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  األميركيةخيارات محور المقاومة لمواجهة العقوبات 

 امتالك القرار السياسي الوطني والسيادي والتحّرر من التبعّية

  د. علي دربج

 ةمالمــــقدّ 

أضحى المكّون االقتصادي من األدوات المهمة للسياسة الخارجيةة لة ا الي  ة  مةن الاةوا ال  ة ا 
اة األد ية ّ مصةالحها الونييةة  ولة لع دأةن أميهةا الاةوم   و   لتحايق أه افها الجيوسياسةية  ود مةة 

ن ةةةةا م ل فيةةةةا فةةةة  مي ومةةةةة السياسةةةةة الياوبةةةةات االقتصةةةةادخة والماليةةةةة  مكوّ  االقتصةةةةادخة  دصو ةةةةا  
إذ أ ةةة    ؛الخارجيةةةة ردارة الةةة ميي األم فكةةة  ردونالةةة    امةةة ر داةةةكا أا ةةة  مةةةن اردارات السةةةاداة

إجةة اتات أااةيةةة متاةة دة  دصةة ع الي ةة  أةةن   يةةات دا جةةاذ  ةةانيو الاةة ار األم فكيةةون مةةوليين 
 ذلع  

لن  توان الوالخات المتح ة أن استيمال سياسة ف ض الياوبات االقتصادخة ض  ال ول والاة لات 
ميهةةا     حةةأ أسةة ار وذرامةة  وتجةة  مختل ةةة  والمجموأةةات واألاةةخا  فةة  مختلةةا أنحةةات اليةةالن

 داةة ن  صةة    الت يولوجيةةا المتا مةةة  السةةي  المةةت   يةةةاألمي لدأةةن اررهةةار  مخال ةةة الاةةوانين 
نسةان  رات  انتها  تاوق ارأسلحة ال مار الااما  أ م االلت ام دالميا ي  ال ولية لمكافحة المخ ّ 

ل ال ثيةة  مةةةن هةة ب الياوبةةات إلةةى أاوبةةات دوليةةة أ ةةة  وقةة  اسةةت اأأ الوالخةةات المتحةة ة أن  حةةوّ 
 ول  استخ ام ن وذها ف  مجلي األمن ال 

وتتةةى ا،ن  أا ةة  أةة د مةةن  1990وبالتح  ةة  ميةة  أةةام   اةةه ت السةةيوات والياةةود الماضةةيةلاةة  
فالوالخات المتح ة ف ضةأ أاوبةات اقتصةادخة   الياوبات الم  وضة ألى ال ول  ماارنة دالماض 

ةييهةةا   ات ميةة  الحةة ر اليالميةةة الثانيةةةمةة ّ  104و  ة ميةة  الحةة ر اليالميةةة األولةةىمةة ّ  115ان  ادخةةة 

                                                           

  محاضر جامعي وكاتب وباحث في العالقات االسرائيلية ــ الخليجية. 



2 
 

دولةة  خعة   75لانةأ هيةا   1998وتتةى نهاخةة أةام  ؛ة د ل فت ة ال ميي ةيا للييتون م ّ  61
داسةتم ار فةة ض  االةةن أامةا المهمةةة الة ميي جةور  ةةةو و  ؛للياوبةات أو  يةيت  حةأ الته  ةة  ةهةا

وفة ض أاوبةات ج  ة ة ألةى الي  ة  مةن الة ول والمي مةات والهي ةات   الياوبات السةاداة و م  ة ها
ألاخا   حأ ذرفية مكافحة اررهار  فيما  ن رف  الياوبات أن أفغانسةتان دية  سةاوظ ن ةام وا

 ف  مكافحة اررهار  األمي ليةنال ان وأن دااستان والهي  ل أمهما للجهود 

وألةةى الةة نن مةةن أن الهةة ع الم تةة ض للياوبةةات هةةو العةةغل السياسةة  ألةةى دولةةة أو اةة لة أو 
التةة     ضةةها الوالخةةات المتحةة ة  جةةاو ت أهةة افها إلةةى أديةة  اةةخ   ل ةةن الحا ةةا أن الياوبةةات 

 فه   اوم ةت مي  م  م  ل ا أس ار الحيةاة  وقة  أت تةأ التجةارر أن الياوبةات االقتصةادخة ؛م ا
ةةا إن نتامجهةا قة    ةون أسةوأ  ؛ى ف  الح ور دالاصا الاةاماه  الميادل االقتصادي لما خسمّ 

  أتية   سة ّ   لما هو الحال ف  الي اق )ق ةا اجتياتةو و ة مي ب   من األأمال اليسك فة الم اا ة
 مليون ن ا أ اق   ف  وفاة أاث  من مليون ونصا

لةةأ ال ثيةة  مةةن الياوبةةات االقتصةةادخة الم  وضةةة ألةةى الةة ول أو الحكومةةات إلةةى أاوبةةة وقةة   حوّ 
ودا ةةةة   مةةة  أن ميانةةةاة المةةة نييندحيةةة  أ ةةة   مةةةن الميتةةةاد أن خ    جماعيةةةة لاةةةيور هةةة ب الةةة ول

  ه  آتار جان ية ني  ماصودة  األن ال واليسات

 إ ةة ان  وضةةيأ إدار ةةو 2017ى الةة ميي االم فكةة  دونالةة    امةة  ميصةة و فةة  اليةةام وميةة  أن  ةةولّ 
ى أييهةةةةةا  وا  يةةةةةأ مةةةةةا خسةةةةةمّ أ صةةةةة  يةةةةة ع  دمحةةةةةور المااومةةةةةةر ن  لون مةةةةةا خ  خاةةةةةكّ  الةةةةة  نوتل اتهةةةةةا 

السياسةةات الخارجيةةة واألمييةةة واليسةةك فة لهةة ا داسةةت ا يجية الحةة  األقصةةى للعةةغل  لتغييةة  مسةةار 
الياوبةةةات ةهةةة ع ت مةةةان ة ألةةةى المحةةور تةةةن الاعةةةات أليةةةو  وقةةة  اأتمةةة ت هةة ب االسةةةت ا يجية داةةة ّ 

ة ساس من الموارد المالية ال  مة للح اظ ألى ال ة ام  اليووفةة والصةارودية واة كأنه ان داكا 
 لى اليمن  إ و وال    والي اق دسورفا وفلس ين م ورا  و   من ل يان تل امها ة تا  

 سرائيلية.اإل - األميركيةحور المقاومة ومواجهة الهيمنة : مأولا 
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  التةةة  وضةةةيأ الاعةةةية ال لسةةة ييية فةةة  1979اةةة اظ   11ميةةة  انتصةةةار الثةةةورة ارسةةة مية فةةة  
 ل ةةات ماةة و  نلييةةة أولوفا هةةا  لةةان مةةن الواضةة  أن مسةةي ة االستسةة م الي بةة  الميسةةجن مةة  مت

ا السةةمة األاثةة  ةةة و ا  ون بةة  واضةة   لةةن  يةة   اةةكّ  أمي لةة ةةة أن  «سةة امياإ»الهيميةةة الةة ي  اةةودب 
تحةةةأ دمياهةةة ات لمةةة  دافيةةة   اليةةةام تتةةةى وكن لانةةةأ  لةةةع المسةةةي ة التةةة  افت   ؛فةةة   ةةةارفح الم تلةةةة

  ووادي أ بةةةة  أةةةام 1993  قةةة  ااتسةةة أ قةةةوة ج  ةةة ة مةةة   وليةةة  مياهةةة ات أوسةةةلو  أةةةام 1979
1994 1 

ةةةوار األمي ليةةةة ةةةات ومةةة   ةةةوال  لهةةةور المخ ّ  ة  هةةةا أو   يأ للمي اةةةة الي بيةةةةسةةة اميلية التةةة  وض 
وسةةل الج  ةة   لةةان مةةن ال  ييةة  لهةةور قةةوا مااومةةة رافعةةة لحالةةة االستسةة م ماةة و  الاةة ق األ

ب الاةةةوا المااومةةةة مخةةةاوع الحلةةةا تةةةارت هةةة أوقةةة    التةةة  انخ نةةةأ فيهةةةا مي ةةةن األن مةةةة الي بيةةةة
ةةةةةةة االسةةةةة اميل  وأدوا ةةةةةو فةةةةة  المي اةةةةةة  ودفيتةةةةةو إلةةةةةى اليمةةةةةا دكةةةةةا الوسةةةةةاما اليسةةةةةك فة  مي لةةةةة األ

س سةةااليةةامود ال اةة ي األ  ّ يةةالتةة       يةمتها الجمهورفةةة ارسةة موفةة  ماةة ّ   واالقتصةةادخة  لعةة بها
واةة فان الحيةةاة ال ميسةة  لمحةةور المااومةةة  وذلةةع لما مةةة ل ةة ض االستسةة م ال امةةا ألةةى اليةة ر 

   وادي ا   اوال   «س امياإ»من أوجو المي اة دما خخ م  غيي  و 

  ة ل مةنمةا    من هيا  لن خم   وم مي  انتصار الثورة ارسة مية دون أن خاةه    ةورا  ألةى  ةلة د
مة  دالوالخةات المتحة ة    تتةى و ةا  األوتل امهةا )محةور المااومةة  إ ة انجهود من أجةا ضة ر 

أ ةة  اتةةت ل اليةة اق  وق لةةو أفغانسةةتان   إ ةة انإلةةى م ااةة ة المهمةةة ةي سةةها واليمةةا ألةةى محا ةة ة 
 مةةن الاةة ق والغةة ر  إضةةافة إلةةى ناةة  األسةةانيا والاواأةة  اليسةةك فة إ ةة انان ال لةة ان اللةة ان خحةة ّ 

 ة ي  انارني  ديي  من الح ود والاوانئ 

                                                           

شباط  4مم، برنامج لعبة األ ،حة والتفاوض...أيهما أفضل، موقع قناة الميادينــ سامي كليب،العرب بين المقاومة المسلّ   1
2015.  http://www.almayadeen.net/ 
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اةة و و ارسةة اميلية  األمي ليةةةوبةةال نن مةةن الحصةةار االقتصةةادي والعةةغوظ السياسةةية  والته  ةة ات 
دية ة  وباالأتمةاد ألةى قة را ها ال ا يةة  مةن  حايةق ق ة ات م هلةة  مكيةأ األ إ ة اناليومية دعة ر 

 ذلةةةع دون أن  توقةةةا ولةةةاّ  ؛فةةة  جميةةة  المجةةةاالت االقتصةةةادخة واليسةةةك فة والثاافيةةةة وال   لوماسةةةية
ل هةة ا للح ةةة أةةن مةة   ةة  المسةةاأ ة لح لةةات التحةة ر والمااومةةة فةة  المي اةةة واليةةالن  تيةة   حةةوّ 

ا ة  لةادارة األم فكيةة واليق ةة األ  ة أةاة ة للحة ود الجغ افيةةلةى قةوّ إ    انةارالمحور د عا ال أن 
 2مام نجاح ماارفيها ومخ  تها ف  أموم المي اة أالج   ة 

أن    2017فةةة  ماةةةال  حليلةةة  لهةةةا فةةة  اةةة اظ   رفةةةورفن أفيةةة  رنةةةار  ااةةة ت مجلةةةة وفةةة  هةةة ا ار
فة   إ ة انرالحكومة األم فكية الج  ة ة نية  قةادرة ألةى الاعةات ألةى محةور المااومةة الة ي  اةودب 

وقالةةأ ان رألةةى الحكومةةة األم فكيةةة الج  ةة ة أن  ةة ر  جيةة ا  أن ال ثيةة  مةةن الح لةةات  ؛المي اةةةر
وهةة ب الح لةةات  ؛فةة  الاةة ق األوسةةل إ ةة انومةةة الةة ي  ت أمةةو حة  ةة أن محةةور المااالثورفةةة والمسةةلّ 

فةة ن العةةغل   ومةةا لةةن  ةةتن فهةةن هةة ب الحقياةةة ؛مسةةتي ة للتعةةحية دالغةةال  واليحةةيي لتحايةةق أهةة افها
 إ ةةة انمحةةةور المااومةةةة  الةةة ي خعةةةن إن المجلةةةة ر  وأضةةةافأ 3ري إلةةةى نتيجةةةةلةةةن  ةةة دّ  إ ةةة انألةةةى 

يةو مةن التة تي  والي اق وسورفا وت ر هللا وت لة تماس  خملع ال ثي  من أيا ة  الاةوة التة   مكّ 
هةة  ا،ن دصةة د  اةةكيا  يكليةةة أمييةةة  إ ةة انلةةى أن رإارات األتةة اف فةة  المي اةةة  ماةةي ة فةة  مسةة

وسياسةةية ج  ةة ة فةة  المي اةةة ودأةةن الح لةةات ارسةة مية التةة   متلةةع م ةةات ا،الع مةةن الماةةا لين 
     4ر ميعوفن ف  محور المااومةال

دصو ةا    نية  ممكةن ألةى ارنة ق من هيا ف ن الاعات ألى محةور المااومةة أو ه فمتةو أمة   
وهةةةو مسةةةتي  للتعةةةحية دكةةةا أنواأهةةةا   ن هةةة ا المحةةةور  تمتةةة  ةةةة أن جمةةةاهي ي واجتمةةةاأ  واسةةة أو 

