إيران و امريكا الالتينية

إيران ودورها
االستراتيجي في
فنزويال :النفوذ
والتداعيات

إيران و امريكا الالتينية

إيران ودورها االستراتيجي
في فنزويال :النفوذ والتداعيات

الفصل الثاني أهداف إيران االستراتيجية في فنزويال

د .حمدان الشهري محلل سياسي وكبير الباحثني في وحدة عرب نيوز للبحوث والدراسات
وباحث اكادميي في العالقات الدوليةTwitter: @DrHamsheri.

الفصل األول مقدمة

ُيعدّ اهتمام إيران بأمريكا الالتينية ظاهر ًة ليست
بجديدة .فقد منت العالقات الدبلوماسية بني
اجلمهورية االسالمية ودول أمريكا اجلنوبية مثل
األرجنتني واملكسيك وفنزويال على مر السنني ،إذ
عملت البالد على تعزيز عالقاتها مع قارة أمريكا
اجلنوبية منذ ثورة املرشد األعلى آية اهلل روح
اهلل اخلميني.
وقد تسارعت وتيرة هذا النمو في العقدين املاضيني،
بخاصة في عهد الرئيس محمود
وال سيما مع فنزويال،
ّ
أحمدي جناد .فتكثّف وجود النظام اإليراني في
أيضا إلى تعزيز قوته العسكرية في
املنطقة ،إذ سعى ً
املنطقة وموازنة ديناميكية القوة الدولية .لذلك ،فرض
املجتمع الدولي عقوبات على اجلمهورية اإلسالمية

بهدف مواجهة طموحاتها ،حيث بات برنامجها
النووي يشكل تهديداً لألمن الدولي واإلقليمي.
ويبي التقرير التالي كيف رعى النظام الفنزويلي أنشطة
ّ
االستخبارات اإليرانية وعمالئها .كما يعرض هذا
التقرير الطريقة التي من خاللها ساهم هذا الوضع في
تكوين مالذ آمن ألعضاء جماعة «حزب اهلل» اإلرهابية
لشن عمليات مزعزعة لالستقرار من قارة
اللبنانية ّ
أمريكا الالتينية .ويحاول هذا التقرير تسليط الضوء
على األهداف االستراتيجية إليران في فنزويال على
املستويات السياسية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية،
باإلضافة إلى فهم طبيعة دور إيران ونفوذها ودوافعها
وطبيعة تواجدها هناك .كما يناقش هذا التقرير
تداعيات هذا الدور اإليراني على كال البلدين ،وكذلك
على أمريكا الالتينية والواليات املتحدة األمريكية.
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واضحا على م ّر العقود املاضية من العالقات
بدى
ً
اإليرانية الفنزويلية أن الدولتني تتشاركان مجموعة من
املصالح ووجهات ال ّنظر العاملية .فلطاملا تعاملت دول
أميركا الالتينية مع دول عربية مارقة ،إذ و ّقعت العديد
من املعاهدات واتفاقات التعاون مع ليبيا وإيران وسوريا
وأقامت لنفسها مصالح جتار ّية في تلك البلدان بشكل
متزايد.
وغالبا ما كانت فنزويال ،خالل اجتماعات الوكالة
ً
الدولية للطاقة الذرية ،أحد البلدين اللذين عارضا
بصراحة أي توصية تدعو إلى إحالة إيران إلى مجلس
األمن بسبب إخفاقاتها وجتاوزاتها لواجباتها في االمتثال
اللتزاماتها مبوجب املعاهدة .وباإلضافة إلى ذلك ،أعلن
رئيسا بلديتي طهران وكراكاس عام  2002توقيع اتفاق
توأمة املدن بني مدينتيهما.
وأصبحت العالقة أوثق مع إقامة متثال لعالم الفلك
اإليراني عمر خيام في كاراكاس ،حيث حضر احلدث
مسؤوالن من الوفد التجاري اإليراني .وقد استخدم قادة

