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اإي��ران لتحجي��م  10- توا�ض��ل ال�ضغ��وط الدولي��ة عل��ى 
�ضيا�ض��اتها العدائي��ة

الضغــوط  لتصاعــد  اســتمراراً   2020 عــام  يشــهد  أن  يتوقــع 
المتبادلــة بيــن إيــران والواليــات المتحــدة، إذ تســعى واشــنطن 
إلــى فــرض »أقصــى الضغــوط« علــى طهــران مــن خــال 
ــا  ــن أجــل إجباره ــران م ــى طه ــة عل ــات االقتصادي تشــديد العقوب
علــى تعديــل االتفــاق النــووي، وفــرض قيــود أشــد علــى برنامجهــا 
ــتيعاب  ــة اس ــتية، فضــاً عــن محاول ــا البالس ــووي وصواريخه الن
ــة  ــي محاول ــك ف ــة، وذل ــي المنطق ــة ف ــا التخريبي ــم عملياته وتحجي
ــة،  ــازالت المطلوب ــم التن ــى تقدي ــا عل ــران وإجباره إلخضــاع طه
خاصــة إذا مــا نجحــت العقوبــات األمريكيــة فــي التســبب فــي إثــارة 

ــة. ــة اإليراني ــى الحكوم ــعبي عل ــخط الش الس
ــرد  ــاع ثــاث سياســات لل ــل، تســعى طهــران التب ــي المقاب وف
علــى العقوبــات األمريكيــة، وتتمثــل أوالهمــا فــي مواصلــة تصعيــد 
اعتداءاتهــا علــى أمــن الطاقــة واألمــن البحــري فــي المنطقــة، أمــا 
ثانيتهــا، فتتمثــل فــي اللعــب علــى وتــر الخافــات بيــن الواليــات 
واالتحــاد  والصيــن  روســيا  مــن  وكل  جانــب،  مــن  المتحــدة 
ــع  ــة تعامــل واشــنطن م ــب آخــر، حــول كيفي ــي مــن جان األوروب
ملــف البرنامــج النــووي اإليرانــي، وذلــك مــن أجــل منــع تكويــن 
ــاق النــووي، أو علــى  جبهــة دوليــة ضدهــا، وتجنــب تعديــل االتف
األقــل تقديــم تنــازالت وهميــة، ال تفــرض أي قيــود حقيقيــة علــى 
ــة هــذه السياســات  ــل ثالث ــووي والصاروخــي. وتتمث برنامجهــا الن
ــاق  ــب االتف ــا بموج ــن التزاماته ــاً ع ــران تدريجي ــي طه ــي تخل ف

ــووي. الن
ــى  ــة سياســاتهما إل ــى مواصل ــن عل ــع إصــرار كا الطرفي ودف
إفشــال جهــود الوســاطة خــال عــام 2019، خاصــة مــع انتظــار 
طهــران لانتخابــات الرئاســية األمريكيــة، ومــا ستســفر عنــه مــن 
نتائــج، إذ تعــّول طهــران علــى انتخــاب مرشــح ديمقراطــي غيــر 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، والــذي تأمــل طهــران فــي أن 

ينتهــج سياســات تختلــف عنــه حيــال برنامجهــا النــووي.

ــي  ــا ف ــد تورطه ــابقة بع ــران الس ــتراتيجية إي ــررت اس  وتض
خســرت  إذ   ،2019 ســبتمبر  منتصــف  فــي  أرامكــو  هجــوم 
التعاطــف األوروبــي تجاههــا، حيــث ســارعت القــوى األوروبيــة 
الرئيســية إلــى االصطفــاف خلــف الموقــف األمريكــي فــي تحميــل 
ــدول  ــح ال ــو، فضــاً عــن تلوي ــات أرامك ــران مســؤولية هجم طه
األوروبيــة الثــاث الموقعــة علــى االتفــاق النــووي )بريطانيــا 
وفرنســا وألمانيــا( بإحالــة ملــف إيــران النــووي إلــى مجلــس 

ــد. ــن جدي ــا م ــة عليه ــات الدولي ــرض العقوب ــن، وف األم

إيــران  مــن  تلميحــات  وجــود  عــن   2019 عــام  وكشــف 
ــة مــع  ــات الخافي ــي الملف ــة ف ــازالت جدي ــم تن ــة تقدي حــول إمكاني
واشــنطن، غيــر أنهــا تراجعــت عنهــا، بســبب معارضــة المرشــد 
األعلــى والحــرس الثــوري لتقديــم أي تنــازالت فــي هــذه الفتــرة. 
ــازالت  ــران تن ــم طه ــال تقدي ــل احتم ــبق، يظ ــا س ــوء م ــي ض وف
فــي الملفــات الخافيــة أمــراً مرجحــاً خــال عــام 2020، إذا مــا 
تواصلــت الضغــوط األمريكيــة واألوروبيــة عليهــا، وعجــزت 
طهــران عــن تحجيــم تأثيــر العقوبــات االقتصاديــة األمريكيــة 