                                                           

 .2020شباط  20نات الجزيرة، سرقة القرن وشطب قضية الالجئين، موقع مدوّ براهيم المدهون، إــ محمد   2
https://blogs.aljazeera.net/  

فورين أفيرز": الحكومة األمريكية الجديدة غير قادرة على هزيمة إيران ومحور المقاومة، موقع جريدة المراقب العراقي، ـــ "  3
 aliraqi.org-https://www.almuraqeb. 2017شباط  2
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فلةةن  ةةتمكن مةةن ممارسةةة    أن اردارة األم فكيةةة الج  ةة ة لهةة ب الحاةةامقومةةا لةةن   ةة  لتحايةةق أه افةةو
   5 ومحور المااومة إ  انالم ف  من العغوظ ألى 

 على محور المقاومة األميركية : العقوباتثانياا   

 ةةةم  ةوجةةةو  فهةةةوسةةة اميا ومةةةن ورامهةةةا الوالخةةةات المتحةةة ة  ر ل يةةة ا   ا محةةةور المااومةةةة  حةةة خا  اةةةكّ 
ال ثية  مةن  من الح ور ألى مختلا الج هات  محااةا   ا  مكام هما وم ام  هما ض ب  وداض أ د

نةةو فةة ض أليهةةا رفةة  و يةة ة ألةةى تةة  إ «إسةة اميا»التةة  أرأ ةةأ   نجةةا ات واالنتصةةارات المتتاليةةةار
 ةةةةو اليسةةةةك فة ا ةةةةو وق ر ما فةةةة  لةةةةا  يةةةةالن قوّ تةةةةو  ال سةةةةيّ همياورا هةةةةا و حعةةةةي ا ها اليسةةةةك فة لمواج

) ةةةة اة  دصو ةةةا    األمي ليةةةةة – للمصةةةال  االسةةة اميلية ا  ه  ةةةة ا  ضةةةةحأ  اةةةكّ أوال اةةة فة  والتةةة  
  الت  أ أل ن أيها أدي ا   الا ن 

 فة  ل يةان دصو ةا    فة  الييةا مةن محةور المااومةة أسةك فا   مي لة سة اميل  ةةة واألمام ال اا ارأو 
أةةةةةن المواجهةةةةةة  الوسةةةةورفا والةةةةةيمن  لجةةةةة ت الوالخةةةةةات المتحةةةة ة الةةةةةى سةةةةة ح الياوبةةةةةات ل ةةةة  ا فّيةةةةة

م اد ةةو الماليةةة واليسةةك فة  أ ةة  إوق ةة   هةة ا المحةةور جةةا الحةة  مةةن ن ةةوذأذلةةع مةةن اليسةةك فة  و 
المحةةور   لاةةوا مةة اد الحيةةوي والةة ميي ا اةة فان ارالتةة   اةةكّ  إ ةة ان متها اةة ّ وفةة  م  محا ةة ة دولةةو

نصةةةار هللا فةةة  أاليةةة اق وفلسةةة ين  وجماأةةةة إضةةةافة الةةةى سةةةورفا ول يةةةان  وت لةةةات المااومةةةة فةةة  
 اليمن 

  إيرانأ ــ العقوبات على 

فمةة  ليةةام الجمهورفةةة ارسةة مية ف ضةةأ الوالخةةات المتحةة ة  ؛مةةن الياوبةةات « ةةارفح تافةةا»  ةة انر
 30  وه  أاوبات لن  ةتن إخاافهةا دة ل أاثة  مةن إ  انسلسلة من الياوبات أتادخة الجان  ض  

                                                           

ناضول التركية ــ خالد هنية، إيران ومحورها.. جبهات مقاومة وفرص تشكيل "حلف" ممانع، موقع وكالة األ   5
  https://www.aa.com.tr/arبالعربي،
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ةةا  لمةةا أنهةةا  تيةة ض إلةةى أاوبةةات أوروبيةةة مت ا ةة ة ميةة  اليةةام  أاوبةةات  إلةةى    إضةةافة2006أام 
دموجةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ارات   2006أمميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ف ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

  6 1929و  3) 1747و  2) 1737و  1) 1696
ما سةةيّ  ال  ة الجانة تادّخةفالياوبةةات األ  إ ة انرات فة ض الياوبةةات االقتصةادخة ألةى  ت ةاوت م ة ّ و 

ةةةا م    ةةةة دالتةةة هور الةةة ي أ ةةةار أ قةةةات   األمي ليةةةةمةةةن نةةة ع الوالخةةةات المتحةةة ة  لانةةةأ دامم 
 أ ذلةةع  فعةة   التةة  أأا ةة األمي ليةةة  وأ مةةة ال هةةامن إ ةة انال لةة  ن ديةة  سةةاوظ الي ةةام المل ةة  فةة  

خيا اقتصةاد إ ة اند  ولةن  تغية  سياسةة وااةي ن فة  ميال ةة دة  دالتمة ّ ا،  ة انقليم  رأن ال ور ار
  7األمي لية  ال ي أ ار اردارات رنن التغيّ 

وردا  ألةةةى اقتحةةةام ال ل ةةةة   1979لةةةى اةةة اظ أةةةام إ إ ةةة انألةةةى  األمي ليةةةة يةةةود ة اخةةةة الياوبةةةات 
لةة ميي السةة ارة األم فكيةةة فةة  نهةة ان وأدةة  المةةول ين اليةةاملين فيهةةا رهةةامن  وّقةة  ا ين لماةة ّ ي ةة انار

مليةةار  12ا ليمتةةو مةة   الةة ي دموج ةةو جّمةة 12170األم فكةة  األسةة ق  جيمةة  لةةار    الاةة ار رقةةن 
 ة وال ه  المودأة ف  ال يو   إضافة إلى أاارات ف  الخار  ي  اناردوالر من األموال 

  ف ضةةةةأ الوالخةةةةات 1980سةةةة تم    22فةةةة    ةيةةةة  انار - الحةةةة ر الي اليةةةةةأاةةةةار انةةةة ال  أ وفةةةة  
  ومييةأ مةن  اة خن  ة ان  ت  ا  ألى  ص    الس ح ر1984المتح ة األم فكية  وبالتح    سية 

ي يةةةة  هن تييهةةةةا ةت  وذلةةةةع دسةةةة   أ قا ةةةةو مةةةة  رتةةةة ر هللار المةةةةتّ    انةةةةارالاةةةة وض الماليةةةةة للي ةةةةام 
   ض  قوات المارفي  األم فكية 1983ول أل  جي ات ةي وت  ف   ا فن ا

مةةةا ل ثةةةأ أن أرفاتةةةو   إ ةةة ان  ف ضةةةأ الحكومةةةة األم فكيةةةة ت ةةة ا  ن  يةةةا  ألةةةى 1995وفةةة  اليةةةام 
م فكيةةة فةة  اليةةام دارة األ ةة ار ارإ ةة  ذلةةع  ؛إ ةة اندح ةة  اقتصةةادي خميةة  أي   ةةادل  جةةاري مةة  

                                                           

شباط  13العقوبات الجديدة على إيران: التأثيرات والتداعيات، موقع مركز الجزيرة للدراسات ، ــ محجوب الزويري،  6
2012. https://studies.aljazeera.net/ 

ب آ 7ماراتي، خباري اإلبيض، موقع العين اإلتاريخ عقوبات إيران من أروقة مجلس األمن إلى البيت األ حمد حويدق،أــ   7
2018. ain.com-https://al/ 

 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/02/201221313333414756.html#anc1
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https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/02/201221313333414756.html#anc2
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/02/201221313333414756.html#anc2
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/02/201221313333414756.html#anc3
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/02/201221313333414756.html#anc3
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 20  الةةة ي خح ةةة  ألةةةى أي اةةة لة أجي يةةةة اسةةةتثمار أاثةةة  مةةةن 8ليييةةة ي -قةةةانون دمةةةا و 1996
دي قلةةة جهةةود  إ ةة انوقةة  ا هةةن الةة ميي ةيةةا للييتةةون تييهةةا      انةةارمليةةون دوالر فةة  ق ةةا  الةةي ل 

الس م ف  الا ق األوسل  ودأن الح لات المياومة لليملية السلمية التة  رأتهةا الوالخةات المتحة ة 
  9  أسلحة دمار ااماف  أه  للييتون  والسي  المت 

     انةةار  وكتيامةةو لل  نةةام  اليةةووي 2005مةة  و ةةول محمةةود أتمةة ي نجةةاد إلةةى ال ماسةةة سةةية 
    يهةا إ ة ار إ ة ان ادت الوالخات المتح ة من  عيياها ألى ال يو  األم فكية التة   تيامةا مة  

رج ارهةةا ألةةى  إ ةة انالةة ي خ ةة ض أاوبةةات ضةة   1737الاةة ار  2006مجلةةي األمةةن فةة  اليةةام 
  10وقا ة نامجها لتخصي  اليورانيوم

 وق  ةلغ ذرو و ف  أهة  الة ميي دةارا  أوبامةا   استم  دالتصاأ  إ  اننه  الياوبات ض  استم  
اق دايةةأ قاممةةة تتةةى  وليةة  اال  ةةالتةة    2010أةةام  إ ةة انقانون ةةا اةةام   للياوبةةات ألةةى  الةة ي أقةة ّ 

 وال ول ال   ا  إ  اناليووي ةين 
واألأعات ال اممين فة  مجلةي األمةن  امة  ألمانيةا  فة  فيييةا  إ  ان   ولي  اال  اق اليووي ةين وبي
   ةن  خحيةا الح ة  الم ة وض مةن األمةن المتحة ة واال حةاد األوروبة  ألةى 2015 مةو   14ف  

  11   انار  الح   أن  جارة الي ل ف  لما ر   ؛  ان  ورف  التجمي  أن األ ول المالية رإ  ان
ةو ةةول الةة ميي األم فكةة  دونالةة    امةة  الةةى  ل ال  ةة ا فةة  نهةة  الياوبةةاتنا ةةة التحةةوّ و مثلةةأ 

مة لتغيية  مسةار المصةمّ   ى داست ا يجية الحة  األقصةى للعةغلال ماسة   إذ ا  يأ إدار و ما خسمّ 

                                                           

8 

https://www.mc-، موقع إذاعة مونت كارلو الدولية،2016كانون الثاني  17لئحة العقوبات الدولية على إيران،  

doualiya.com/ 

 ــ المرجع ذاته 9
 ــ المرجع ذاته  10

حزيران  4ــ تفاصيل العقوبات األميركية على إيران، موقع قناة الحرة الميركية،   11
2019،https://www.alhurra.com/a 
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اال  ةةةاق  ديةةة  انسةةةحار الوالخةةةات المتحةةة ة مةةةنة  فةةة ألن األيةةة  انارالسياسةةةات الخارجيةةةة واألمييةةةة 
وليي من ق يةا الم الغةة قولةو  ؛أاد ف ض الياوبات الت  لانأ قاممة ق ا  ولي  اال  اقأ ليووي  و ا
و  ةة ض فيةةو  الّ إاال  ةةاق اليةةووي وتتةةى  وميةةا هةة ا  نةةو ال خكةةاد خمةة   ةةوم ميةة  انسةةحار   امةة  مةةن إ

يةةةة  فيمةةةا الهةةة ع إ  انو ليانةةةات أسةةةات و م سّ أاةةةخا  أالمتحةةة ة أاوبةةةات ج  ةةة ة ألةةةى الوالخةةةات 
ةةةا داال  ةةةاق اليةةةووي لمةةةا جةةة ت اليةةةادة فةةة  الياوبةةةات الميلةةةن للياوبةةةات  لةةةن خكةةةن هةةة ب المةةة ّ  ة م     

دار ةةةو  لتغييةةة  سةةةلولها السياسةةة  فةةة  المي اةةةة  الةةة ي كدحسةةة    امةةة  و   إ ةةة انالسةةةاداة  ةةةةا دفةةة  
 إضافة إلى وض  تّ  ل  امجها المتيلاة دالصوارفح ال الستية   ؛و  و دالسلو  الخ ي 

   خ اهةةا إلةةى  ي يةة   ه   ا ةةو التةةجةة اتات   امةة  ألةةى إأةةادة الياوبةةات السةةاداة  ةةةا إلةةن  اتصةة  
ن  وقةة  اةة   ةتي يةة ها ألةةى مةة تلتي  والمتيلاةةة ر دياوبةةات راةةال ةر  نلاهةةا دةة ل تملتةةو ال ماسةةيةأ

   واملأ ما خ    2018آر  6األولى ة أت ف  
ة  إضةةافة إلةةى ت ةة  التيةةام ت التجارفةةة المتيلاةةة يةة  انارةةةةة  ت ةة    ةةادل الةة والر مةة  الحكومةةة  

دالميةةادن اليحيسةةة  والسةةّيما الةة ه   وفةة ض أاوبةةات ألةةى الم سسةةات والحكومةةات التةة   تيامةةا 
 12ية إ  ان  أو دسي ات تكومية    اناردال فال 

 ةةةةة  ت ةة   ورفةة  أو اةة ات قاممةةة مةةن الميةةادن  أة  هةةا األلومييةةوم والح  ةة  والصةةل   وفةة ض قيةةود 
  إ  انألى ق ا   ياأة السيارات والسجاد ف  