كالم صور هنا
حجة مناهضة لإلمبريالية مراراً وتكراراً كأساس
البلدين ّ
كالم صور هنا كالم صور
لتوحدهما ضد الواليات املتحدة وسياساتها الغربية
ّ
هنا كالم صور هنا
املصدركالم اخلارج ّية عمو ًما.
صور هنا.
وفي بداية رئاسة محمود أحمدي جناد في عام
ّ ،2005مت ال ّترويج بشكل كبير لعالقات طهران بأمريكا
الالتينية والتي ّ
تركزت على املعارضة املشتركة لسياسات
الواليات املتحدة .فح ّولت إيران تركيز سياساتها
اخلارجية من إفريقيا إلى أمريكا الالتينية «لتتحدّ ى»
الواليات املتحدة .وقد تسارعت وتيرة هذا التح ّول بعد
زيارة أحمدي جناد إلى فنزويال وعدد من الدول األخرى
املجاورة في عام  ،2007حيث أعلن وزير اخلارجية
اإليراني حينها عن افتتاح سفارات في تشيلي وكولومبيا
واإلكوادور ونيكاراغوا واألوروغواي ومكتب متثيلي في
بوليفيا.
وميكن تقسيم أهداف إيران االستراتيجية مع دول
أمريكا الالتينية الى عدة مستويات ترتبط بجوانب
سياسية واقتصادية وثقافية وإعالمية.

للنظام الكوبي و» »Telesurالفنزويلية احلكومية و»La

 »Iguanaاملؤيدة ملادورو في معظم مقاالتها املنشورة
على مشاركة األمريكيني في املؤامرة .ويعكس هذا مدى
حجم التغلغل اإلعالمي اإليراني في فنزويال والهادف
إلى التسويق ألجندة إيران ومصاحلها السياسية والثقافية
في املجتمع الفنزويلي وخدمتها.
استغلت إيران وحزب اهلل طريق الالجئني التاريخي
إلى فنزويال وقاموا ببناء شبكة من اجلاليات اللبنانية
والسورية املتعلمة في البالد .فقام احلزب باستخدام
طريقة التو ّغل الديني والفكري لتحويل املسيحيني
واملسلمني السنة إلى مسلمني شيعة يؤمنوا بالفكر
اخلميني ووالية الفقيه ،وهي استراتيج ّية تشبه تلك التي
اعتمدت في الشرق األوسط .ولكن من الواضح أن هذه
االستراتيجية لم حتقق أهدافها املرج ّوة.
شيعيا في 17
ثقافيا
ً
متتلك إيران أكثر من  36مرك ًزا ً
دولة حول العالم ،حيث تُستخدم هذه املراكز بشكل
جتسس ّية وجمع املعلومات
أساسي إلنشاء خاليا ّ
االستخباراتية وجتنيد املغتربني في أميركا الالتينية.
ويساهم ذلك في منو الدعم الشعبي للسياسات اإليرانية
بني مواطني القا ّرة بخاصة في ظل وجود جالية عربية
كبيرة في املنطقة.

األهداف السياسية واالقتصادية

األهداف الدينية والثقافية

حرصا منها في توسيع حضورها الثقافي في أمريكا
الالتينية ،أطلقت إيران قنا ًة تلفزيوني ًة فضائي ًة باللغة
اإلسبانية « »Hispan TVباإلضافة إلى قناة «Press
أيضاّ .
وتبث هذه القنوات
 »TVالناطقة باللغة اإلسبانية ً
برامج ثقافية وسياسية ودينية متنوعة تستهدف أجزاء
مختلفة من قارة أمريكا الالتينية لتوسيع نفوذها كجزء
من معركتها األيديولوجية في مواجهة «هيمنة» الغرب.
باإلضافة الى ذلك ،شمل الدعم االيراني الكثير من
املواقع االلكترونية الدينية الناشطة باللغة اإلسبانية
كموقع «شبكة اإلسالم»( )Islam Networkو»مجلة
املكتبة اإلسالمية» ()Islamic Library Magazine
في السلفادور وموقع «اإلسالم» ( )Islamفي بوليفيا.
ويعكس كل هذا الدعم املالي لتلك القنوات الفضائية
واملواقع االلكترونية مدى اهتمام إيران باجلوانب الثقافية
واإلعالمية في أمريكا الالتينية .ومع ذلك ،يبقى حتقيق
األهداف اإليرانية في الوصول الى قلوب وعقول سكان
املنطقة محدو ًدا نظراً لق ّلة من يشاهد ويتص ّفح تلك
القنوات الفضائية واملواقع اإللكترونية.
ولكن املقابلة التي أجرتها قناة « »Hispan TVمع
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو في  ٢١شباط/