ــى  ــاعدتها عل ــن مس ــن م ــيا والصي ــن روس ــم تتمك ــا ل ــا، وم عليه
ــي  ــنطن ف ــاح واش ــن نج ــة، فضــاً ع ــات األمريكي ــاوز العقوب تج
ــه  ــة. وياحــظ أن ــي المنطق ــة ف ــات طهــران التخريبي ــم عملي تحجي
يبقــي هنــاك احتمــال ضعيــف، ولكــن قائــم، فــي أن يخــرج التوتــر 
ــة  ــى مواجه ــول إل ــيطرة، ويتح ــن الس ــي ع ــي – اإليران األمريك

ــن. ــن الجانبي ــاملة بي ش

تبنــي  إيــران  مواصلــة  علــى  المؤشــرات  أبــرز  وتتمثــل 
سياســات تصعيديــة، ســواء خــال عــام 2019، أو عــام 2020 

ــي:   ــا يل م
ــي  ــوري اإليران ــي مخصصــات الحــرس الث ــة ف ــادة الطفيف أ- الزي
للعــام القــادم: أعلــن الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي فــي 
اإليرانيــة،  العســكرية  الميزانيــة  زيــادة  2019 عــن  ديســمبر 
ــاً،  ــار تقريب ــف الملي ــارات دوالر ونص ــو 4 ملي ــت نح ــث بلغ حي
وخصصــت للحــرس الثــوري ميزانيــة 1.5 مليــار دوالر تقريبــاً، 
بينمــا نــال الجيــش اإليرانــي مليــار دوالر، وذلــك فــي الوقــت 
الــذي بلغــت فيــه ميزانيــة قــوات األمــن الداخلــي نحــو مليــار دوالر 
أيضــاً. ويؤشــر تخصيــص طهــران ميزانيــة لألجهــزة األمنيــة 
موازيــة للجيــش علــى اســتمرار المخــاوف اإليرانيــة مــن انــدالع 
ــة  ــا األمني ــدرة قواته ــز ق ــي تعزي ــا ف ــة، ورغبته احتجاجــات داخلي

ــا. ــى قمعه عل

وقــدرت الزيــادة فــي ميزانيــة الحــرس الثوري حوالــي 3 آالف 
ــاً.  ــون دوالر تقريب ــي 27.5 ملي ــان، أي حوال ــار توم و300 ملي
غيــر أنــه ياحــظ أن للحــرس الثــوري مصــادر أخــرى، فــي 
مقدمتهــا المؤسســات الماليــة واالقتصاديــة العماقــة التــي يملكهــا 
ــره واســتثمارات  ــاء«، وغي ــم األنبي ــر »خات ــذ التســعينيات كمق من
الــدوالرات  مليــارات  عليــه  تــدر  والتــي  وخارجيــة،  داخليــة 

ســنوياً)117(.

لرفــع  اإليرانيــة  الحكومــة  تخطيــط  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــه  ــوف تواج ــران س ــظ أن طه ــه ياح ــرس، فإن ــات الح مخصص
تحديــات كبيــرة فــي تطبيقهــا، وهــو مــا يرتبــط باســتمرار تراجــع 
صــادرات النفــط اإليرانيــة، فقــد كشــف آخــر إحصــاء صــدر مــن 
منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط »أوبــك« تراجــع إنتــاج وتصديــر 
طهــران لمنتجاتهــا النفطيــة إلــى أقــل مــن 300 ألــف برميــل يوميــاً 

ــام 2019)118(.  ــال ع خ

وياحــظ أنــه إذا عجــزت إيــران عــن زيــادة إنفاقهــا العســكري، 
فــإن هــذا ســوف يمثــل اســتمراراً لتراجــع اإلنفــاق العســكري 
اإليرانــي خــال عــام 2018، فقــد أفــاد معهــد ســتوكهولم الدولــي 
لبحــوث الســام )ســيبري( فــي 29 أبريــل 2019 أن اإلنفــاق 
العســكري اإليرانــي فــي عــام 2018 كان حوالــي 13 مليــار 
دوالر، وأنــه انخفــض بحوالــي 9.5%  فــي عــام 2018 مقارنة بـ 
2017، وذلــك علــى الرغــم مــن أن الميزانيــة العســكرية اإليرانيــة 
فــي بدايــة عــام 2018 قــدرت بحوالــي 19.6 مليــار دوالر)119(.