ةةةةةة ت ةةةة  اسةةةةتي اد أو  صةةةة    الت يولوجيةةةةا الم    ةةةةة دةةةةال  ام  التاييةةةةة الصةةةةياعية ذات االسةةةةتخ ام 
  13الم دو  الم ن  واليسك ي 

                                                           

، 2018ب آ 16القتصادي بالعربية،  CNBCالعقوبات األمريكية على إيران عبر التاريخ، موقع  ــ   12
www.cnbcarabia.com  

. 0182تموز  13ــ بعد عقوبات ترامب.. هل تقف إيران على حافة النهيار، موقع قناة الجزيرة )الميدان(،   13
https://midan.aljazeera.net 

http://www.cnbcarabia.com/
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جةةة اتات   و عةةةميأ ار2018امةةةا الم تلةةةة الثانيةةةة مةةةن الياوبةةةات  فاةةة  ةةةة أت فةةة   اةةة فن الثةةةان  
  ا، ية

ة  إلةةى جانةة  الاةة لات الياملةةة فةة  الاةةحن يةة  انارالاةة لات التةة   ةة    المةةوانئ  ةةةة أاوبةةات ضةة  
 ال ح ي و ياأة الس ن 

   وبخا ة ق ا  الي ل    انارةة أاوبات ااملة ألى ق ا  ال اقة 

 و يام  و المالية     انارةة  أاوبات ألى ال يع الم ل ي 

التةةةةة   هةةةةة ع « العةةةةةغل األقصةةةةةى» سةةةةةت ا يجيةالجةةةةة    امةةةةة  إلةةةةةى ممارسةةةةةة   2019وفةةةةة  اليةةةةةام 
إلةةى درجةةة ل يةة ة  تيةة  فةة ض سلسةةلة مةةن الياوبةةات المتتاليةةة ألةةى     انةةاررضةةياع االقتصةةاد 

ن ة نيةةة  ال سةةةمية  والمسةةة ولييةةة  اناراةةةملأ الياوبةةةات الاةةة كات الماليةةةة التةةة  و      انةةةارالي ةةةام 
 ة التص   فة ي  انارين ال ار فن  وسماس ة ال اقة  والمس ولين ف  مختلا الصياأات ي  انار

ليةام للمجلةي األألةى السي  أل  دةامي    واألمةين ا    انارألى اما نالأ الياوبات الم ا  األ
ألةة  اةةمخان   وو فةةة  الخارجيةةة محمةةة  جةةواد ل فةةا  دةةةال نن مةةن أةةة م     انةةةار لألمةةن الاةةوم 
  14رسمية لهن ف  الي ام المص ف  ال ول  وجود تسادات

والتةةة   يمةةةا داةةةكا   ةيةةة  انار   ةةةياأات التيةةة  ن والميسةةةوجات وال يةةةات اةةة لع اةةةملأ الياوبةةةات
الميييةة     ف  السياق ذا ةو  ذلة ت رمجموأةة  ةوفان جة ورر  انأساس  ف  ال ل ان المجاورة ر

                                                           

اشنطن وطهران، موقع وكالة سبوتنيك الروسية ـــ عض األصابع... ما السيناريوهات المتاحة في ظل التصعيد بين و   14
 /https://arabic.sputniknews.com. 2019حزيران،  26العربية، 

https://arabic.sputniknews.com/
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  هةةة فها  حايةةةق    انةةةاراالقتصةةةاد داالسةةةتخ ارات واألمةةةن الةةة ول  أن رالياوبةةةات الم  وضةةةة ألةةةى 
  15د  ق  ت تم م  المصال  األم فكّيةر إ  ان  ة ال  من  غيي  سلو     انارانهيار الي ام 

نجةةةةة  أن األهةةةةة اع التةةةةة  سةةةةةاقتها اردارات   إ ةةةة انوبم اجيةةةةة سياسةةةةةة الياوبةةةةةات األم فكيةةةةةة ألةةةةةى 
 أن الهة ع إالّ  ؛ة نامجهةا اليةووي خاةاع إألةى  إ ة اناألم فكية المتيال ة لانأ  تمحور تةول تمةا 
فةة  مي اةةة الاةة ق األوسةةل  و اييةة  ة نامجهةةا  إ ة انمةن الياوبةةات األديةة ة  تمثةةا فةة   غييةة  سةةلو  

  للصوارفح ال الستية  وتملها ألى إأادة الت اوض من ج    

 ب ــ العقوبات على سوريا:

 األمي ليةةة  تةةين وضةةيتها و ارة الخارجيةةة 1979لةةى اليةةام إخيةةود  ةةارفح  الياوبةةات ألةةى سةةورفا 
ف  ضةةةأ أليهةةةا الياوبةةةات دموجةةة  قةةةانون المسةةةاأ ة األمييةةةة   ألةةةى المحةةةة اررهةةةار  وبيةةةات  أليةةةو
  وفميةة   اةة خن المسةةاأ ة للةة ول التةة   سةةاأ  1976ّ  أةةام ق ةةال وليةةة وضةة ل  صةة    األسةةلحة )أ  

ت ة ا  ألةى اسةت ادة  1981اليةام  ت سة حة الياوبةات  إذ ف ضةأ أمي لةا فة اررهار   دي ها ل ّ 
  والح ة  األدية  فة  هة ا المجةال خ هة  فة  قةانون االأتمةادات األمي ليةةسورفا من المساأ ات 

مةةةن تكومةةةات لورفةةةا الاةةةمالية ولوبةةةا  ألي  »  والةةة ي  ةةةي  ألةةةى أنةةةو لةةةيي 2010الموتةةة ة ليةةةام 
  16وسورفا أن  ست ي  من ه ب األموال ك  انو 

لةى أأعةات إهها ورقة أأّ ها المتخص  ف  ا ون الا ق األوسل  جي م  اارر  ووجّ  و  اا
نةةو جة ا  يةة  ا أ  2011نيسةان  29فةة    ةواسةة ة د مةة أدحةةاف ال ةونغ س مي لة ال ةونغ س األ

ليت تم م  سةورفا   2000  ف  أام ض  وال ي و       انارالاانون ال ي خسته ع ال  نام  اليووي 
                                                           

حمد سلطان، الضغط األقصى.. استراتيجية ترامب إلخضاع الماللي والقتصاد اإليراني ينهار، موقـع المرجـع للدراسـات أــ    15
  /paris.com-https://www.almarjie .2020شباط  14والبحاث الستشرافية لالسالم الحركي في باريس، 

ثـار القتصـاد ة والجتماعيـة، المركـز السـوري لبحـوث السياسـات، زمـة السـورية.. الجـ ور واآخـرون،  األ آبيع نصر و ــ ر   16
 arabes.org-www.economistes 70ــ  64، ص 2013كانون الثاني 
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لةى اللجةان المختصةة فة  ال ةونغ س لتح  ة  إ نصةا سةيوي  ا خن ال ميي  ا فة ا  وال ي  ي  ألى 
أ قةةةة دال  نةةةام   أو سةةةورفا وألةةةى إ ةةة انلةةةى أو مةةةن  إألاةةةخا  المتةةةورنين فةةة  ناةةةا أسةةةلحة )ا

مكتةةة    وفةةة    وهةةة   لةةةى المحةةةة للاةةة لات السةةةورفة التةةة   خعةةة  لهةةة ا الاةةةانون إاليةةةووي  إضةةةافة 
  17فة  والاوة الجوفة السورفة  وو ارة ال فا  األسلحة  والاوة ال ح فة السور 

و   فتاة   دحسة  التة   سةته ع سةورفا ألةى وجةو الخصة األمي ليةةأما داليسة ة إلةى الياوبةات  
  فةةة  تةةة ف ف ةةةات هةةة   الياوبةةةات اليا جةةةة مةةةن  م فةةة  مي لةةة لةةةى ال ةةةونغ س األإالتا فةةة  الم فةةةو  

ة وهةةةو مجموأةةةة مةةةن الياوبةةةات االقتصةةةادخ  2003قةةةانون محاسةةة ة سةةةورفا والسةةةيادة الل يانيةةةة ليةةةام 
لةى سةورفا  مةا أة ا ال يةام والة وات  وت ة ا  ألةى الاةة لات إ  ة ض ت ة ا  ألةى مي ةن الصةادرات 

ين ألةةى مةةةتن نةةةام ات ميةةة ليالتةةة   يمةةا أو  سةةةتثم  فةةة  سةةورفا  وت ةةة ا  ألةةى سةةة   األ األمي ليةةة
لةةى الوالخةةات إيين السةةورفين ألةةى سةة   ال ةلوماسةة سةةورفة  ود ةةع الي قةةات ال ةلوماسةةية  وقيةةودا  

  وقة  2004وق  ةة أ    يةق هة ا الاةانون فة  أخةار   المتح ة  ومي  التحوف ت للممتل ات السورفة
  18ه ا اليو  من الياوبات الت  ف ضها سل و جور  ةو  2010د ال ميي أوباما ف  أخار ج ّ 

واةةة لات سةةةورفة  و ح ةةة  وال  ةةةة الثانيةةةة  اةةةما قةةة ارات  ي ي خةةةة رماسةةةية  سةةةم  مةةةوانيين سةةةورفين 
و أ  نهن ف  نا  أسةلحة الة مار الاةاماألى دلحية  ورّ  مي ل لى الي ام المال  األإيهن الي اذ أل

ر أو أسةامة ةةن الدن  أو القيةام د ناة ة   أة   اسةتا ا« نال ةان»أو ت لةة « الااأ ة»الي قة م  
 ةيةةات   ليةةةاألمي  ّ  هةةا و ارة الخ انةةة اليةة اق أو ل يةةان  وهةة ب السلسةةلة مةةن الاةة ارات التي ي خةةة  التةة  أق

  13224  13382  13338  13399  13441ألةةى الاةةوانين التةة  أأةةّ ها ال ةةونغ س هةة   
   13460  و 13315
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أاوبةةات ألةةى تةة ف اةة لات سةةورفة هةة    األمي ليةةة   أقةةّ ت الخ انةةة2007وفةة  لةةانون الثةةان  
الميهةةة  السةةةوري اليةةةال  لليلةةةوم الت  يقيةةةة والت يولوجيةةةا  والميهةةة  ارل ت ونةةة   ومخت ةةة  الميةةةا ي  
الونييةةة والميةةا  ة  لمةةا ف ضةةأ فةة  اليةةام ن سةةو ت ةة ا  ألةةى ممتل ةةات األاةةخا  الةة  ن  يتهكةةون 

  19السيادة الل يانية أو م سسا ها ال خموق انية

ت ونةة ة الياوبةةات ألةةى سةةورفا   ااةةت ّ 2011ال  الحةة ر ال ونيةةة ألةةى سةةورفا فةة  اليةةام ومةة  انةة  
–وبةة  ور جهةةات دوليةةة وكقليميةةة )اال حةةاد األتهةةا أةة ة وااتسة أ  لةةع األديةة ة ديةة ا  دوليةةا  ديةة  أن   يّ 

ية ا ةةة ةةة لاليا سةت  أألم فكية ةة   ليا ةة سوفس ا ةةة من   الوالخات المتح ة ا جامية ال ول الي بية   ول   
ة الميارضةة لي ةام الة ميي الم ةاه ات السةلميرقمة    لتلع ال ول وفاا    اانأ فيما ال رفية ؛اليادان

 س ر  داار األ

اةةةملأ هةةة ب الياوبةةةات  وليةةةا التيةةةام ت المصةةة فية وت ةةة   ورفةةة  األسةةةلحة وميةةة  اسةةةتي اد قةةة  و 
و لةةةان لياوبةةةات   والغةةةا  و جميةةة  أ ةةةول تكوميةةةة  وميةةة  السةةة   أةةةن اخصةةةيات سةةةورفة  الةةةي ل

الاةة فع األا ةة  لسةةورفا )ق ةةا الحةة ر  فةة  مجةةال  يةة ّ نةةو لةةان خ   حةةاد األوربةة  التةة تي  األا ةة   ألاال
والا اأةات السةورفة   تية   وقةا الي    من المجةاالت   التجارة الخارجية  ف  ي أ نتيجة ل لع

 أخعةةا  أليةةوا أةة م التيةةاون المةةال  مةة  دماةةق  ومييةةوا أ ن أةةن اةة ات السةةي ات السةةورفة  و و وبيةةور األ
ال يةةةو  السةةةورفة مةةةن فةةةت  فةةة و  لهةةةا فةةة  أوروبةةةا  وجّمةةة وا إمكانيةةةة االسةةةت ادة مةةةن  سةةةهي ت ةيةةةع 

  20االستثمار األوروب 

                                                           

 .2019شــــــباط  24ة، ســــــوريا ومعضــــــلة العقوبــــــات القتصــــــاد ة، موقــــــع الشــــــرو  المصــــــري، ـ  ســــــمير العطّيــــــ  19
https://www.shorouknews.com/ 

. 2017شـــــباط  8خباريـــــة الروســـــية، متـــــى بـــــدأ حصـــــار المـــــواطن الســـــوري معيشـــــياا، موقـــــع وكالـــــة ســـــبوتنيك اإل - 20
https://arabic.sputniknews.com/ 