كالم صور هنا
فبراير عام  ،2018حيث تط ّرق إلى املسائل الداخلية،
كالم صور هنا كالم صور دلّت على مدى عمق العالقة مع إيران وتأثيرهاّ .
فحذر
هنا كالم صور هنا
املصدركالم الرئيس الفنزويلي من أن اجليش الفنزويلي مستعدّ
صور هنا.
للدفاع عن استقالل وسيادة الدولة األمريكية الالتينية،
مشيراً الى أن الواليات املتحدة قد عاودت «إطالق
تطلعاتها االستعمارية ضد أمريكا الالتينية» وأن
أيضا
«أمريكا هي لألمريكيني» .كما أدان مادورو ً
احلمالت اإلعالمية ضد حكومته وشعب فنزويال.
وقد تناقضت مزاعم مادورو مع تقرير وضعه مختبر
أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس
متخصصة في رصد املعلومات
األطلسي ،وهو مجموعة
ّ
املض ّللة والكشف عن األخبار املزيفة .فراجع املختبر ما
يقارب  7358ورقة بحثية صدرت بني األول والثامن
من أيار /مايو من عام  2020وحلل احملتوى املنشور
حول محاولة االنقالب الفاشلة التي استهدفت الرئيس
مادورو في الثالث من أيار /مايو من عام .2020
وخلص املختبر إلى أن قناة «آر تي» اإلسبانية التي ميولها
ال مع احلدث ،وكذلك
الكرملني كانت القناة األكثر تفاع ً
كانت قناة «نيوز فرونت» ( )News Frontمن بني
برامج أخرى تدعمها الدولة الروسية .كما ّأكدت قنوات
« »Hispan TVاإليرانية و» »Cuba Debateاملؤيدة