ــة  ــى مجموع ــة إل ــي الميزاني ــر ف ــع الكبي ــذا التراج ــود ه ويع
مــن العوامــل، والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا انخفــاض الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي فــي عــام 2018، ووصــول مســتوى التضخــم إلــى 
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ــي  ــة بحوال ــة اإليراني ــت العمل ــث انخفض ــية، حي ــتويات قياس مس
العقوبــات  بســبب  وذلــك  الرئيســية،  العمــات  مقابــل   %75
االقتصاديــة األمريكيــة، والتــي أدت إلــى تراجــع إنتــاج إيــران مــن 
ــي عــام 2018)120(. ــاً ف ــل يومي ــون برمي ــي ملي ــى حوال ــط إل النف
ــدأت  ــي: ب ــووي اإليران ــاق الن ــاك االتف ــران انته ــة إي ب- مواصل
إيــران فــي 8 مايــو 2019 خفضــاً تدريجيــاً اللتزاماتهــا بموجــب 
ــي  ــوط« الت ــى الضغ ــة »أقص ــى سياس ــووي، رداً عل ــاق الن االتف
ــروس  ــن وال ــن والصينيي ــام األوروبيي ــنطن، وإلرغ ــا واش تنتهجه
علــى مســاعدة طهــران فــي االلتفــاف علــى العقوبــات األمريكيــة. 
وأعلنــت طهــران أنــه فــي حــال عــدم تلبيــة مطالبهــا، فإنهــا ســتمتنع 
ــاق كل 60 يومــاً. وأعلنــت  ــي االتف ــدة ف ــود جدي ــزام ببن عــن االلت
ــوارد فــي  ــم تعــد ملتزمــة بالحــد ال ــو أنهــا ل ــران فــي شــهر ماي إي

ــة )1.3 طــن(. ــاه الثقيل ــاق الحتياطهــا مــن المي االتف
وتمثلــت هــذه االنتهــاكات فــي إنتــاج طهــران منــذ شــهر 
ســبتمبر اليورانيــوم المخصــب فــي مفاعــل نطنــز باســتخدام أجهزة 
طــرد مركــزي متطــورة بــدالً مــن أجهــزة الطــرد المركــزي مــن 
الجيــل األول »أي آر 1« كمــا ينــص االتفــاق، فضــاً عــن تصنيــع 
ــع  ــوراً، ورف ــر تط ــزي أكث ــرد مرك ــزة ط ــا أجه ــران وتجربته إي
ــران  ــت طه ــوق 3.67%. وأعلن ــبة تف ــوم بنس ــب اليوراني تخصي
ــوردو تحــت  ــي مفاعــل ف ــوم ف ــب اليوراني ــك اســتئناف تخصي كذل

ــاق.  ــا يحظــره االتف األرض )وســط(، وهــو م

وتؤكــد الواليــات المتحــدة أن إيــران تنتهــك االتفــاق، لكــن 
طهــران تنفــي ذلــك، وتقــول إنهــا تتصــرف فــي إطــار البنديــن 26 
و36 اللذيــن يتيحــان لهــا تعليــق التزاماتهــا، كليــاً أو جزئيــاً، فــي 

ــا)121(.  ــت األطــراف األخــرى بالتزاماته حــال أخل
وتهــدد الــدول األوروبيــة إيــران بــأن صبرهــا بــات ينفــد تجــاه 
انتهــاكات إيــران النوويــة، فضــاً عــن إثارتهــا التوتــرات اإلقليميــة 
مــع الواليــات المتحــدة، وأنهــا ســوف تتجــه إلــى تفعيــل آليــة فــض 
المنازعــات فــي االتفــاق النــووي اإليرانــي، والمنصــوص عليهــا 
ــران  ــن طه ــرم بي ــه المب ــاق نفس ــن 36 و37 باالتف ــن الفقرتي ضم

ومجموعــة دول 1+5 منــذ 2015.
ــاق  ــى االتف ــة الموقعــة عل ــدول األوروبي ــة ال ــك اآللي ــح تل وتمن
النــووي اإليرانــي حــق إحالــة مــا يــراه انتهــاكاً مــن طــرف آخــر 
ــال 15  ــزاع خ ــث الن ــة بح ــتركة بغي ــة مش ــى لجن ــه إل اللتزامات
ــد تلــك الفتــرة حــال وجــود إجمــاع، علــى أال  يومــاً، ويمكــن تمدي
تتجــاوز 65 يومــاً، وإذا لــم يتــم التوصــل إلــى توافــق، تتــم إحالــة 
ــرض  ــادة ف ــن إع ــك م ــه ذل ــا يعني ــن، بم ــس األم ــى مجل ــر إل األم