 

https://www.shorouknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/
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  2019فةةةة  لةةةةانون الثةةةةان   مي لةةةة   الةةةة ي  ةةةةادق أليةةةةو ال ةةةةونغ س األ«ليصةةةة »وجةةةةات قةةةةانون 
لالمة  ا خ  ها وااي ن رسةااظ سةورفا اقتصةادخا   « أملّية»و« قانونية»ليعيا ت مة إج اتات 

الم تلةةةة الثانيةةةة مةةةن »سةةةّميو أاثةةة  مةةةن مسةةة ول سةةةوري ةةةةةديةةة  فاةةةا إسةةةاانها أسةةةك فا   فةةة  مةةةا خ  
الج  ةة ة  الهادفةةة إلةةى إدعةةا   األمي ليةةةهةةو أخعةةا  جةة ت مةةن االسةةت ا يجية « ليصةة »و ؛«الحةة ر

 محور المااومة 

أةة ا أةةن ال يانةةات والاةة لات واألفةة اد  -ى   ثيةةا الياوبةةات لت ةةال  يتمةة   لةةع االسةةت ا يجية ألةة
مةن  تيةاون مة  الة ولتين  لةاّ  -ة والسةورفة وتة ر هللا م ااة ة ية  انارالة  ن      ةون دالم سسةات 

أو مةن  ةة ّمن مةوارد  سةاهن فةة  االسةتا ار االقتصةادي فةة  الة ولتين  دمةا  ةة د    ةية  انارالسةورفة و 
تتى الاة لات ال وسةية والصةييية أةن التيةاون مة  دماةق ونهة ان  مة   وسةي  هةامت الياوبةات 

 مة الماليةة الخاناةة التة  دةات خيةان  ادل )ة أت نتامجها دال هور م  األف  ل يان ل ن ضمن ضو 
 األمي ليةةاليملةة أةن فاة ان  فعة     مةام اللية ة الل يانيةةأر  ةا  سةي  الة والر تمثا داو   ميها ل يان

ي ةةام الل يةةان  الأتمةةاد ال ألةةى مختلةةا الا اأةةات ن ةة ا   ا  مةة  الةة ي انيكةةي سةةل سةةواق  األمةةن األ
هةةةةو  اصةةةي  المهةةةةا ال مييةةةةة  ساسةةةة     وال ةةةار  فةةةة  االسةةةةت ا يجية الج  ةةة ةأألةةةى الةةةة والر داةةةكا 
ين قة رة أنة اع محةور المااومةة  ال مية ليمةة وت مةة ج  ة ة  دية  أن   ةّين لألال ا لة ةين لّا ت  

  21سّيما ال يانات ال سمية واليسك فة ال دخ ة  ألى  جاو  الياوبات ف  فت ات قصي ة

نةةو  ةةار ممكيةةا   اةةخي  إالياوبةةات الجةةام ة ألةةى سةةورفا  إذ لةةن خاةةا األمةة  أيةة  تةة ود قةةوانين 
جةةةةاه ون اليةةةةوم دسةةةةي   هن ألةةةةى ون وال  ف ةةةةانيون خ  مي ليفةةةةاألالحصةةةةار الجغ افةةةة  ألةةةةى دماةةةةق  

السةورفة أ ة  دأمهةن  اةكيا أفةوا  الحة ود ال  فةة الل يانيةة  و ر  أةة ا  م ال ةة  -الح ود الل يانيةة 
وميةة    ألةةى نةةول الحةة ود   مهيةة ا  لل صةةا مسةةتا    ةةةين ال لةة  ن وبةةين المااومةةة والجةةيت السةةوري 

ل ن سةةو خجةة ي إسةةاانو كلةةى سةةورفا مةة  ااةةت اد الحصةةار  المخّ ةةد ةةوظ الته فةة  التجارفةةة مةةن و 

                                                           

 . 2019نيسان  18خبار اللبنانية، والنتقام، جريدة األ« التركيع»حصار سوريا: حرب  ــ فراس الشوفي،  21
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 ؛السةةةورفة  أ ةةة   ر  أةةةة ا  م ال ةةةة ورفةةة  سةةةوا     اةيةةةة وأسةةة   اةةةام ة -ألةةةى الحةةة ود األردنيةةةة 
   22فع   أن إناات قاأ  ين أسك فتين ف  الامال األردن   ف  إرب  والم  ق 

ج  ةة ة فةة  مي اةةة السةةلل اةةمال نةة ر  يمةةا الوالخةةات المتحةة ة ألةةى إناةةات قاأةة ة أسةةك فة امةةا 
ون ألةةةةى مي ليةةةةو ةةةةيودا  مةةةةن الجيةةةةور السةةةةوري  نحةةةةو مي اةةةةة التيةةةةا  تيةةةة  خصةةةةّ  األ  األردن

 -الي اقةة   وق ةة  ن فةةق دغةة اد  -السةةوري  -  الحةة ودي األردنةة  اسةةتم ار سةةي   هن ألةةى المثّلةة
ةةين اةمال السةي  ة  دماق  وكداات الا فان الي اق  ما وأا  أةن سةورفا  ومة  أن المي اةة الواقيةة

الي اليةةة   اةة   حةةأ  -فةة  التيةةا والعةة ة الغ بيةةة ليهةة  ال ةة ات ألةةى الحةة ود السةةورفة  األمي ليةةة
ي الوض  األمي  ف  نة ر ين  م ورا  دمي   ال ولمال  إاّل أن   دّ ي  انارسي  ة الجيت السوري و 

فة  ال ادخةة الم توتةة  « داأت»ق ر الح ود  م  انتاار إرهاةي   األمي ليةالي اق و واج  الاوات 
خحةةةول دون  حةةةّول هةةة ا المي ةةة  إلةةةى اةةة فان تيةةةوي ةةةةّ ي رسةةةم  ونيةةة  رسةةةم   مةةة   يةةةار الاةةة ار 

  23السياس  الي اق  الحاسن

 فاةر ل ةة ض الياوبةةات ألةةى سةةور ن  ةة اةي ههما رال لّيةةأوروبةةا أال نن مةةن  أةةن الوالخةةات المتحةة ة و وبةة
وأنهةا  وال  اما الا اأات األساسية المتيلاة دالحياة اليومية للسورفين   لحماخة الم نيينمة مصمّ 

ات  تعمن راستثياتاتر    ا األه اع رارنسانيةر الت   توداها  ل ن ه ب المة اأن  ياقعةأ مة  آر 
 تها د  ات مستالين أا وا أ م  حّ 

ة يع ال راسةات المسةتالة التة  و  فة اليةور دسة   العةغوظ التة  مورسةةأ  يأ ةهة ا الاة ن لةن  ة ض 
اللجيةة ارقتصةادخة وارجتماعيةة  2016ألى األمن المتح ة لمي  نا ها  وميها دراسة رأتهةا أةام 

                                                           

 ــ المرجع ذاته.   22

 ــ المرجع ذاته.   23
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ارنسةةةةةان  األتةةةة  »تملةةةةأ أيةةةةةوان   ا المقةةةةين لألمةةةةةن المتحةةةة ةوالممّثةةةةة   ESCWAلغ بةةةة  آسةةةةيا )
 24ها داكا رسم  تج  إ  ار  و نّ  ؛لاج اتات األتادخة التايي خة المتيلاة دسورفار

 ة ألةةةى التمتةةة  دحاةةةوق ر الخةةةا  المييةةة  دالتةةة تي  السةةةل   لاجةةة اتات الاسةةة فة األتادّخةةةأمةةةا الماةةة ّ 
فةةة  أ لةةةول   مةةةو إلةةةى مجلةةةي تاةةةوق ارنسةةةانفاةةة  أاةةة  فةةة   ا فةةة  ق ّ   إدرفةةةي الج امةةة ي   ارنسةةةان
ت واألوروبة  أضة    مي لة أن   اةي  رالح   األ  تول  فار و للجمهورفة الي بية السورفة  2018

 دسة   الايةود  وألةى سة اد   ةاليا االسةتي اد  دا رة سورفا ألى اة ات األن خةة فة  السةوق ال وليةة
ات ال  يةةةةة وق ةةةة  البيةةةةار وال  مجيةةةةات الماليةةةةة  وأدت إلةةةةى أ قلةةةةة إمكانيةةةةة اةةةة ات األدوفةةةةة والميةةةة ّ 

 الحاسوبيةر 
المجةاالت ارقتصةادخة والميياةية الحيوفةة  وأاار الج ام ي إلى رالت تي ات السل ية للجة اتات ألةى 

وكلةى الصةيوبات التة   واجةو اسةتي اد األدوفةة   دما فيها ألى إنتا  األدوفة والميتجةات الصةي النية
نيةةة  الميتجةةةة محليةةةا   مةةةن ق يةةةا أدوفةةةة أةةة   السةةة نان  نتيجةةةة التةةة اةي  التةةة   سةةةته ع الا ةةةا  

التةة   جيةا مةةن ناةا ديةةع   ألةةى ق ةا  الياةاالمصة ف   لمةا  يةةاول التا فة  التةة اةي  الم  وضةة 
اللااتةات واألدوفةةة الحساسةةة أمةة ا  فةة  ناخةةة الصةيوبة مةةن تيةة  التوقيةةأ ودرجةةة الحةة ارة الم لوبةةة 

الةة ي انيكةةي سةةل ا  ألةةى   ،تةةار الح ةة  ألةةى الا ةةا  الي  ةة  الج امةة ي  للح ةةاظ أليهةةار  وأةة ض
ل اقةةة و ح فةةع د الت ف ةةة ووقةةود  وليةة  اا إلةةى  فةةادة ل يةة ة فةة    ةةاليا وقةةو األوضةةا  الميياةةية وأدّ 

ا دالتةال  لت ةاقن ميانةاة وأدّ  ؛نخ ةاض  ة رفج  للة أن الحكةوم  لا ةا  ال اقةةاوساما الياا  وكلةى 
  رة ف  التمت  دحاوقهن األساسةيةإنسانية واسية وضيأ السورفين ف  مواجهة  يوبات ني  م  ّ 

 25لاس فة ارن  ادخة  ن مختل ة ومت ادلة من الت اةي  انتيجة  لت اان ن  

                                                           

 أ ــار 2ــــ حســام الــدين آل، التــدابير القســرية الغربيــة: بــين الــ رائع اإلنســانية والــدوافع الحقيقيــة، موقــع قنــاة الميــادين،   24
2019 .http://www.almayadeen.net/ 
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  والياوبةةةات 201126ميةةة  نهاخةةةة  أ بيةةةا   ومةةة  ذلةةةع  فةةة ن الحصةةةار االقتصةةةادي الم ةةة وض ج ميةةةا  
  العةةغوظ االقتصةةادخة أد اةةأ فةة  إسةةااظ ن ةةام الةة ميي داةةار األسةة   ولةةن  ةة تّ   الغ بيةةة المتتاليةةة

 ألى موق  سورفا وأ قا ها لصلة و ا ةين دول محور المااومة  

 على اليمن: ج ــ العقوبات

  «التحةةالا الي بةة » ةةا دول دةةادة التةة   تيةة ض لهةةا الاةةي  اليميةة  مةةن ق  دةةالتو اي مةة  تةة ر ار
ى أا ة ة الحة م  خخعة  الةيمن لياوبةات مية   حةأ مسةمّ   سها الممل ة الي بية السيودخةرأوألى 
  ة رفية ت    صة    السة ح  دموجة  قة ار مجلةي وجويّ  وبح يّ  حصار ة يّ لو   2015اليام 

  الصادر ض  جماأة رالحوت ر  والاوات الموالية لل ميي ال اتةا ألة  أ ة  هللا 2216األمن رقن 
اةةة ت  وقةةة  مييةةةأ ةيتيجتهةةا قةةةوا اليةةة وان اسةةةتي اد و صةةة     أيّ   27 ةةال   وفةةةتن  ج  ةةة ها سةةةيوفا  

  واسةتي اد المةواد األساسةية والعة ورفة لحيةاة خخ م االقتصاد اليمي   وف ضأ ت  ا  ألةى التجةارة
 الح ور  واألدوفة   ال حين  الام   مثا  الياس

و ادت مةن دأمهةا للسةيودخة   أ الوالخات المتح ة إلى الحصةار  انعمّ 2016وف   ا فن األول 
 دالوقود واليتاد واألسلحة 

تصةارها ألةى الةيمن  وذلةع  لية واندت دول ا  ا ّ 2017ف   ا فن الثان   دي ها ديام  و ح   ا  
ن ق م ةةةار  ةةةييات و ي يةةةا دقيةةةة الم ةةةارات الواقيةةةة  حةةةأ سةةةي  ة دول اليةةة وان  وقةةة  سةةة     دةةة

دفةة   إلةةى تةة     لمةةا سةةاهن فةة   ةة هور مختلةةا الا اأةةات  الحصةةار لارتةةة إنسةةانية ألةةى اليمييةةين

                                                           

تأثير العقوبات الدوليـة علـى النمـام اإلقليمـي فـي الشـر  األوسـط، المركـز القـومي لدراسـات ــ نانيس عبد الراز  فهمي،   26
 http://ncmes.org/ar. 2019حزيران  2وسط، الشر  األ 