منذ تأسيس أوبك ( ،)OPECارتكزت العالقات
السياسية واالقتصادية بني إيران وفنزويال في بداياتها
على التعاون في مجال النفط واإلبقاء على ارتفاع أسعار
النفط لعقود .وتطورت هذه العالقة السياسية مع دول
عدّ ة في أمريكا الالتينية من خالل ما ُعرف بحركة عدم
االنحياز ))NAM(.ولم تكن املصالح االقتصادية
لفنزويال هي وحدها احملرك الرئيس لنوع العالقات
السياسية مع إيران وطبيعتها ،فقد ع ّززت ايران وجودها
السياسي في بعض دول أمريكا الالتينية ،بخاصة
ّ
البوليفار ّية منها ككوبا وبوليفيا واالكوادور ،واستغلت
العداء السياسي الداخلي للواليات املتحدة األمريكية في
تأسست حركة عدم االنحياز عام 1961
تلك الدولّ .
وضمت  120دولة عضو .وتعتبر الدول األعضاء نفسها
ّ
ً
غير منحازة رسميا إلى أي ق ّوة عظمى أو ضدها ،بل
تسعى لإلبقاء على حيادها واستقاللها.
وقد ع ّززت الصداقة القو ّية التي جمعت بني الرئيس
اإليراني أحمدي جناد والرئيس الفنزويلي السابق هوغو
شافيز شراكتهما السياسية واالقتصادية .فبني عامي
تضمنت
 2005وُ ،2012و ّق َعت أكثر من  270اتفاق ّية ّ
معاهدات جتار ّية واتّفاقيات مرتبطة مبشاريع تنمو ّية
وتصنيع السيارات وسياسات ّ
الطاقة والبرامج املصرف ّية.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن غالبية هذه االتفاقات لم
تؤت ثمارها نتيجة التعقيدات االقليم ّية والنزاعات
زجت إيران نفسها فيها في الشرق األوسط ،األمر
التي ّ
الذي س ّبب جمو ًدا في العالقات على الرغم من اجلهود
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املبذولة لتوقيع اتفاقيات إضافية.
يلعب النفط دوراً أساسي ًا في تشكيل طبيعة العالقات
االقتصادية بني فنزويال وإيران ،بخاصة أن النفط يشكل
مصدر دخل رئيسي للبلدين ،اذ يشكل ما يقارب
نصف ميزانية ّ
كل من الدولتني .فاستمر ال ّتعاون الثنائي
بني شركات النفط اإليرانية والفنزويلية في مجاالت
والصناعات البتروكيميائية ،اذ
التنقيب عن النفط ّ
منصات لتطوير
أعلنت إيران عن مشاركتها في بناء ّ
حقول النفط في منطقة «دلتا اورينوكو» غربي فنزويال،
حيث ُقدّ ر العائد على االستثمار مبا يقارب
 4مليارات دوالر.
وأعلنت فنزويال أنها ستتحدى العقوبات الدولية
وتزود إيران بالبترول في محاولة إلضعاف العزل الذي
فرضته الواليات املتحدة االمريكية على إيران من خالل
استغالل اعتمادها الكبير على النفط األجنبي املك ّرر.
وتك ّرر السيناريو نفسه في ظل حكم الرئيس احلالي
نيكوالس مادورو ،ولكن بشكل معاكس .فعندما
تهاوى االقتصاد الفنزويلي متأثراً مبستويات ّ
تضخم
السلع األساس ّية ،مما
غير مسبوقة وغالء في أسعار ّ
أ ّدى الى انهيار العملة احملل ّية مقابل الدوالر االمريكي
وتدهور الناجت احمللي اإلجمالي ونقص في الوقود ،وصلت
سفينتان من أصل خمس سفن إيرانية حتمل ماليني
البراميل من البترول ومكوناته إلى فنزويال حتت حراسة
عسكرية إيرانية .وبالتالي ،مت تزويد فنزويال باألدوات
واإلمدادات واخلبرات الفن ّية من إيران لدعم خدمات
ال ّتكرير لشركة ال ّنفط الفنزويلية  . PDVSوأتى ذلك
بعد فرض احلكومة االمريكية عقوبات اقتصادية على
فنزويال في شهر كانون الثاني /يناير من عام 2019
للضغط على حكومة الرئيس مادورو لالعتراف برئيس
املعارضة خوان غوايدو .وفي ّ
ظل انهيار االقتصاد
الفنزويلي ،كشفت بلومبرج في شهر كانون األ ّول/
احململة
ديسمبر املاضي أن إيران أرسلت أكبر أساطيلها ّ
ببراميل من البنزين ومكونات البترول إلى فنزويال
متحدّ ي ًة العقوبات الدول ّية .ففي أعقاب فرض العقوبات
أيضا
األمريكية عام  ،2019ز ّودت إيران فنزويال ً
باألدوات واإلمدادات واخلبرات الفن ّية لدعم شركة النفط
الوطنية الفنزويلية ( )PDVSAوالتي تديرها الدولة.
وبالتالي ،تسعى إيران ،من خالل تقاربها من وعالقاتها
مع دول أمريكا الالتينية ،إلى إبراز صورتها على أنّها
ق ّوة عامل ّية ومواجهة العزلة السياسية واالقتصادية وحشد
الدّ عم الدبلوماسي لبرنامجها النووي وال ّرد على الواليات
امل ّتحدة في املنطقة التي تُعتبر فنائها اخللفي  .لذا،
يبدو من الواضح أن العداء السياسي والشعارات
اإليديولوجية كانا عاملني أساس ّيني في حتريك املصالح
بخاصة في ّ
ظل فرض
املشتركة بني فنزويال وإيران،
ّ
الواليات املتحدة األمريكية عقوبات اقتصادية على
كال البلدين ،األمر الذي أوجد أرضي ًة مشترك ًة للتعاون
االقتصادي والسياسي بينهما .وقد عملت الدولتان

على اضعاف احملاوالت االمريك ّية لعزلهما دولي ًا عبر
بناء مصالح وقدرات مشتركة مع دول أمريكا الالتينية
وبعض الدول الفاعلة دوليا كالصني وروسيا.