ــد)122(. ــران مــن جدي ــى إي ــات األمــم المتحــدة عل عقوب
ج- اســتمرار طهــران فــي تطبيــق اســتراتيجية »الدفــاع المتقــدم« 
مــن خــال وكائهــا المســلحين: تواصــل طهــران تطبيــق عقيــدة 
»الدفــاع المتقــدم«، والتــي تتمثــل فــي ضــرورة مواجهــة خصومها 
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ــي  ــة بحوال ــة اإليراني ــت العمل ــث انخفض ــية، حي ــتويات قياس مس
العقوبــات  بســبب  وذلــك  الرئيســية،  العمــات  مقابــل   %75
االقتصاديــة األمريكيــة، والتــي أدت إلــى تراجــع إنتــاج إيــران مــن 
ــي عــام 2018)120(. ــاً ف ــل يومي ــون برمي ــي ملي ــى حوال ــط إل النف
ــدأت  ــي: ب ــووي اإليران ــاق الن ــاك االتف ــران انته ــة إي ب- مواصل
إيــران فــي 8 مايــو 2019 خفضــاً تدريجيــاً اللتزاماتهــا بموجــب 
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ــاق كل 60 يومــاً. وأعلنــت  ــي االتف ــدة ف ــود جدي ــزام ببن عــن االلت
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ــع  ــوراً، ورف ــر تط ــزي أكث ــرد مرك ــزة ط ــا أجه ــران وتجربته إي
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ــوردو تحــت  ــي مفاعــل ف ــوم ف ــب اليوراني ــك اســتئناف تخصي كذل
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ــران)123(،  ــل إي ــى داخ ــال الصــراع إل ــع انتق ــا لمن ــارج حدوده خ
وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذه االســتراتيجية عدائيــة، وليســت دفاعية، 

ومــن مؤشــرات مواصلــة طهــران هــذه االســتراتيجية مــا يلــي:
• اعتــداء طهــران المباشــر علــى شــركة أرامكــو الســعودية: 
قامــت إيــران فــي منتصــف شــهر ســبتمبر بشــن هجــوم بطائــرات 
مســّيرة وصواريــخ كــروز علــى معمليــن لشــركة »أرامكــو« فــي 
محافظتــي بقيــق وهجــرة خريــص شــرق المملكــة، وهــو مــا أدى 

إلــى تعطيــل نصــف إنتــاج الريــاض مــن النفــط. 
ــوم،  ــن الهج ــؤوليتها ع ــكار مس ــى إن ــران عل ــت طه وحرص
عبــر دفــع الحوثييــن إلعــان تورطهــم فــي شــن الهجــوم، وذلــك 
علــى الرغــم مــن تأكيــد التحقيقــات التــي أجرتهــا الواليــات المتحــدة 
أن الهجــوم علــى المنشــأتين المذكورتيــن تــم مــن الشــمال، وليــس 
ــخ مجنحــة  ــرات مســّيرة وصواري ــوب، وباســتخدام طائ ــن الجن م
إيرانيــة الصنــع)124(، فقــد كانــت إحــدى الطائــرات المســّيرة عبرت 
موقعــاً علــى بعــد نحــو 200 كيلومتــر إلــى الشــمال الغربــي مــن 

موقــع الهجــوم قبــل أن تصيــب أهدافهــا)125(.
األراضــي  داخــل  قواعــد عســكرية  بنــاء  • محاولــة طهــران 
الســورية: قــام الحــرس الثــوري اإليرانــي ببنــاء قاعــدة عســكرية 
كبيــرة تعــرف باســم »قاعــدة اإلمــام علــي« علــى طــول الحــدود 
العراقيــة – الســورية، والتــي تســع إليــواء آالف الجنــود والقــوات، 
ــات  ــاحنات وكمي ــاء ش ــي إلخف ــدة تكف ــي القاع ــي ف ــا أن المبان كم
ــس  ــص خم ــن تخصي ــرة، فضــاً ع ــدات والذخي ــن المع ــرة م كبي
منشــآت جديــدة يمكــن تخزيــن الصواريــخ فيهــا، إضافــة إلــى 

ــرى.  ــتودعات كب ــورة تحــت مس ــة محف ــاق داخلي ــود أنف وج
ــة،  ــران الهجومي ــدة إي ــي عقي ــرة ف ــة كبي ــل القاعــدة أهمي وتحت
ــدة مناطــق خــارج  ــر ع ــن أجــل توفي ــا م ــا تســعى لتوظيفه إذ إنه
ــدول  ــة ل ــات صاروخي ــه ضرب ــال أرادت توجي ــي ح ــا ف أراضيه
أخــرى فــي المنطقــة)126(، والتــي يأتــي مــن بينها إســرائيل، أو دول 
الخليــج العربيــة، إذ أكــدت االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة أن 
ــا ضــخ لخــط األنابيــب شــرق  ــه محطت ــذي تعرضــت ل الهجــوم ال
ــن  ــط الســعودي م ــل النف ــذي ينق ــو 2019، وال ــي ماي – غــرب ف
ــى الســاحل  ــع عل ــاء ينب ــى مين ــة الشــرقية إل ــط بالمنطق ــول النف حق
الغربــي، تعرضتــا لهجــوم باســتخدام طائــرات مســّيرة مفخخــة، تــم 