تمـوز  10، أوناليـنحسن،"تحالف السعود ة واإلمارات" في اليمن.. أيـن اختفـت بقّيـة الـدولق موقـع ال لـيج  يحمد علأ ـ  27
2019. https://alkhaleejonline.net/ 
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ضةةةخنر إذا مجاأةةةة ألةةةى رن ةةةاق  مةةةن أن الةةةيمن قةةة  خاةةةه  ق ف ةةةا   للتحةةة   مي مةةةة األمةةةن المتحةةة ة 
 استم ت الح ر ال ام ة هيا  دون و ول المساأ ات إلى المحتاجين 

مليةةون اةةخ    13د األمةةن المتحةة ة لاةة ون الةةيمن  إن رالجةةو   هةة ّ  ةوقالةةأ ليةة  ن انةة ي  ميسةةا
األيةأ مي مةة الصةحة     مةن جهتهةا28ل إلى أسوأ مجاأة ف  اليالن مي  ق نرن األم  ق   تحوّ كو 

اليالميةةة أن رأةة د األاةةخا  الماةةت و فةة  إ ةةاةتهن دةةال ولي ا فةة  الةةيمن قةة  و ةةا إلةةى مةةا خاةةارر  
 نصا مليون اخ ر 

وألةةةى دةةةل مةةةوا  ادا الحصةةةار الةةةى اةةةا الا ةةةا  التجةةةاري فةةة  الةةةيمن أو  ي يلةةةو داةةةكا لامةةةا 
 واألسواق  وار  ا  األسيار  نتيجة  يم  دول التحالا   مي  المصان  والمخا ن 

وفةة  د ةةوة هةة فها سةةحق الاةةي  اليميةة   أمةة ت قةةوا اليةة وان الةةى سةةح  االتتيةةاظ الياةة ي مةةن 
ال يو  اليميية د  فاة وأد ا  من أجا الاعات ألةى السةيولة اليا خةة  ومية  الةيمن مةن التيةوفع 

  أةةةن الةةةيا  فةةة  األوراق اليا خةةةة ديمليةةةات ال  ةةة   وذلةةةع دمسةةةاأ ة الوالخةةةات المتحةةة ة األم فكيةةةة
تيةة  أقةة مأ األديةة ة ألةةى أ قلةةة ن ةة  الةةيمن لةةألوراق اليا خةةة فةة  روسةةيا  لتوجيةةو ضةة بة لليملةةة 
اليميية  مهي ا  الست  الها ديملة أد ا وبالتال  إت اف إربا  وفوضةى فة  السةوق اليمييةة  ولة لع 
قامةةةأ قةةةوا اليةةة وان دمحاولةةةة سةةةح  اليملةةةة الصةةةي ة مةةةن ال يةةةو  اليمييةةةة الخارجيةةةة أ ةةة  أمةةة ت 

سيودخة من انصار أ   ربو ميصور هةادي اليمة ت  مةن أجةا إضةياع ال يةع الم لة ي اليمية  لل
ةه ع  ج ف  ال يع من ن امو لليملة الصةي ة  األمة  الة ي  ة ف  دةاألن اع الخارجيةة إلةى فاة ان 
تاتهةةا دالجانةة  االمتمةةان  لل يةةع وبالتةةال  اةةا اليمليةةة االقتصةةادخة فةة  الةةيمن  لةة لع أمةةا  حةةالا 

ألى ض ر الموانئ اليميية  والتعييق ألى ناانا ها  أو اسةت  الها دمةوانئ أدة ا  خة م  الي وان

                                                           

 . 8201تشرين األول  15"، موقع بي بي سي العربي، مليون ش ص بالموت جوعاا  13د استمرار حرب اليمن "يهدّ  ــ  28
https://www.bbc.com/arabic 

https://www.bbc.com/arabic
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الي وان و ساهن ف  إضياع الا اأات االقتصادخة للاي  اليمي   وبالتال  لسة  ارادة المااومةة 
  29ل ا الاي  اليمي  ودفيو الى االستس م دي   جوعيو وت مانو من ادسل ماومات الحياة

 ات على حزب هللا: ه ــ العقوب

 تيةة ض تةة ر هللا ميةة  ناةة  و  لمسلسةةا مةةن المةة ام ات التةةى  سةةته ع الاعةةات أليةةو أو إضةةيافو 
إلةةى الحةة  الةة ا قةة  خ  اةة ب التةة تي  ألةةى مجةة ا األتةة اف المحليةةة وارقليميةةة  دصو ةةا وانةةو دةةات 

ا جغ افي ا واست ا يجي ا رس اميا   وس ا  خاكّ  لةى أ مي ليةةلمواجهة ماةارف  الهيميةة األ ميييا   ا  ه    
 ما ف  سورفا والي اق واليمن وفلس ين السيّ   ل يان والمي اة

ر ومغاال هةا فةى اسةتيمال آليةات الحصةا  استجل  ه ا الة ور أة ات أم فكةا المت ا ة  لحة ر هللاوق  
 لوسةةةاما رنهةةةا  الحةةة ر لصةةةال   والتصةةةييا اررهةةةاة  مةةةن جهةةةة أدةةة ا   االقتصةةةادي مةةةن جهةةةة

أو  سةوات دالسة ّ   و  اار  ديع األن مة الي بية أم فكا وكس اميا أ اَتهما لحة ر هللا  «إس اميا»
 سةةةم  دالتاةةةات مصةةةال   لةةةع األن مةةةة دمصةةةال  أم فكةةةا   و حةةةأ أيةةةاوفن والفتةةةات مختل ةةةة  دةةةاليلن

  ك  انأ امهما لح ر هللا و   ف «إس اميا»و

داةةكا   رجةةة إخةةابأجي يةةا   م   إرهاةي ةةا   هللا  ي يمةةا   أ الوالخةةات المتحةة ة تةة ر  ةةيّ  1997فةة  اليةةام   
  ولةان  ةن إدرا  الحة ر 200130فة   اة فن األول  13224دا  دموج  األم  التي ية ي رقةن 

الةةةةة ي خسةةةةةته ع   12947فةةةةة  ملحةةةةةق األمةةةةة  التي يةةةةة ي رقةةةةةن  1995فةةةةة  لةةةةةانون الثةةةةةان   أخعةةةةةا  

                                                           

 .0172تموز  27ي بالعربي، لماناأل  ع النهيار، موقع دويتشه فيلهسرّ ــ اليمن في كارثة إنسانية والتدخل السعودي      29
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 2012سةةةل  ولةةة لع فةةة  آر اررهةةةاةيين الةةة  ن  هةةة دون ةتي يةةةا أمليةةةة السةةة م فةةة  الاةةة ق األو 
  31 ال ي خسته ع الحكومة السورفة وميا  فها  13582دموج  األم  التي ي ي رقن 

وضيأ الوالخات المتح ة أاث  مةن م ةة فة د وليةان ألةى  ةلة دحة ر هللا فة    2001وف  اليام 
ل ن الاةانون الج  ة    اإلرهاب دموج   ا ف  تال   ه ع لمواجهة مصادر  موفا  قوامن أاوبات

  32خسته ع ت ر هللا داكا دا 

فة    ألى الح ر ةلغ ذرو ةو مة  مصةادقة  مجلةي الاةيور األم فكة  دارجمةا  مي ل العغل األ
ومةةة األم فكيةةة   ألةةى قةةانون  خسةةته ع تةة ر هللا الل يةةان   وفسةةم  للحك2013ول  اةة فن األ 13

تةة ر هللا دادةةا ل يةةان  لمةةا خميةة   موفةةا ؛إج اميةةة دوليةةةر ولةةيي رإرهاةيةةة ر فاةةل دم تاتةةو لةةةرمي مة
التة   هة ب الياوبةات  هة عو  ا الح ر ر ي يما  إرهاةيا ر صيّ ودارجو  دما ف  ذلع ال ول الت  ال  

لمةا  عةغل ةة لع  ؛سّيها ال ونغ س للح ّ  من رقة رة تة ر هللا ألةى جمة  األمةوال و جيية  أيا ة ب
ب تسةة  مةةا جةةات فةة  نةة  الاةةانون  وبماتعةةى هةة   رإ ةة انألةةى رأسةةها و ألةةى الةة ول ال اأمةةة لةةو  

م دأمةا  مادخةا  لحة ر هللا مةن ددةول خاة ّ    اردارة األم فكيةة أي راةخ سةتمي  الياوبات األم فكية
وفي ةةةة  الاةةةةانون الةةةة ميَي  ةةةة تيَة ت ةةةة    اةةةةي ات الةةةة دول  راةةةة ظ إةةةةة    ؛الوالخةةةةات المتحةةةة ةر

األمةن  ة أن ق اَرب خصّ  فة  مصةلحةأاه    وأن   ّ َر د دلّ  6ال ونج س دا ارب ف  فت ة  ال  تجاو  
  الاوم ر

دوليةةةا ر  الةةة ي  ةةةن « تةةة ر هللا»رقةةةانون مكافحةةةة  موفةةةا  األمي ليةةةةت االدارة قةةة ّ أأةةةوام  أ بيةةة  أةةة ة و 
  تيةةة  اسةةةته ع الم سسةةةات 2015 ولييةةةو ليصةةة   قانونةةةا  فةةة  ميتصةةةا لةةةانون األول دخسةةةم   

 ر تةة»الماليةةة التةة  اات اةةا أنهةةا  سةةّها أةةن سةةاةق مي فةةة أمليةةة  جارفةةة ضةةخمة دالييادةةة أةةن 
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 إ ة انأو لا من لان  اديا  لو أو  تص ع دالولالة أيو  وألى ن ار التة اةي  المتخة ة ضة    «هللا
ق ةةةةةا اال  ةةةةةاق اليةةةةةووي  خي ةةةةة  هةةةةة ا الاةةةةةانون و ارة الخ انةةةةةة األم فكيةةةةةة  ةةةةة تية ميةةةةة  مثةةةةةا هةةةةة ب 

ولجةة ت مةةن أمليةةة إن ةةاذ الاةةانون  ناةة ت  ؛الم سسةةات مةةن الةة دول إلةةى الي ةةام المةةال  األم فكةة 
دسة     خا ر من م ة هي ة ف  اليالن داضةية مسة اا  للتجمية  المحلة  أل ةولها لماالو ارة المحة 
  33«ت ر هللا»أ قتها م  

ول  ليةةادات الصةةا األ خعةةا  أألةةى م سسةةات الحةة ر  ةةةا نالةةأ  األمي ليةةةلةةن  اتصةة  الياوبةةات 
   فة ض أاوبةات ألةى قةادة 2018فة  اليةام   دول دليجيةة أليأ الوالخات المتحة ة وسةأأ تي  

وأأعةةات  ونام ةةو الاةةيح نيةةين قاسةةن مةةن ةيةةيهن األمةةين اليةةام تسةةن نصةة  هللاو   تةة ر هللا الل يةةان 
مجلي الاورا فة  الحة ر  وا هةن و فة  الخ انةة األم فكة  سةتي ن ميواةين السةي  تسةن نصة  هللا 

  ض ل يةان واةي و للخ ة ا فة  الية اق والةيمن  وفية ّ ي الييةد نو رخ يا المياناة فة  سةورفا وفغة ّ 
 34وف أ   استا ار المي اة دكاملهار 

الةة ي   ضةةياع تةة ر هللاواالسةة اميلية والخليجيةةة ر هةة  هةة ب الياوبةةات تجةةن الجهةةود االم فكيةةة    و 
ات من هيةةا جةة واالسةة اميلية التةة  لانةةأ ميةة ة لت وفةة  المي اةةة األمي ليةةةنجةة  فةة  ات ةةاظ الماةةارف  

ث ةأ م لة  اسةته اع  موفةا اررهةار ة ج  ة ة      رمة ّ جةات فيةووالة ي   و ارة الخ انة األم فكية ةيان
وتةةة ر هللا فةةة  أةةة م  إ ةةة انت  ةةةو الاةةة    ألةةةى األمةةةن الةةة ول   مةةةن دةةة ل  ي يةةةا دور ون ةةةوذ 

فمةةةن دةةة ل اسةةةته اع مجلةةةي الاةةةورا التةةةاد  لحةةة ر هللا    ةةةون الةةة ول  ؛االسةةةتا ار فةةة  المي اةةةة
والجيةةةاح  ى الجيةةةاح السياسةةة عةةةأ داةةةكا جمةةةاأ  التمييةةة  ال امةةةا ةةةةين مةةةا خسةةةمّ األأعةةةات قةةة  رف

 اررهاة  اليالم  لح ر هللا 
                                                           

عهـد واشـنطن لدراسـات المالية فـي الجبهـة الداخليـة، موقـع م« حزب هللا»،استهداف موارد كاثرين باور و د فيد شينكرـــ   33
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2018 ،https://www.france24.com/ 
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   ةةّوت مجلةةي اليةةوار األم فكةة  ألةةى  يةة   ت قةةانون ميةة  التموفةةا الةة ول  2018 لةةول أوفةة   
فةة  اليةةام   لحةة ر هللا  الةة ي لةةان أ ةة رب رمةةيي لجيةةة الاةة ون الخارجيةةة فةة  المجلةةي  إد روفةةي