الفصل الثالث
نفوذ من نوع آخر
في فنزويال
عمليات حزب اهلل اإلرهابية املربحة

لم يتوقف حزب اهلل في تنفيذ أنشطته غير املشروعة
وعملياته السرية عند حدود الشرق األوسط ،بل جتاوزها
مقرا لوضع اخلطط
لتكون بعض دول أمريكا الالتينية ً
وتنفيذها ضدّ املصالح الغرب ّية والدول األخرى التي
التوسعي خارج حدودها.
تتعارض مع حتقيق مشروعها ّ
ففي عام  ،1994فجر إرهابيون تدعمهم إيران سيار ًة
ّ
مفخخ ًة خارج اجلمعية التعاضدية اليهودية األرجنتينية
(آميا) في بوينس أيرس باألرجنتني ،مما أسفر عن مصرع
شخصا واصابة قرابة  300آخرين .وسرعان ما
87
ً
ّ
تتم
ّ
تبي أن طهران كانت وراء هذا الهجوم ،إل أنّه لم ّ
محاكمة أي شخص .فعلى ال ّرغم من الضغوط التي
مارستها احلكومات األرجنتين ّية املتعاقبة ،رفضت إيران
ال ّتعاون أو تسليم من أورد احمل ّققون أسماؤهم .ولكن
وجهت احملكمة العليا في األرجنتني
في عام ّ ،1999
الئحة اتهامات ضدّ القائد العسكري الراحل حلزب اهلل
عماد فايز مغنية ملشاركته املفترضة في الهجوم .و ُيعتقد
أن محسن رباني ،وهو العقل املدبر وراء التفجير ،كان
يرسل األموال إلى األرجنتني من أجل االستمرار في نشر
اإلسالم الشيعي اإليراني والفكر الثوري اإلسالمي.
ونظراً لوجود جالية عرب ّية كبيرة في أمريكا الالتينية،
ّ
استغل حزب اهلل وجودها لبناء شبكات تنظيم ّية تقوم
بتنفيذ العديد من العمليات اإلرهابية داخل وخارج
أمريكا الالتينية.
فعي عام  2003طارق
وعزز شافيز العالقات مع إيرانّ ،
العصامي ،وهو سوري فنزويلي ،لقيادة اخلدمة اإلدار ّية
لتحديد الهو ّية والهجرة واألجانب ( ،SAIMEوالتي
كانت تُعرف باسم  ONIDEXسابقًا) ،حيث اش ُتبه
مبنحه بطاقات هو ّية فنزويلية للمهاجرين .كما قام شافيز
بتعيني العصامي وزيراً للداخلية والعدل ودعا آخرين
مثله لتولي «منصب حاكم رفيع» في عام  .2009إلّ
ّأن جماعات املعارضة الفنزويلية اتّهمت العصامي بقمع
املعارضة واملشاركة في عصابات تهريب املخدرات ودعم
حزب اهلل وأدرجه مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع
لوزارة اخلزانة األمريكية على الئحة أهم عشرة مه ّربي
مخدّ رات مطلوبني من قبل اجلمارك األمريكية .ويشغل
العصامي منصب وزير النفط الفنزويلي منذ شهر
نيسان /أبريل املاضي.