مــن العــراق، وليــس مــن قبــل الحوثييــن فــي اليمــن)127(.
• كشــف الحــرس الثــوري عــن نفــوذه فــي بعــض دول المنطقــة: 
اتجهــت طهــران بصــورة علنيــة خــال عــام 2019 للكشــف عــن 
دعمهــا العســكري لحركــة الحوثييــن فــي اليمــن، وذلك بعــد إنكارها 
لهــذا الدعــم، وأنــه يقتصــر علــى الدعــم السياســي والمعنــوي، فقــد 
أكــد نائــب قائــد الحــرس الثــوري، علــي فــدوي، فــي تصريحــات 
صــدرت فــي عــام 2019 بــأن إيــران تدعــم الحوثييــن فــي اليمــن 
ــى  ــة إل ــوات إيراني ــال ق ــع إرس ــا يمن ــتطيع، وأن »م ــا تس ــكل م ب
اليمــن، كمــا يحصــل فــي ســوريا هــو الحصــار المفــروض علــى 
اليمــن«)128(، باإلضافــة إلــى إقــدام طهــران على االعتــراف بممثل 
ميليشــيا الحوثــي االنقابيــة كممثــل رســمي للحوثييــن، فضــاً عــن 
تســليمه المقــار الدبلوماســية والمبانــي التابعــة للجمهوريــة اليمنيــة 
فــي طهــران)129(، وهــي كلهــا تحــركات تهــدف فــي النهايــة إلــى 

ــي اليمــن،  ــن ف ــرارات الحوثيي ــى ق ــد تحالفهــا ووصاياتهــا عل تأكي
وتبعيتهــم لهــا.

وبالمثــل، عمــدت طهــران إلــى اتهــام مــن أســمتهم أعــداء 
إيــران بأنهــم يقفــون خلــف االضطرابــات فــي العــراق، علــى 
ــى  ــي عل ــي خامنئ ــة هللا عل ــى آي ــد األعل ــه المرش ــا كتب ــرار م غ
ــي  ــران«، ف ــراق وإي ــن الع ــة بي ــعون للتفرق ــداء يس ــر »األع تويت
ــمية  ــة الرس ــام اإليراني ــائل اإلع ــه وس ــارت في ــذي أش ــت ال الوق
إلــى الواليــات المتحــدة والســعودية وإســرائيل باعتبارهم المحــرك 
وراء هــذه االضطرابــات)130(، أمــا ميدانيــاً، فقــد عمــدت طهــران 
ــع  ــا بقم ــة له ــعبي الموالي ــد الش ــل الحش ــى فصائ ــاز إل ــى اإليع إل

االحتجاجــات.  
د- تحذيــر واشــنطن مــن اتجــاه طهــران لتنفيــذ اعتــداءات جديــدة: 
كشــفت تقاريــر اســتخباراتية أمريكيــة فــي ديســمبر 2019 تصاعد 
التهديــدات اإليرانيــة المحتملــة ضــد القــوات والمصالــح األمريكيــة 
إعــان  مــع  بالتزامــن  وذلــك  األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي 
وزارة الدفــاع األمريكيــة قيــام إيــران بنقــل عــدد مــن الصواريــخ 
البالســتية قصيــرة المــدى مــن إيــران إلــى الميليشــيات المواليــة لهــا 
فــي العــراق، وذلــك لتوظيفهــا فــي تهديــد القــوات األمريكيــة فــي 

العــراق)131(.
ــران  ــوذ طه ــا نف ــي يوجهه ــات، الت ــق بالتحدي ــا يتعل ــا فيم أم

ــي: ــي التال ــل ف ــي، فتتمث اإلقليم
أ- انكمــاش االقتصــاد اإليراني بســبب العقوبــات األمريكية: أصدر 
ــو االقتصــادي  ــاق نم ــه المســتقبلية بشــأن آف ــي توقعات ــك الدول البن
اإليرانــي فــي أكتوبــر 2019، حيــث أكــد البنــك الدولــي انكمــاش 
االقتصــاد اإليرانــي بنســبة 8.7% فــي عــام 2019 بســبب تراجع 
صــادرات النفــط والغــاز، إلــى جانــب فــرض واشــنطن عقوبــات 
جديــدة علــى قطاعــات التعديــن والشــحن البحــري اإليرانــي، كمــا 
أشــار البنــك إلــى أن التدهــور المتوقــع فــي النمــو يعنــي أنــه بحلــول 
ــر بنســبة  ــي أصغ ــام 2019، ســيكون االقتصــاد اإليران ــة ع نهاي

10% ممــا كان عليــه قبــل عاميــن. 
وعلــى الرغــم مــن أن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي 
يتوقعــان نمــواً يتــراوح بيــن صفــر و0.5% فــي عــام 2020، فإن 
هــذا التوقــع يعتمــد علــى قــدرة إيــران علــى تصديــر نصــف مليــون 

