017عام الالتقى رعد في و. وممولیھ شركاء حزب هللابعالقات أیضا رعد تجمع 
مكتب وقد أدرج ضمان بقاء آلیات تمویل حزب هللا مفتوحة على الرغم من العقوبات. التابعین لحزب هللا، وذلك بغرض فاعور 

الدعم والخدمات  ھتقدیمبسبب  2015یونیو حزیران/في كإرھابي محدد بشكل خاص مراقبة األصول األجنبیة حسین علي فاعور 
وكان حزب یكتسبون جنسیة أجنبیة. سعضو من حزب هللا كانوا أسماء مئة بقائمة تضم أیضا صفا وفیق احتفظ رعد وولحزب هللا. 

 .في مھام طویلة األجل إلى دول عربیة وغربیةاألجنبیة جوازات السفر سیرسل ھؤالء األعضاء بهللا 

 
 صورة محمد حسن رعد

 
 وفیق صفا

 إدراج وفیق صفا (صفا) لعملھ لصالح حزب هللا أو بالنیابة عنھ. تم
عن تنسیق حزب هللا مع المجتمع الدولي ومع األجھزة األمنیة والمسؤول عن وحدة االتصال والتنسیق التابعة لحزب هللا ھو صفا 

لیصبح األمن التي تم تغییر اسمھا الحقا كرئیس للجنة  1987عام صفا في النصر هللا حسن األمین العام لحزب هللا عین اللبنانیة. 
 .نصر هللاحسن لألمین العام مصغرة جزء من الدائرة الوقادة حزب هللا البارزین صفا أحد وحدة االتصال والتنسیق. 
نیابة باللتھریب وتسھیل السفر لموانئ والمعابر الحدودیة اللبنانیة الكرئیس لجھاز األمن في حزب هللا استغل صفا بحكم منصبھ 

على سبیل المثال، استفاد حزب هللا من صفا لتسھیل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات غیر المشروعة واألسلحة، فعن حزب هللا. 
عام الاعتبارا من والتدقیق. عملیات لتجنب بالتحدید قام حزب هللا بتوجیھ شحنات معینة عبر صفا ولبنان. في میناء بیروت عبر 

 .حزب هللا عبر معبر حدوديشركاء السفر لعملیات سھل صفا وبتسھیل الخدمات في مطار بیروت أیضا  ، قام حزب هللا2018
ورعد صفا واحتفظ حزب أدھم طباجة. الحافظ على عالقة وثیقة مع ممول إذ  وممولیھ، تربط صفا عالقات مع شركاء حزب هللا

جوازات وكان حزب هللا سیرسل ھؤالء األعضاء بجنسیة أجنبیة. یكتسبون سعضو من حزب هللا كانوا أسماء مئة بقائمة تضم أیضا 
 .في مھام طویلة األجل إلى دول عربیة وغربیةاألجنبیة السفر 

دور باالحتفاظ بحزب السماح لھ ، ولكن واصل ال2010في العام بالفساد إلى صفا تتعلق حزب هللا في اتھامات داخلیة تم توجیھ 
 .جرائم أخرى وسلوك غیر أخالقيارتكاب بالتھریب و اتھم صفاوقد بارز في المنظمة. 



 
 صورة وفیق صفا

 
 اآلثار المترتبة على العقوبات

قد أدرجت بھذا اإلجراء تكون لنشاط المالي غیر الشرعي لحزب هللا، وانطاق كامل تواصل وزارة الخزانة إعطاء األولویة لتعطیل 
 .2017عام اللحزب هللا منذ التابعین من األفراد والكیانات  50

موجودة في الوالیات التابعة للمدرجین إذا كانت ممتلكات الالممتلكات والمصالح في ینبغي تجمید كافة نتیجة إلجراءات الیوم، و
مكتب تنظیمات تحظر وإبالغ مكتب مراقبة األصول األجنبیة بھا. كما ینبغي  ،أمریكیینمواطنین المتحدة أو في حوزة أو سیطرة 

المعامالت على المواطنین األمریكیین أو األفراد المتواجدین داخل الوالیات المتحدة القیام بكافة األجنبیة عموما  مراقبة األصول
الوالیات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورین تمر عبر (بما في ذلك المعامالت التي 

الیوم إلى عقوبات أو المدرجة فراد والكیانات األیشاركون في معامالت معینة مع من رض . باإلضافة إلى ذلك، قد یتعمدرجینأو 
 .یخضعون إلجراءات إنفاذ

ویخضع األفراد الثالثة المدرجون الیوم أیضا إلى عقوبات ثانویة بموجب قوانین العقوبات المالیة على حزب هللا، والتي تطبق 
بحسب تعدیالتھ بموجب تعدیالت قانون منع التمویل الدولي لحزب هللا للعام  2015ام قانون منع التمویل الدولي لحزب هللا للع

بموجب ھذه السلطة حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو  مكتب مراقبة األصول األجنبیة. ویستطیع 2018
ل عن علم أي معاملة مھمة لحزب هللا أو لفرد حساب دفع في الوالیات المتحدة أو االحتفاظ بھ من قبل أي مؤسسة مالیة أجنبیة تسھ

 بالنیابة عنھ أو بتوجبھ منھ أو فتح أي حساب یمتلكھ حزب هللا أو یسیطر علیھ.یعمل 
 .ھنایمكن االطالع على معلومات تعریفیة ذات صلة بإجراء الیوم بالضغط 

# # # 
ھذه الترجمة ھي خدمة مجانیة مقدمة من وزارة الخارجیة األمریكیة، مع األخذ باالعتبار أن النص االنجلیزي األصلي ھو 
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