وفي حتقيق مشترك استمر ملدة عام ،كشفت قناتي
سي أن أن ( )CNNو سي أن أن باإلسبان ّية (CNN
 )en Españolأوجه اخللل الرئيسية املرتبطة بإصدار
جوازات السفر والتأشيرات الفنزويلية ،مبا في ذلك
االدعاءات التي تشير إلى إصدار جوازات سفر ألفراد لهم
صالت مع جماعات متط ّرفة .وتضمن التحقيق حتليل
ّ
السجلت في الواليات املتحدة وإسبانيا وفنزويال
آالف
واململكة املتحدة ،باإلضافة إلى إجراء مقابالت.
وبحسب تقارير استخباراتية ،ارتبط اسم طارق
العصامي بجوازات سفر وبطاقات هو ّية فنزويل ّية بلغ
عددها  173جوا ًزا وبطاق ًة ُمنحوا ألشخاص من الشرق
األوسط ،مبن فيهم أفراد ينتمون إلى جماعة
حزب اهلل اإلرهابية.
لم يقتصر تزوير الهويات وال ّتجنيس على فنزويال
وحدها ،فقد اتُّهم وزير خارج ّية الباراغواي حامد
فرانكو ،والذي كان حينها سفير الباراغواي في لبنان،
بتقدمي جوازات سفر الباراغواي ملواطنني لبنانيني ،رغم
أنه ادعى أنها أعطيت كانت فقط ملن كانوا يحاولون
الفرار من الهجمات اإلسرائيلية في عام  .2006هناك
شكوك قوية في امكان ّية أن يكون اإليرانيون ووكالئهم
من بني احلاصلني على جوازات السفر هذه وأن يكونوا
قد استخدموها كوسيلة لنقل نفوذهم إلى مناطق نفوذ
قريبة من الواليات املتحدة األمريكية.
وفي شهر حزيران /يونيو من عام  ،2008ص ّنفت
وزارة اخلزانة األمريكية املواطنني الفنزويليني املتج ّنسني
غازي نصر الدين وفوزي كنعان كداعمني لإلرهاب.
فعمل نصر الدين ،كقائم بأعمال السفارة الفنزويلية في
سوريا وشغل منصب ًا في السفارة الفنزويلية في لبنان.
و ُيزعم أنه استخدم منصبه كدبلوماسي فنزويلي ورئيس
مركز إسالمي شيعي مقره كراكاس لتقدمي الدعم املالي
حلزب اهلل وتقدمي املشورة للمانحني بشأن
حساباتهم املصرفية.
وفقًا لوزارة اخلزانة االمريكية ،كان كنعان ميتلك
ويسير الرحالت ويجمع األموال في فنزويال
وكالة سفر ّ
ألعضاء حزب اهلل .كما أوضحت الوزارة أن كنعان
التقى مبسؤولني كبار في حزب اهلل ملناقشة عمليات
اخلطف والهجمات اإلرهابية احملتملة.
وبحسب صحيفة لوس أجنلوس تاميز ،يخشى
املسؤولون احلكوميون الغربيون من أن حزب اهلل «قد
يستخدم فنزويال كقاعدة لعملياته» ،حيث أوضح
مسؤول مشارك في مكافحة اإلرهاب للتاميز إن العالقة
بني فنزويال وإيران «أصبحت رابط ًة استراتيجيةً».
متسائل كيف ميكن تفسيرها بخالف ذلك في ظلّ
ً
الرحالت اجلوية املنتظمة بني كراكاس وطهران والتي ال
تُباع تذاكر لها وال تخضع إلجراءات الهجرة أو
التفتيش اجلمركي.
فوفقًا لدراسات وزارة اخلارجية األمريكية حول
متساهل
ً
إطارا
اإلرهاب لعام  ،2019متتلك فنزويال ً

مع اجلماعات املسلحة القائمة ،مبا فيها متمردي قوات
كولومبيا املسلحة الثورية ( )FARCوجيش التحرير
الوطني الكولومبي ( )ELNوأعضاء حزب اهلل اللبناني.
وزعمت الدراسة أن العالقات املالية مع متمردي قوات
كولومبيا املسلحة الثورية وجيش التحرير الوطني قد
ّ
مكنت إدارة الرئيس مادورو من تنفيذ مخططات القمع
والكسب غير املشروع .كما أفادت يونايتد برس
إنترناشيونال في شهر آب /أغسطس من عام  2009أن
انضموا إلى القوات
املستشارين العسكريني اإليرانيني ّ
الفنزويلية.
وبنى النظام اإليراني مجموع ًة من القواعد التكتيكية
لقواته االستخباراتية وفيلق القدس للعمل من جميع
أنحاء البالد ،وكانت فنزويال وبوليفيا محور متركز
النشاطات العسكرية اإليرانية املعترف بها من قبل
احلكومتني .وتتل ّقى القوات العسكرية واألمنية في
أمريكا الالتينية التدريبات في هذه املرافق للحصول