برميــل مــن النفــط يوميــاً)132(.
ــران  ــدرة إي ــى ق ــرت عل ــة أث ــات األمريكي ــظ أن العقوب وياح
علــى تمويــل وكائهــا المســلحين فــي المنطقــة، كمــا أنهــا انعكســت 
علــى أوضاعهــا الداخليــة ســلباً، وهــو مــا اتضــح فــي التظاهــرات 
التــي اندلعــت فــي أكثــر مــن مــرة ضــد الحكومــة اإليرانيــة بســبب 
تدهــور األوضــاع االقتصاديــة، وإصــرار الحكومــة اإليرانيــة 

ــة. ــى تعزيــز تدخاتهــا الخارجي عل
وســعت طهــران للتغلــب علــى هــذه العقوبــات مــن خــال 
ــاري دوالر، فضــاً عــن  ــي ملي ــرض مــن روســيا بحوال ــب ق طل
مطالبــة موســكو بزيــادة هــذه القــروض إلــى حوالــي 5 مليــارات، 
وذلــك لدعــم الموازنــة اإليرانيــة للعــام الجديــد، والبالغــة 36 مليــار 

دوالر)133(.
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ــران  ــد إي ــف عن ــم تتوق ــة ل ــود األمريكي ــظ أن الجه ــا ياح كم
ــث ســعت واشــنطن  ــي، حي ــت حــزب هللا اللبنان ــل طال ــا، ب وحده
إلــى التعــاون مــع دول أمريــكا الاتينيــة مــن أجــل إضعــاف أحــد 
ــطة  ــدرات، وأنش ــارة المخ ــي تج ــة ف ــه، ممثل ــم مصــادر تمويل أه
الجريمــة المنظمــة، وقــد طالــب وزيــر الخارجيــة األمريكــي خــال 
زيارتــه عــدداً مــن دول أمريــكا الاتينيــة بتجميــد أنشــطة حــزب هللا 

هنــاك، وطالبهــم بــأن يحــذوا حــذو األرجنتيــن.
فقــد أنشــأت األرجنتيــن فــي 18 يوليــو 2019 ســجاً رســمياً 
لألشــخاص والمنظمــات اإلرهابيــة، بموجــب مرســوم يقضــي 
بفــرض عقوبــات عليهــم، مثــل تجميــد أصــول أو منعهــم مــن 

الدخــول إلــى أراضــي البــاد، وكان حــزب هللا أول مــن أدرج 
ــه)134(. في

وتجاوبــت بعــض الــدول األوروبيــة مــع الضغــوط األمريكيــة 
ــز  ــن التميي ــع ع ــة، والتراج ــة إرهابي ــف حــزب هللا كمنظم لتصني
بيــن الشــق العســكري والسياســي للحــزب، علــى غــرار الموقــف 
ــا  ــد قامــت بريطاني ــي مــن الحــزب، فق الرســمي لاتحــاد األوروب
فــي فبرايــر 2019 بحظــر حــزب هللا فــي المملكــة المتحــدة)135(، 
ــدر  ــا أص ــة، بينم ــات اإلرهابي ــا للتنظيم ــن قوائمه ــه ضم وإدراج
البرلمــان األلمانــي فــي 19 ديســمبر توصيــة غيــر ملزمــة للحكومة 
بأغلبيــة كبيــرة بحظــر جميــع أنشــطة تنظيــم حــزب هللا اللبنانــي في 
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ــران  ــد إي ــف عن ــم تتوق ــة ل ــود األمريكي ــظ أن الجه ــا ياح كم
ــث ســعت واشــنطن  ــي، حي ــت حــزب هللا اللبنان ــل طال ــا، ب وحده
إلــى التعــاون مــع دول أمريــكا الاتينيــة مــن أجــل إضعــاف أحــد 
ــطة  ــدرات، وأنش ــارة المخ ــي تج ــة ف ــه، ممثل ــم مصــادر تمويل أه
الجريمــة المنظمــة، وقــد طالــب وزيــر الخارجيــة األمريكــي خــال 
زيارتــه عــدداً مــن دول أمريــكا الاتينيــة بتجميــد أنشــطة حــزب هللا 

هنــاك، وطالبهــم بــأن يحــذوا حــذو األرجنتيــن.
فقــد أنشــأت األرجنتيــن فــي 18 يوليــو 2019 ســجاً رســمياً 
لألشــخاص والمنظمــات اإلرهابيــة، بموجــب مرســوم يقضــي 
بفــرض عقوبــات عليهــم، مثــل تجميــد أصــول أو منعهــم مــن 