لةةى  فةةادة  اييةة  قةة رة رتةة ر هللار ألةةى جمةة  األمةةوال والتجييةة   إو هةة ع هةة ب التيةة   ت   2015
  إ ة اندمةا فيهةا   و فادة العةغل ألةى ال يةو  التة   تيامةا مة  رتة ر هللار  ولة   الة ول األجي يةة

  35ال اأمة ال ميسية للح ر

   2019ر آفة    األمي ليةةاردارة وف  ساداة  يال من سيادة ال ولة الل يانية واستا لها  أدرجأ 
 .36ي  ومحم  رأ   والقيادي وفيق   ا  ألى المحة الياوباتا   من اليام ين أمين ا ّ 

   أن ة نةةام  رالمكافةةنت مةةن 2019م فكيةةة  فةة  نيسةةان أليةةأ و ارة الخارجيةةة األأ  وفةة  السةةياق 
م  ةين دوالر  مااةةا ال اةا أةن ميلومةات  10أجا الي الةر التاد  لهةا ر ة  مكافة ة  صةا إلةى 

 .37رت ر هللار الل يانية ي إلى  ي يا ا،ليات والا كات المالية اليالمية لجماأة  دّ 

الم  وضةةةة ألةةةى ليةةةادات فةةة  الحةةة ر ليسةةةأ ةةةةةاألم   األمي ليةةةةالياوبةةةات  ن لة  فةةةفةةة  المحّصةةةو 
مةن دةار التاة    وار ة ار  ضةأ أليةو  وهة   ة    الج     ألى اأت ار أن أاوبات سةاداة قة  ف  

  رهةار دةولصةاق  هةن ارك  أ ة  اةي يتو و 38ألى مواجهة ت ر هللا ومواجهةة تل امةو فة  المي اةة
تة  اليجةاح لهة ب الحملةة التة  قاد هةا الوالخةات ج امية  وقة  ل  إوالقيام ةياانات   راتو جارة المخ ّ 

                                                           

 26مـاراتي، خبـاري اإلق ال نا  على "حـزب هللا، موقـع العـين اإلمشروع قانون  ضيّ  اب" األمريكي  قرّ حمد هاشم "النوّ أـــ   35
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م فكةا أأة د مةن دول  ا ر من ق  ف   صييا ت ر هللا رمي مة ارهاةية المتح ة  وهو ما له  جليا  
  س ميةقليمية وارقليمية ال ولية واروروبية والمي مات ارال  ييية واأل

 العقوبات على حركات المقاومة الفلسطينية والعراقية  -هـ 

سة ح الياوبةات ألةى ت لةات المااومةة  «سة امياإ»مييةة  اسةتخ مأ وا ة ت وبهةا اليسةك فة واألمد
لسةةةة ح فّيةةةةال ةهةةةة ع إضةةةةياع قةةةة را ها   سةةةة م  تمةةةةاس والجهةةةةاد اربالتح  ةةةة  )و   ال لسةةةة ييية

جةات  نة ة ق ةا د تكةام الحصةار ألةى  «إس اميا» ار ما أن قوكجهاض جهودها التسلحية  وال سيّ 
  2006ت ف ان  25ف    جلياد االيل ها  مااومين من ن ة لجي  ّ دي  أملية أس  

فةة  هةة ا الحصةةار الاةةاما )ال ةة ي  «إسةة اميا»نةة اع دليجيةةة ون بيةةة أو سةةان  الوالخةةات المتحةة ة و  
 األمي ليةةةةةالةةةة ور المصةةةة ي ال سةةةةم  الةةةة ي اسةةةةتجار لامةةةة تات  وال حةةةة ي والجةةةةوي   إذ ال خاةةةةاّ 

سةة اميلية   فةة  إتكةةام الحصةةار نةةوال السةةيوات الياةة  الماضةةية  ةةةة إن لةةن خ ةةق ةةةة  قسةةاوة  أةةن وار
ارج اتات ارس اميلية ف  ه ا الخصو   داستثيات ال ت ة التة  فصةلأ ةةين سةاوظ تسةي  م ةار  

  39 2013 مو   3م س  ف  ودل  ال ميي محم    2011ا اظ  11ف  

ا تة م أهلهةا مةن مّمة  فا  أتكمأ السل ات المص فة إن ق مي   رف  الح ودي ةين مصة  ونة ة
فتةة ات محةة ودة اسةةتجادة لحةةاالت إنسةةانية  سةةوا فةة مي ةة هن الوتيةة  إلةةى اليةةالن  ولةةن  سةةم  د تحةةو 

صةار السةل  والمةواد الت  لسة  ةهةا الغ فةون ت-أ تملة ل ي ة ألى األن اق لما ايّ   ت جة للغاخة
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دال ه بةةات وتةةواج  ماميةةة  مو ةةوال   أمييةةا    ت الم ةةات ميهةةا  وجيلةةأ مكانهةةا سةةياجا  فةة مّ  -التموفييةةة
  40لى سجن ل ي إاالس اميلية والمص فة ق ا  ن ة  ج اتاتلأ اروق  توّ   ضخمة

ار المةةال  واالقتصةةادي الةة ي ةوجةةو الحصةة  )الجهةةاد وتمةةاس  ت لتةةا وميةةو  ومةة   ةةمود الا ةةا 
لةةةى  د مةةةة إوبيةةةع االن مةةةة الي بيةةةة  مةةةن د لةةةو وميهةةةا الوالخةةةات المتحةةة ة   «اسةةة اميإ» سةةةيى 

 وي   صةة  مااومتةةو للا ةةول دحةةا  و وهةةو لسةة  إرادة الاةةي  ال لسةة يي    الهةة ع السياسةة  ارسةة اميا
  أة ة جةوالت مةن فة  نة ة ديةفة  نة   سة ح المااومةة  «س امياإ»وبي  فاا   للاعية ال لس يي 

جةةة امن تةةة ر دحةةةق المةةة نيين  «سةةة امياإ»ار   ةةةأ د لهةةةا   مجيةةةة ألةةةى الا ةةةا دةةةادة الهتةةة ور ار
ت دةةل الياوبةةات ألةةى ت لةةات المااومةةة ال لسةة ييية  فةة ق ّ ل  ددلةةأ الوالخةةات المتحةة ة ألةةى  ّ اليةة
  ة ليةةة ماةة و  قةةةانون  ةةي  ألةةةى فةة ض أاوبةةةات ألةةى داأمةةة  المااومةةة ال لسةةة ييييمدارة األار

  وهمةةا دحسةة  ماةة و  الجهةةاد ارسةة م  )تمةةاس  وت لةةة ت لةةة المااومةةة ارسةة مية ممثلةةة فةة 
 مي متان رإرهاةيتانر  الا ار

اسةةةةن رقةةةةانون مكافحةةةةة الةةةة أن الةةةة ول  لارهةةةةار ال لسةةةة يي  ليةةةةام  الةةةة ي خحمةةةةا  وف لةةةة  الماةةةة و 
خجةة  أن  اةةوم ألةةى رميةة  تمةةاس والجهةةاد ارسةة م  وأي  الوالخةةات المتحةة ة ر  أن سياسةةة2017

ألى األفة اد  في  ألى ف ض رأاوباتو  ؛ اديين أو التاين من الو ول لا كات ال أن ال ول ر
والولةةةاالت والةةة ول األجي يةةةة ال اأمةةةة لحمةةةاس والجهةةةاد ارسةةة م  أو التةةةاديين لهمةةةا أو مةةةن خاةةةا 

 دل همار 

لةةن  سةةتثن ت لةةات المااومةةة الي اليةةة التةة  نجحةةأ فةة  نةة د  م فكيةةة المتيالةةةالياوبةةات األأخعةةا   
 م يةة ا  الةة ي لةةان  مي لةة مةةأ الماةة و  األ  وه  2008مةةن اليةة اق فةة  اليةةام  مي لةة االتةةت ل األ
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مكانةةات اليسةةك فة الةة ي مةةّ  هةة ب الح لةةات دار     انةةارلليةة اق  ذلةةع ةةة أن مةةن الحةة س الثةةوري 
 واللوجستية   

فة ض   األمي ليةةألن  مكتة  م ال ةة األ ةول األجي يةة التةاد  لةو ارة الخ انةة أ   2019ف    مو  
لةةون أمةة   ي يةة ي  فةة  د ةةوة اأت  هةةا ساسةةة ومحلّ أاوبةةات ألةةى أربةة  اخصةةيات أ اليةةة دموجةة  

  41دالي اق    انارا الوض  ال ادل  الي اق  إلى ال ور أنها  تي ّ 

 األمي ليةةولن   ن الياوبات دحق الاخصيات الي الية األرب  األولى مةن نوأهةا  إذ سة ق لةادارة 
و ةات و   أاوبات ا   ة ألى مص ع الة  د ارسة م   2018ميتصا أخار    ف أن ف ضأ

يةة ةتحةوف ت ماليةة لصةال  إ  انةتهمةة مسةاأ ة جهةات   اليام  ف  ال  لمان الي اق   آراس ت ي 
  42ت ر هللا  و  يها ال يع الم ل ي الي اق  ةتجمي  أموال ال يع وف ض أاوبات أليو

اخصةيات  ألةى أربة  أاوبةات األم فكيةةالوالخةات المتحة ة    ف ضةأ2019ول لانون األ 6وف  
  ولةيي الخ ألة   ردميي الخيج  هن و   إ  انحة ق ف ة من أ الية  ت تة ميهن قادة فصاما مسلّ 

فة  التيةان  األم فكة   ألى ما    و أنو  صيي  و  وتسين فال  ال م ر  ف   وجّ   ولي  الخ أل 
  201943م  ما  اه ب الساتة الي الية من   اه ات اي ية مستم ة مي  أاتوب  

ا خةةةة ت اردارة األم فكيةةةةة هةةةة ب الياوبةةةةات دموجةةةة  رقةةةةانون مانييتسةةةةك ر النتهااةةةةات تاةةةةوق وقةةةة  
ألةى التةوال    ة الثانيةةللمة ّ  وأنةفةأ وال ّ    13818وبموج  األم  التي ية ي رقةن   ارنسان وال ساد
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  السةته اع اخصةيات أ اليةة  إذ  ةة ا 2019رقةانون مانييتسةك ر فةة  اليةام  التة  خ سةتخ م فيهةا
 ف  الي اق   إ  انهو د وة للحّ  من ن وذ  مي ل م اق ون أّن الا ار األ

 من وجهة نمر القانون الدولي األحادّ ة: العقوبات القتصاد ة رابعاا 

ر  م داسةةةن رالحصةةةارمةةةا   اةةة ّ  ا  الياوبةةةات االقتصةةةادخة و الماليةةةة االتادخةةةة  التةةة  نال ةةة  أ ةةة     ّيةةة
 م فكيةةة والاةةوا الغ بيةةة  السةةاعية الةةى فةة ضد الةة ول ال افعةةة للهيميةةة األ   مةة ّ ممارسةةة اةةامية ضةة

 ن   ها الخا ة ألى ال ول   

ة ألةةةى مةةة ار الياةةة  ن الماضةةةيين ل تةةة ا أهةةةن أدوات السياسةةةة تادّخةةةةةةة  ت رالياوبةةةات الماليةةةةر األ
ن هيةةا  إة  دةةال نن مةةن أةة م ماةة وأيتها  إذ لت وفةة  الةة ول وت لةةات المااومةة األمي ليةةةالخارجيةةة 

أهةن  الة ي خ ية ّ الي    من المواتيق ال ولية الت    ل  ه ا األم   ومن أة  ها ميثاق األمةن المتحة ة 
فل ا ال جو  إلى ن  المادة الثانيةة  ؛ةتادخّ لياوبات األم فكية األم ما وعية اأوضحأ أ  وتياة

 ا انتهااةا  و ليةان وت لةة خاةكّ أي ةلة  أفة ض أاوبةات ان  ادخةة ضة   ف  ةي ها السةاد   ن تةأ أن
 ؛44لل ي  ال ي خح   ألى األأعات الت دا ف  المساما والا ون ال ادليةة للة ول األدة ا  م اا ا  

مةةن   المتحةة ة األم فكيةةة فهةة  داممةةة التةة دا فةة  اةة ون الةة ول األدةة ا  وهةةو مةةا  ياقعةةو الوالخةةات
وهةةو  ؛دةة ل ممارسةةتها لعةةغوظ سياسةةية واقتصةةادخة مةةن أجةةا ردأهةةا وكدعةةاأها والسةةي  ة أليهةةا

 وأ د من ال ول والح لات من د ل نه  سياسة  ا    الخياق  إ  انما  حاول    ياو ألى 

  والتةة    لةة  ألةةى أن التةة اةي     مةةن الميثةةاق41-39)دةة ق للمةةواد  هةةوامةةا أن قةة ار الياوبةةات 
ل لهةا فة ض خج  أن  صة ر داة ار مةن مجلةي األمةن  ألنةو هةو الجهةة المخةوّ   وميها االقتصادخة

 وال ي خحتا  فيها لموافاة أنل  أأعامو ق ا إق ارها    ه ب الت اةي 
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انتهكأ إدارة دونال    امة  اال  ةاق   ة دالتح   ي  اناردارضافة إلى الميثاق األمم   وف  الحالة 
دمصةادقة مةن مجلةي األمةن داة ارب   ك ة ان  و 1+5ةين ال ول ) 2015ة م ف   وليو اليووي ال ي أ  
من ةيود اال  اق   تعة  الت ةا ن  29و  28و  26   وبال جو  إلى المواد 2231ن )األمم  الم قّ 