على مجموعة متن ّوعة من املهارات ،مبا في ذلك
كالم صور هنا
كالم صور هنا كالم صور التكتيكات غير املتكافئة .وكان هوغو شافيز مفتو ًنا
هنا كالم صور هنا كالم
جدا بالعقيدة اإليرانية املرتبطة بالتكتيكات غير
ً
صور هنا .املصدر
املتكافئة لدرجة أنه كتبها ونشرها داخل اجليش.
ووفق ًا لدراسات أجرتها وزارة اخلارجية األمريك ّية
حول اإلرهاب عام  ،2019فإن فنزويال لديها إطار
متساهل مع اجلماعات املسلحة القائمة ،مبا في ذلك
متمردي قوات كولومبيا املسلحة الثورية وجيش التحرير
الوطني الكولومبي وأعضاء حزب اهلل اللبناني .وا ّدعت
الدراسة أن العالقات املالية مع متمردي قوات كولومبيا
املسلحة الثورية وجيش التحرير الوطني ّ
مكنت إدارة
الرئيس مادورو من تنفيذ مخططات القمع والكسب
غير املشروع .وقد بنى النظام اإليراني مجموع ًة من
القواعد التكتيكية لقواته االستخباراتية وفيلق القدس
للعمل من جميع أنحاء البالد .ويجري تدريب القوات
العسكرية وقوات األمن في أمريكا الالتينية في هذه

املرافق الكتساب مجموعة متنوعة من املهارات ،مبا في
ذلك التكتيكات غير املتكافئة
وبحسب ّ
منظمة « ،»Insight Crimeمن
احملتمل أن بعض املجموعات املسلحة املعروفة بتعبير
«كوليكتيفوز» واملك ّونة من مؤيدين للحكومة
الفنزويلية ،التي تتغاضى عنهم وتدعمهم ،قد تل ّقت
تعليمات من مسؤولني في حزب اهلل بخاصة في
جزيرة مارغريتا .وهذا قد يفسر الزيادة في استخدام
التكتيكات العدوانية من قبل املجموعة املوجودة في
جزيرة مارغريتا ،وهي جزيرة نائية موجودة في البحر
الكاريبي شمالي البر الرئيسي الفنزويلي ،بحيث ُعرف
حزب اهلل بتنفيذ الكثير من عملياته هناك .ويشير
التقرير إلى ّأن املجموعة املسلحة حتصل على جزء كبير
من الدعم من حكومة مادورو.

املخدرات وعمليات غسل األموال

وإلى جانب أنشطتها العلنية والدبلوماسية ،شرعت
السلطات اإليرانية في أنشطة غير مشروعة في فنزويال
مستخدم ًة عمالئها ،وال سيما حزب اهلل ،إلطالق
عمليات إجرامية عابرة احلدود .وأدركت إيران بعد
العقوبات التي فرضها املجتمع الدولي عليها أنها بحاجة
الى مالذ آمن ملمارسة نشاطاتها وعملياتها غير الشرعية
بعيداً عن أنظار املجتمع الدولي وسلطة القانون،
فوجدت في أمريكا الالتينية البيئة املناسبة ملمارسة
الكثير من أنشطتها وعملياتها املشبوهة ،وال سيما في
منطقة احلدود الثالثية ( )TBAاملشتركة بني األرجنتني
والباراغواي والبرازيل.
وقد ُرصدت النشاطات الذي جتري في هذه املنطقة عن
كثب ومنها تهريب املخدرات وغسل األموال وتهريب
األسلحة وتدريب اإلرهابيني ،وذلك بحسب تقرير
صادر عن مكتبة الكونغرس حول منطقة احلدود الثالثية
 ))TBAفي عام .2003
باإلضافة إلى ذلك ،فقد طور حزب اهلل عالقات وثيقة
مع مجموعات تهريب املخدرات ووضع خط ًة متطور ًة
لغسل األموال .وكشف مقال نشرته مجلة بوليتيكو
( )POLITICOعام  2017أن حزب اهلل جمع أموا ًال
تصل قيمتها الى مليار دوالر أمريكي سنو ًيا من
واملؤسسات
تهريب املخدرات واألسلحة وغسل األموال
ّ
اإلجرامية األخرى .وتضيف املجلة أن التحقيقات
أجريت بقيادة إدارة مكافحة املخدرات األمريكية
( )DEAحتت اسم «مشروع كاساندرا» .وقد أملت
اإلدارة في مقاضاة أعضاء حزب اهلل املتورطني في تهريب
الكوكايني وغسيل األموال ،لكن إدارة الرئيس أوباما
منعت ذلك في محاولة منها لتهدئة التوترات مع إيران
في سياق مفاوضات االتفاق النووي بني إيران والغرب.
إن الوجود اإليراني في مجال تهريب املخدرات واسع
جيدا في جميع أنحاء فنزويال ،حيث
النطاق ومو ّثق ً
تشير تقارير مفصلة إلدارة مكافحة املخدرات األمريكية