الدخــول إلــى أراضــي البــاد، وكان حــزب هللا أول مــن أدرج 
ــه)134(. في

وتجاوبــت بعــض الــدول األوروبيــة مــع الضغــوط األمريكيــة 
ــز  ــن التميي ــع ع ــة، والتراج ــة إرهابي ــف حــزب هللا كمنظم لتصني
بيــن الشــق العســكري والسياســي للحــزب، علــى غــرار الموقــف 
ــا  ــد قامــت بريطاني ــي مــن الحــزب، فق الرســمي لاتحــاد األوروب
فــي فبرايــر 2019 بحظــر حــزب هللا فــي المملكــة المتحــدة)135(، 
ــدر  ــا أص ــة، بينم ــات اإلرهابي ــا للتنظيم ــن قوائمه ــه ضم وإدراج
البرلمــان األلمانــي فــي 19 ديســمبر توصيــة غيــر ملزمــة للحكومة 
بأغلبيــة كبيــرة بحظــر جميــع أنشــطة تنظيــم حــزب هللا اللبنانــي في 
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البــاد، وعلــى الرغــم مــن أن القــرار غيــر ملــزم، فــإن تصويــت 
ــى  ــن إل ــة اتجــاه برلي ــى إمكاني ــدل عل ــه ي ــن علي ــن الحاكمي الحزبي

ــه)136(. تطبيق
وترتــب علــى مــا ســبق تضــرر تمويــل حــزب هللا، وانعــكاس 
ــام حــزب هللا بتقليــص حجــم  ــد ق ــى نشــاطه اإلقليمــي، فق ــك عل ذل
ــب  ــت روات ــا تراجع ــوريا، كم ــي س ــرة ف ــة المنتش ــوات القتالي الق
تقلصــت رواتــب  أو  تأخــرت  بينمــا  النصــف،  إلــى  المقاتليــن 
ــة.  ــة أو المدني ــزب الديني ــات الح ــي مؤسس ــن ف ــن العاملي الموظفي
ورداً علــى األزمــة الماليــة التــي يواجههــا، قــام الحــزب باتبــاع 
ــاته  ــن مؤسس ــد م ــج العدي ــي دم ــل ف ــراءات، تتمث ــن اإلج ــدد م ع
ووقــف عمليــات التوظيــف كافــة، كمــا ســعى للســيطرة علــى 
ــل وزارة  ــة مث ــة اللبناني ــي الحكوم ــة ف ــوزارات الخدمي ــدى ال إح
الصحــة مــن أجــل االســتفادة مــن ميزانيتهــا فــي تقديــم الدعــم 
االجتماعــي إلــى حاضنتــه الشــعبية، إذ إن ميزانيــة هــذه الــوزارة 
ــّدر بـــ  ــان وتق ــي لبن ــوزارات ف ــن ال ــة بي ــر ميزاني ــع أكب ــي راب ه
338 مليــون دوالر ســنوياً، كمــا تــوزع هــذه الــوزارة غالبيــة 
ــكل  ــى ش ــا عل ــن دفعه ــدالً م ــن ب ــى المواطني ــرة عل ــا مباش أمواله

رواتــب لموظفيهــا)137(.
كمــا ســعى حــزب هللا لحــث الطائفــة الشــيعية علــى دفــع 
»الخمــس«، أي الضريبــة الدينيــة فــي المذهــب الشــيعي، باإلضافة 
إلــى محاولــة االســتفادة مــن ارتفــاع حجــم التهريــب عبــر الحــدود 
ــأ بيــروت)138(، وذلــك لتعويــض  اللبنانيــة – الســورية وعبــر مرف

ــي.  تراجــع الدعــم اإليران
ب- اســتمرار التوتــر اإليرانــي – الروســي فــي ســوريا: تعــددت 
ــيا  ــن روس ــات بي ــي العاق ــر ف ــتمرار التوت ــى اس ــرات عل المؤش
ــي وجــود  ــا وضــح ف ــى نحــو م ــران خــال عــام 2019، عل وإي
اشــتباكات متقطعــة بيــن القــوات المواليــة لموســكو وطهــران فــي 
داخــل ســوريا، والتــي عــادة مــا تخلــف عشــرات الضحايــا، كمــا 
ــن  ــى مواجهــات مســلحة بي ــان إل أنهــا تطــورت فــي بعــض األحي
ــب  ــى رفــض نائ ــة إل ــة والروســية، هــذا باإلضاف ــوات اإليراني الق
وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي ريابكــوف فــي ينايــر 2019 
فكــرة »التحالــف« بيــن بــاده وإيــران فــي ســوريا«، محــذراً مــن 
ــا بإيــران«)139(. ــن يســتخدم هــذا الكلمــة لوصــف عاقاتن ــه »ل أن

ــتخدام  ــدم اس ــرت أن ع ــران اعتب ــإن إي ــة، ف ــة ثالث ــن جه وم
ــراض الهجمــات اإلســرائيلية  ــا الجــوي العت موســكو نظــم دفاعه
ضــد القواعــد اإليرانيــة فــي ســوريا نتاجــاً لتفاهمــات ضمنيــة بيــن 

ــن. الجانبي
ومــن المتوقــع أن يــزداد هــذا الخــاف فــي المســتقبل، خاصــة 
إن  إذ  الجانبيــن،  بيــن  االســتراتيجية  األهــداف  تضــارب  مــع 
طهــران تهــدف إلــى تحويــل ســوريا إلــى دولــة تابعــة لهــا، وذلــك 
لكــي تســتخدمها كقاعــدة متقدمــة لتهديــد الــدول المناوئــة لهــا فــي 
المنطقــة، فــي حيــن أن روســيا تهــدف إلــى االحتفــاظ بنفــوذ أكبــر 