نة ع مةن  أليّ     ي    اتة أنو ال خحقّ الت  ما ةين ق ار الياوبات األم فك  وبين ه ب المواد
ة هة  هن ال ة ع ا،دة  دانتهااةو  ألن الولالةة ال وليةة لل اقةة ال رّفةد أو  تّ أن اع اال  اق أن خح ّ 

ولةة لع هةة  مةةن  ؛ال ة ع المسةة ول أةةن اال  ةاق اليةةووي وهةة  التةة   حة د آليةةات د قةةو مةةن أة مها
 45  متلع الحق ف  الحكن ألى الت امات نه ان ة يودب

ال  و ولةةةول الثةةةان  الملحةةةق دةةةارأ ن  يةةة ّ وكلةةةى جانةةة  ميثةةةاق األمةةةن المتحةةة ة واال  ةةةاق اليةةةووي  خ  
وتياةة   1966اليالم  لحاوق ارنسان الخا  دةالحاوق االقتصةادخة واالجتماعيةة والثاافيةة لليةام 

ةةةةا أساسةةةةي ا مةةةةن تاةةةةوق  اسةةةةت اللية أدةةةة ا  إذ خيت ةةةة  هةةةة ا ال   ولةةةةول إقامةةةةة أ قةةةةات اقتصةةةةادخة تا 
ة الجانةةةة  التةةةة  ف ضةةةةتها وهةةةة ا مةةةةا   لةةةة  دجةةةة ت أةةةة م ماةةةة وعية الياوبةةةةات األتادّخةةةة ؛46ارنسةةةةان

لهةا    جارفةا   ا  الوالخات المتح ة ألى دول محور المااومة فيما خخ  مي  الة ول التة  لانةأ اة فك
فةة  تةةال  و  ب هةةا  يةةام ت ميهةةا  والتةة  أملةةأ ألةةى  ه  ةة ها د ةة ض أاوبةةات أليهةةا هةة  أخعةةا  

مةةةن تاةةةوق ارنسةةةان فةةة  جان ةةةو  لحةةةق   ا   ةةةارد ا انتهااةةةا  ار األم فكةةة   وهةةةو مةةةا خمّثةةة جةةةاو  الاةةة  
   47االقتصادي

                                                           

45   .45   -s International Law, 9th ed. (1992), p. 456’R. Jennings and A. Watts, eds., Oppenheim 
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 اسةتثمارات اقتصةادخة ضةخمة فة  ي ج  ميال ة الا لات األجي ية الت        ي ّ و  أضا إلى ذلع للّ 
لي ةام الم ةاد   وانتهااةا   د قةا       اناردارضافة إلى ال يع الم ل ي   ودول محور المااومة إ  ان

 ال ول  االقتصادي والمال  والتجاري 

وتةةةامق لهةةةا  ةةة غة تياميةةةة  وبصةةة ع الي ةةة  أةةةن الوتةةةامق ال وليةةةة المتيةةة دة األنةةة اع  هيةةةا  أخعةةةا  
مياهةةةةة ة الصةةةةة اقة والي قةةةةةات  أة  هةةةةةاو والوالخةةةةةات المتحةةةةة ة   إ ةةةةة ان حتةةةةةوي ألةةةةةى ا  اليةةةةةات ةةةةةةين 

 مةةةةن أنسةةةة ي 15يةةةةة فةةةة  الموقّ   خةةةات المتحةةةة ةوالوال إ ةةةة اناالقتصةةةادخة والحاةةةةوق الايصةةةةلية ةةةةةين 
 وهة ا مةا أا  ةو فتةوا محكمةة الية ل ؛ل يودهةا التة   ية  هة ب الياوبةات انتهااةا    ف  نه ان 1995

لهةةة ب المياهةةة ة     التةةة  اأت ةةة ت الياوبةةةات األم فكيةةةة د قةةةا  2018ال وليةةةة الصةةةادرة فةةة  أاتةةةوب  
ون ة الياوبةات الم  وضةة ألةى السةل  األساسةية التة  قة  خكةتخحيةا تة ّ ة ال ة اردارة األم فكية م  

 ر    انارلها   تي  ل ي  وم اا  ألى الاي  

 ي ضةةأ سياسةةة الياوبةةات األم فكيةةة النتاةةادات قاسةةية فةة  األمةةن المتحةة ة  ف ةة    اثةة  مةةن ذلةةعوأ
 إدرفةةي  ر األمةةن المتحةة ة الخةةا  لمجلةةي تاةةوق ارنسةةانف ماةة ّ    حةة ّ 2017 اةة فن األول  18

ي إلحاق ضة ر داقتصةاد دولةة مةن دة ل أاوبةات  ة دّ »أمام الجميية اليامة  فاال إن   الج ام ي 
سةورفا  إ  ان  د ادا  داليس ة ألي دولة )أادة إلى انتها  تاوق الياس الياد ين  والياوبات  س ّ  ةةةة  

ناميةةة نتيجةةة   جةة ا  ألةةى مةةواني  دول    وفمكةةن أن خكةةون لهةةا  ةة تي  مةة مّ ةةةة الةةيمن ةةةة نةة ة نموذجةةا  
  رالج امة ي أةن الالةق داة ن  لةع الياوبةات التة  خمتة    تي هةا العةار وأّ ة«   لتي يلها االقتصةاد

الياوبةةات التةة    ةةال أن افةةا  نيةة  ميييةةة دةةالي ا  »إلةةى دةةار  أراضةة  ال ولةةة المسةةته فة  وقةةال إن 
  48ره  أاوبات ني  ما وأة
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إأة ن »  األأعةات فة  األمةن المتحة ة إلةى   ّيةوف  نيسةان مةن اليةام ذا ةو  دأةا الج امة ي الة ول 
تةةول تكةةن الاةةانون وارجةة اتات الاسةة فة مةةن نةة ع واتةة   مةةن أجةةا  ح  ةة  م ةةاد  ماةةت لة داةة ن 

 استخ ام الياوبات والاانون ال ول ر 

ي فيةةو الجمييةةة اليامةةة لألمةةن المتحةة ة ومجلةة   رفةة  الج امةة ي  ا فةة ا  تانيةةا  تةة ّ 2017وفةة  أ لةةول 
تق العحاخا ف   يوفع تقيا   دما ف  ذلع  يةوفع مةال   »ألى إأادة   اي  تاوق ارنسان 

 ف  جمي  األوضا  الت   ت ت  فيها تاوق ارنسان د ج اتات قس فة من ن ع وات ر 

للجية االستاارفة لمجلةي تاةوق ارنسةان التةاد  لألمةن المتحة ة  فة  ا  ا ى  ا ف  موا    وألى دل  
لحاةةوق االنسةةان و  تي هةةا ألةةى مختلةةا جوانةة   األمي ليةةةاوبةةات   لي لةة  انتهةةا  الي2015اةة اظ 

والغ بيةة ألةى ق اأةات  األمي لية تو الياوبات تيا و  تي   ح ف التا ف  م ا الع ر ال ي س ّ 
إلةةى انهيةةار الصةةياأة    أّدتن رالياوبةةات أ )الصةةحة والصةةياأة   لااةة ا   إ ةة انساسةةية فةة  أ تيوفةةة

  49داكا جسين    انر ن ام الصحة اليامة دلما  ع ّ  ؛و عخن متسار  وب الة واسية الي اق

 ةال  نو رف  تةين    افة  الوالخةات المتحة ة واال حةاد األوروبة  دة ن الياوبةات ال أضاع التا ف  أو  
ة )      اللةةوا م ال  يةةة واألدوفةة  و و فةة  ة   ةةوفّ الميتجةةات ارنسةةانية  فاةة  أأةةاقوا فةة  الواقةة   وباةة ّ 

دسة نان  أةة د الم سسةات التة  خمكةن أن  يةةال     أنةو مصةار  إ  انةألةةا  85سةية  خجة   فة  لةاّ 
 ل ي   إلى ت    ني  لاع    أو إاياعيا   ليمياميا    ه الت الم ضى
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ال  خة   مةن تية  الم ة أ األدوفةة أو  ارسة مية إ ة انوم  أن الياوبةات الماليةة ألةى جمهورفةة 
ين مةةن  موفةةا اسةةتي اد هةة ب األدوفةةة أو ي ةة انارفةة  الواقةة   المسةةتورد ن      ف نهةةا  ميةة اليتةةاد ال ّ ةة

 50ر ه ب المي ات ال  ية

ات وهة ب الياوبة  الياوبةات ضة  الة ول التة   اةاوم األجية ة األم فكيةة  سةتخ م الوالخات المتحة ة إن
  فة  تة وف  عةخن أ ة   ة مي  االقتصةاد دح مانةو مةن التموفةا  مةا  تسة ّ   مة لاتا اليةاسمصمّ 

مثةا ال يةةام والةة وات  ألةى سةة يا المثةةال  مةةن   اة    وتةةاالت ناةة  ومية  و ةةول مةةواد ضةة ورفة
اةةة    اليا  الةةة دسةةة  ين ي ةةة انار  الياوبةةةات فةةة  مةةةوت أاةةة ات ا،الع مةةةن المتوقةةة  أن  تسةةة ّ 

  ل  دامهمة ف  ال  يية المي ات الألدوفة و 

لتة  محمة  سةا يم   أسةتاذ الهي سةة ال يمياميةة وألةوم المةواد دجاميةة جيةور   نةاروف  هة ا ار 
 Theم فكية  رف  د ةار ناة  و مجلةة ت ا الصحا األإف  ماال لو ف     ورنيا األم فكيةاالي

Lancet  ّ ات خيملةةون فةة  م لةة  رماهةةا ر )ر ت تةةة أنّ ةةال  يةةة الم موقةةة  تةةMAHAK لميالجةةة  
ن ةال المصةاةين دالسةة نان فة  نهة ان  مةةن أن إأةادة فة ض الياوبةةات  وناة  األدوفةة نتيجةةة األ

  وال فةادة الهاملةة فة  أسةيار أدوفةة األورام )نتيجةة ه ةوظ إ ة انرفع اة لات األدولةة التيامةا مة  
ةا النخ ةاض مية ّ دالمامةة   سةي دّ  70 - 50ة ةيسة ة ية  انارسي  اليملةة  ل ال اةات ألةى قية  ي تتم 

  51رالحياة لألن ال المصاةين دالس نان

 

                                                           

 ــ المرجع ذاته  50
ب العزلة أو النتقام..  جب على العالم إنها  الحرب القتصـاد ة األمريكيـة، موقـع شـبكة ر يـة لتجنّ  ،أوراسيا ريفيوـــ   51
 .2020كانون الثاني  16ريفيو، ترجمة شهاب ممودح، أوراسيا عن موقع  خبارية، نقالا اإل
 https://www.roayahnews.com/ 
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إن أم اض السك ي والتصل  المتي د ونا  المياأة المكتسة ة ار    والاةلا ال أةا  وال هةاخم  
  سةيج ون  ةيوبة فة  الحصةول ألةى أدوفةة ضة ورفة   إ  انةوال بو   صي  نحو أا ة م  ةين 

 ات المتحةة ة أن ال يةةام واألدوفةةةأو سةةيج ونها متةةوف ة ل ةةن د سةةيار م   يةةة  فةة  تةةين  ةة أن الوالخةة
ل ةةن مةةن الياتيةةة اليمليةةة األمةة  لةةيي لةة لع  ألن اةة لات األدوفةةة  خاةةى  ؛مسةةتثياة مةةن الياوبةةات

الةةة ف    ةةة انمةةةن    يةةةق الياوبةةةات أليهةةةا دسةةة   ديةةةع االنتهااةةةات ال ييةةةة للياوبةةةات  وال خمكةةةن ر
 مااةا ديع األساسيات ف  لا  يوبة  ياما ال يو  ميها 

د قهةن أالوالخةات المتحة ة مةن  قةادة د  مة ا  جة ّ إ ة ان أدية ا  فة في وس لورونةا    ا لاا وق  
نسةةةةان  إذ  سةةةةتخ م الوالخةةةةات المتحةةةة ة الياوبةةةةات  فةةةةا ادأةةةةاتا هن المتيلاةةةةة دحاةةةةوق ارنسةةةةانية و ار

لةةى التيةةا ل أةةن تواةتهةةا فةة  ديةةع المل ةةات  مااةةةا رفةة  ج مةة  للياوبةةات إ  ودفيهةةا إ ةة انالةتةة ا  
لمكافحةة فية وس لورونةا  إذ سةةاهمأ هة ب الياوبةات فة   سةة ف   و ية ة انتاةار لورونةا فةة  الماليةة 

أي ميةةام ت ماليةةة مةة  الخةةةار    إ ةة اندسةة    ت ةة  إجةة ات   مةةن ضةةحاخاب أخعةةا    و ادت إ ةة ان
  52األمةة  الةة ي خمييهةةا مةةن اسةةتي اد مةةا  حتاجةةو مةةن مسةةتل مات وميةة ات ن يةةة لمواجهةةة لورونةةار