كالم صور هنا
كالم صور هنا كالم صور
هنا كالم صور هنا كالم
صور هنا .املصدر

إلى مسار جتارة الكوكايني الطويل واملمتدّ من شرق
فنزويال إلى غرب إفريقيا ومن ثم إلى أوروبا .ويشتبه في
أن إمدادات هذا اخلط تأتي من منشآت إيرانية في منطقة
دلتا نهر أورينوكو ،حيث تقوم السفن وزوارق أخرى
بتحميل الكوكايني من املنشآت اإليرانية ثم تنقله إلى
أعلى مجرى النهر .وبالطريقة نفسها ،توصل خطوط
املخدرات األخرى املنطلقة من فنزويال الكوكايني
إلى ساحل خليج للواليات املتحدة والساحل الغربي
لفلوريدا عبر سانتو دومينغو ،فيما ُينقل بعضها اآلخر
إلى غرب إفريقيا وأوروبا ودول الشرق األوسط .أما هذه
األموال ف ُتغسل الحقًا بطرق متعددة ،كشراء السيارات
األمريكية املستعملة وتصديرها إلى إفريقيا.
يسرت عمليات غسل األموال قدرة بعض
وقد ّ
احلكومات ،وال سيما احلكومات البوليفارية ،على
استخدام سلطتها لغسل أموالها في مصارف أمريكا
الالتينية ،مما يجعلها قابل ًة لالستخدام في األسواق
الغربية .فعلى سبيل املثال ،استخدم مصرف التنمية
الدولي اتصاالت مش ّفرة لنقل املدفوعات اإليرانية عبر
أي
ثم ح ّول تلك املدفوعات إلى ّ
بنوك فنزويال وباناماّ ،
مكان أرادته إيران .فكانت هذه االستراتيجية ف ّعالة
جزئيا في إعادة هذه األموال إلى االقتصاد العاملي.
ً

الفصل اخلامس اخلامتة

دائما في منطقة أمريكا
كبيرا ً
اكتسبت إيران نفوذًا ً
الالتينية ود ّعمت شبكة حلفائها .وهي تسعى بنشاط
لتوسيع هذه القائمة في املنطقة الالتينية ،لتتمكن
من الوقوف بوجه املجتمع الدولي الذي يعارض
تطوير قدراتها النووية التي تعتبر بحق تهديداً للسالم
نظرا
واألمن الدول ّيني .وتعتبر إيران ّأن املستقبل واعدً ،
للديناميكيات العاملية اجلديدة التي طرأت بعد نتائج
االنتخابات األميركية .كما أن هيمنة املشاعر املعادية
للواليات املتحدة والسعي املعقول إلى إعادة تنظيم
أيضا في تأمني
الساحة السياسية من شأنهما أن يساعدا ً
الظروف املناسبة ملعارضة ما ُينظر إليه على أنه سياسة
ّ
التدخل من جانب الواليات املتحدة وأوروبا
طمحت طهران إلى تأسيس العديد من شركات
التجارة والطاقة في العقود القليلة املاضية لصياغة
عالقات استراتيجية ماكرة بشكل متزايد مع احلكومات
الرئيسية في أمريكا الالتينية.
وإذا ما شعرت إيران بوجود خطر شديد متمثّل بهجوم
قد يستهدف مواقعها النوو ّية ،فقد سبق لها أن أعلنت
بالفعل أنها ستعتمد على االنتحاريني للدفاع عن
مصاحلها .واملشكلة الكبرى تكمن في نطاق الدعم
الذي تتمتع به إيران فيما يعتبر رمزي ًا الفناء اخللفي
للواليات املتحدة .ومن غير املستغرب أن دعم أمريكا
ال منها منطق ًة مثال ّي ًة
الالتينية لطهران قد تضاعف ،جاع ً
لشن هجمات انتقام ّية.
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