فــي ســوريا، وتقليــص نفــوذ أي قــوى أخــرى، فضــاً عــن تعزيــز 
ــاً. ــاً ودولي االعتــراف بالنظــام الســوري إقليمي

ج- االســتهداف اإلســرائيلي المتكــرر للوجــود اإليراني في ســوريا 
والعــراق: ســعت تــل أبيــب إلــى اســتهداف القواعــد اإليرانيــة فــي 
ســوريا والعــراق خــال عــام 2019، ومــن ذلــك قصــف إســرائيل 
مخــازن ســاح وصواريــخ إيرانيــة فــي العــراق ثــاث مــرات فــي 
ــى مخــازن  ــت إحــدى هــذه الهجمــات عل أغســطس 2019، وكان
أســلحة تابعــة للحشــد الشــعبي فــي محيــط قاعــدة بلــد الجويــة 
بمحافظــة صــاح الديــن، كمــا اســتخدمت تــل أبيــب طائــرات »إف 
– 35« األمريكيــة فــي مهاجمــة مواقــع إيرانيــة داخــل ســوريا فــي 

مايــو 2019)140(.
د- اتجــاه الــدول العربيــة لتعزيــز عاقاتها االقتصادية مع دمشــق: 
ــة مــع  ــز عاقاتهــا االقتصادي ــة لتعزي ــدول العربي ســعت بعــض ال
ــق  ــي دمش ــعودية ف ــفارة الس ــهده الس ــا تش ــك م ــن ذل ــق، وم دمش
مــن أعمــال صيانــة وتجديــد فــي مؤشــر علــى اســتعداد الريــاض 
الســتئناف نشــاطها الدبلوماســي مــع دمشــق)141(، كمــا أكــد القائــم 
بأعمــال دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي دمشــق، المستشــار 
عبــد الحكيــم إبراهيــم النعيمــي، متانــة وقــوة العاقــات بيــن بــاده 
ــان  ــن واألم ــود األم ــي أن »يس ــه ف ــن أمل ــرب ع ــوريا، وأع وس
ــادة  ــة الســورية تحــت القي ــة العربي ــوع الجمهوري واالســتقرار رب

الحكيمــة لفخامــة الدكتــور الرئيــس بشــار األســد«)142(.
ومــن جانبهــا، عبــرت دمشــق عن تجاوبهــا مع الجهــود العربية 
إلنهــاء القطيعــة معهــا، ومــن ذلــك تأكيــد القائــم باألعمــال الســوري 
ــة بمــا  ــدول العربي ــر أن »ال فــي مصــر بســام درويــش فــي أكتوب
فيهــا دول الخليــج بــدأت تــدرك حجم المؤامــرة على ســوريا«)143(. 
ومــن شــأن تعزيــز الــدول العربيــة لعاقاتهــا السياســية مــع دمشــق، 
واتجاههــا لاســتثمار هنــاك أن يضعــف النفــوذ اإليرانــي، خاصــة 
فــي الوقــت الــذي تخطــط طهــران لمحاولــة الســيطرة علــى 
ــة  ــل إدام ــن أج ــوري، م ــي االقتصــاد الس ــية ف ــات الرئيس القطاع

نفوذهــا هنــاك. 
هـــ- تراجــع قــدرة طهــران علــى توظيــف الورقــة المذهبيــة 
ــي شــهدتها كل مــن العــراق  ــة: كشــفت االحتجاجــات الت والطائفي
الشــيعية  الطائفــة  أبنــاء  لــدى  الشــعبي  اإلدراك  عــن تصاعــد 
مــا  وهــو  بلدهــم،  فــي  اإليرانــي  للــدور  الســلبية  بالتداعيــات 
ــي نصــرة  ــة ف ــة ممثل ــورة اإليراني ــد األيديولوجــي للث يفضــح البع
العــراق  فــي  »المســتضعفين«  هــؤالء  إن  إذ  المســتضعفين، 
ــا  ــو م ــى نح ــم عل ــي باده ــلبي ف ــي الس ــدور اإليران يرفضــون ال
ــراق،  ــي الع ــا المتظاهــرون ف ــي ردده ــي الشــعارات الت وضــح ف
ــره«،  ــره ب ــران ب ــرة، إي ــرة ح ــراق ح ــا »الع ــي كان أبرزه والت
فضــاً عــن إحــراق القنصليــة اإليرانيــة فــي النجــف وكربــاء فــي 
ــى نحــو يوضــح حجــم غضــب الشــارع  ــر 2019)144(، عل نوفمب
ــن الســيادة  ــي الســلبي، وانتقاصــه م ــدور اإليران الشــيعي تجــاه ال

العراقيــة.