اةة ت جمييهةةا ألةةى أالتةة    للمواتيةةق واالأةة اع والمياهةة ات ال وليةةة فاضةةحا   ا  ا د قةةوهةةو مةةا خاةةكّ 
ئ ال ة وع التة  خمكةن فيهةا ل ةا فة د رالحق ف  الصحة  من د ل الحكومات الت  خج  أن  هيّ 

أن خكةةةون موفةةةور الصةةةحة داةةة ر ارمكةةةانر  و تةةة اوح هةةة ب ال ةةة وع ةةةةين ضةةةمان  ةةةوفي  الخةةة مات 
وال خيية  الحةق  ؛مونة وارسةكان الم مةن واألنيمةة المغ خةةالصحية ول وع اليما الصحية والم 

  53ف  الصحة الحق ف  أن خكون ارنسان موفور الصحة

                                                           

 /https://arabi21.com، 2020ذار آ14، 21ــ صابر كل عنبري، كورونا بطعم العقوبات في إيران، موقع عربي   52
. العالميـــــة. موقـــــع منممـــــة الصـــــحة 2017كـــــانون األول  29ـــــــ الحـــــق فـــــي الصـــــحة، منممـــــة الصـــــحة العالميـــــة،   53
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وقةةة   ةةةن الت ايةةة  ألةةةى الحةةةق فةةة  الصةةةحة فةةة  مياهةةة ات تاةةةوق ارنسةةةان ال وليةةةة وارقليميةةةة  وفةةة  
 ة  ها  أومن   ونيية ف  جمي  أنحات اليالنال سا ي  ال

 1966ة اليه  ال ول  الخا  دالحاوق االقتصادخة واالجتماعية والثاافية  

 1979  الية الاعات ألى جمي  أاكال التميي  ض  الم أة  إةة  

  198954  الية تاوق ال  ا  إةة 

 

 على محور المقاومة األميركية العقوبات أشكالخامسا:  

 متية دة مةن الياوبةات ألةى دول محةور المااومةةف ضأ الوالخةات المتحة ة والة ول الغ بيةة أاةكاال  
 ومن ه ب الياوبات   وأ د من ال يانات والمجموأات واألاخا  فيها

دالميةة ات اليسةةك فة  اةتةة ات    ةةةة  الحصةةار االقتصةةادي الاةةاما وميةة  اسةةتي اد أو  صةة    أي سةةل 
  55ا واليمن ون ةوسورف إ  انداألدوفة واألن خة الع ورفة للحياة  لما هو تا ا م   وانتهات  

ةةةةة   جميةة  األمةةوال واألر ةة ة للةة ول والاةة لات والجمييةةات واألاةةخا  المودأةةة فةة  المصةةارع  
 ومصادر ها ف  أنل  األتيان   األجي ية

                                                           

 ــ المرجع ذاته.   54

 .2013نيســـــــــان  1العقوبـــــــــات اإلقتصـــــــــاد ة الدوليـــــــــة، موقـــــــــع الحـــــــــوار المتمـــــــــدن،  ،بـــــــــازم عبـــــــــد الصـــــــــمد - 55
http://www.ahewar.org  
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أ ة   ال ية ان مةن وسةاما  فة  أصة     ةة  ت   ت لة ال ي ان الم ن  من وكلى ال ولةة الميال ةة 
وبالتةةةةال  أةةةةة ل الةةةةة ول واةةةةيوبها أةةةةةن اليةةةةةالن الخةةةةارج  دون م اأةةةةةاة ل تةةةةةار   السةةةة   العةةةةة ورفة

 واالنيكاسات السل ية 

ومحاولةةةة   همةةةة فةة  الةة ول الغ بيةةةة ومصةةادرة أموالهةةاةةةة  إنةة ق فةةة و  الم سسةةات والاةة لات المتّ  
 م ارد ها ف  جمي  أنحات اليالن 

 ة م ضةمن إنةار األمةن المتحةةلتة   اةة ّ سةوات ا  ةةة  ت مةان الة ول مةن المسةةاأ ات ال وليةة ارنماميةة 
لصةةي وق   مها ديةةع الم سسةةات الماليةةة ال وليةةةأو ت مانهةةا مةةن الاةة وض التةة   اةة ّ   أو دارجهةةا

 اليا  ال ول  وال يع ال ول  

وقةةانون  ؛ةةةة  ميال ةةة الةة ول والاةة لات التةة  ال  لتةة م دالياوبةةات الم  وضةةة ألةةى الةة ول الميال ةةة 
 إ ةة انفةة   لات نيةة  األم فكيةةة التةة   سةةتثم    ألةةى ميال ةةة الاةةتيةة   ةةي  ردامةا ور أاةةه  مثةةال

  56وسورفا

 المقاومةمحور دول على  األميركية هداف العقوباتأ :سادساا 

  ةةون األهةة اع الميليةةة    ت ةةا ن أهةة اع الياوبةةات مةةن دولةةة إلةةى أدةة ا  وفةة  لثيةة  مةةن األتيةةان
ل دمة ور الة من إلةةى وفةة  أتيةان أدة ا  ت ةة ل أهة اع الياوبةات و تحةةوّ  ؛مغةا  ة لألهة اع الحقيقيةة

 أه اع مختل ة أو إضافية  رنن  وال األه اع الم اا ة 

                                                           

 –روسـيا  –تفرضـها الول ـات المتحـدة علـى الصـين  يـــ محمود محمد المصري، نمرة تحليلية : العقوبات القتصاد ة الت  56
ــــران  ــــد مقراطي للدراســــات الســــتراتيجية، الق –إي ــــز العربــــي ال ــــا، موقــــع المرك . 2018اب  14صــــاد ة والسياســــية، تتركي
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 ضةةةةأ ة   ةةةةة أو التةةةة  ف    ومةةةةن دةةةة ل م اجيةةةةة الياوبةةةةات األم فكيةةةةة ألةةةةى دول محةةةةور المااومةةةةة
ةةا الةة ول ودص  أم فكيةةة مةةن دةة ل مجلةةي األمةةن الةة ول  ديةة ما ضةةيا ن ةةوذ الةة ول األدةة ا  و  

د أهةةة اع الياوبةةةات األم فكيةةةة داةةةكليها األتةةةادي والةةة ول  داممةةةة اليعةةةوفة  ف نيةةةا خمكةةةن أن نحةةة ّ 
  ا، يةداليااظ 

من امت    الاة رات   الح ور اليسك فة دما فيها انّ   وبجمي  الوساما  أوال   مي   دول المحور
د دمةةا فيهةةا الاةة رات ال فاعيةةة  للمحاف ةةة ألةةى   ةة ّ   اليسةةك فة التةة  خمكةةن أن  حمةة  ةهةةا مصةةالحها

  57ة أسك فة أولى ف  اليالنالوالخات المتح ة لاوّ 

دها  سةةوات مةةن دةة ل أسةةلحة الةة مار الاةةاما د ةة  أسةةك ي  هةة ّ  مةةن أيّ  «إسةة اميا»تانيةةا   تماخةةة 
ن وسةةورفا والةةيم إ ةة ان  و لةة لع لانةةأ الياوبةةات ألةةى اليةة اق )سةةاداا    أو تتةةى األسةةلحة التالي خةةة

مثةةا   ألةةى د ةةوات أاةة و مةةا   ةةون ديمليةةات الا  ةةية أمي لةةا ةةةا أقةة مأ ؛ونةة ة وتةة ر هللا تاليةةا  
رة لألسةلحة لمييهةا متادية احيات األسلحة أ   ال حار ومصادر ها  والعغل ألى ال ول المص ّ 

 من إة ام   اات م  ال ول الميال ة 

  تل ةة  هة ا الهة ع ةوسةاما مخّ ةوقة  ن    للة ول الميال ةةتالثا   استي اع ونه  الخية ات االقتصةادخة 
 ميها مصادرة أموال ال ول والا لات والم سسات الميال ة  اةتة ا  الة ول الميال ةة للحصةول ألةى

 ف  مجلي األمن   الوالخات المتح ة ر هات وا ها د رد  األتمان  ومن د ل ق ارات م ّ 

                                                           

ــــي  57 ــــع ب ــــانيق موق ــــة ضــــد حــــزب هللا اللبن ــــات األمريكي ـــــ مــــا هــــدف العقوب ــــي .ـ ــــي، .ســــي .ب  .،2019تمــــوز  12العرب
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فيمةا  سةوات  هةا داسةتم ار إلةى    ية  مواق هةال عةتها وج ّ  راديا   إداات ال ول الحلي ة لوااي ن  حةأ
 تيلق دالياوبات االقتصةادخة أو تتةى الحة ور اليسةك فة  رنةن العة ر ال  ية  الة ي خصةي  هة ب 

 ات    ي ها لوااي ن ال ول ج ّ 

واسةتخ امو لوسةيلة اةتة ا  ضة  الة ول الميافسةة لهةا   دامسا   السي  ة ألى مياد  الي ل ف  اليةالن
  58 يي  االقتصاد اليالم  ألى

دول محةةور  ألةةى ألةةى ذلةةع    لةةأ الياوبةةات االقتصةةادخة التةة     ضةةها الوالخةةات المتحةة ة وبيةةات   
ألةةةى جميةةة  نةةةوات    م ااةةة ة ونيةةة  م ااةةة ة   ةالمااومةةةة  ةةة تي ات د يةةة ة وانيكاسةةةات سةةةل ية مةةة مّ 

 أ  عةخما  فاة  أفاة ت الياوبةات نال يةة السةكان  وسة ّ   الحياة االقتصادخة والسياسية واالجتماعية
  59رجامحا   و  اجيأ إلى الورات األن مة ال راعية والصياعية والت بوفة والصحية

  و أسةةلحة الةة مارأن رالةة مار الةة ي  سةة ّ  إلةةى ينميةة لياةةارت دراسةةة لمجموأةةة مةةن ال ةةاتثين األأو  
الياوبةةةات االقتصةةةادخة  وفةةة  هةةة ا  و  سةةة ّ الاةةةاما  تعةةةاتل دالماارنةةةة مةةة  الةةة مار والخةةة ار الةةة ي 

  اأتةة ع و فةة  الخارجيةةة األم فكةة  لةةولن دةةاول ةتةة تي ات الياوبةةات وانح افهةةا أةةن أهةة افها  نةةارار
لةةةان خيكةةةي   ة اسةةةتخ اما  ميح فةةةا  للياوبةةةات جةةة ا    ياةةةو دةةة ل الم اتةةةا السةةةاداةداولةةةو  رإن تّمةةة

 ةةةورة الوالخةةةات المتحةةة ة وفعةةةيها فةةة  إنةةةار الغ  سةةةة واليج فةةةة التةةة  ال  خةةة م مصةةةال   داممةةةا  
  «ال  د

                                                           

. 2020كــانون الثــاني  14مونــت كــارلو الدوليــة،  إذاعــةــــ مــاهي العقوبــات التــي فرضــها ترامــب علــى إيــران، موقــع   58
doualiya.com-https://www.mc/ 

ــ رائد صالحة، أهداف العقوبات األمريكية ضد إيران تتجاوز وقف النتشار النووي إلى اإلطاحـة بالجمهوريـة اإلسـالمية،   59
 /https://www.alquds.co.uk .2019أ ار  4لكتروني، اإل  «يالقدس العرب»موقع جريدة 
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م فكيةةة التةة  ن  ةة اعيا ها اةةملأ الاةة لات األإتي  الياوبةةات ألةةى الةة ول فاةةل  ةةةا صةة   ةة تالةةن خ 
دسة    ا فة  دول المحةور وني هة  لثي ة ف  االستثمار وارنتا  فة  ق اأةات الةي ل ف  ا  دس ت 
الةةةي ل مثةةةا  اةةة لة أم فكيةةةة  دمةةةا فيهةةةا ل  فةةةات اةةة لات 480الياوبةةةات  وهةةةو مةةةا دفةةة  ةةةةة سياسةةةة 

مثةةةةا ردرسةةةةي ر ورةيكةةةة ر   رلةةةةور واةةةة لات الخةةةة مات الي  يةةةةةآاسةةةةونر ورإرموبيةةةةار وراونولةةةةور ور
 رهيو ر  إلى التي    دسياسة الياوبات االقتصادخة 

لتص    فيها دسام  سةيوفة   فة   ت ق ا  او اول ه ب الا لات إن الياوبات من جان  وات  ل ّ 
ألةةةا  200أةةن ت مةةةان االقتصةةاد األم فكةة  مةةةن أاثةة  مةةن  مليةةار دوالر سةةةيوفا   فعةة    21أةةن 

مليةار دوالر دة ل  252أي أن الخسةام  األم فكيةة  جةاو ت  ؛ف  ة أمةا  يةود دةاألجور الياليةة
ا الماضية ار  تي  أا  أام 

أد     تي  للياوبات ال وليةة هةو  ة مي  القةين ارنسةانية والحعةارة التة   ةن التيةارع أليهةا  ولياّ 
   60من د ل التغاض  أن أمليات الاتا الجماأ  للايور  أ   التارفح ارنسان  ال وفا

 :األميركية : خيارات محور المقاومة لمواجهة العقوباتسابعاا 

ألةةةى  دول محةةةور  ا  وتتةةةى  ارفخيةةة  المسةةة وقة أالميةةةا  مةةة   ةةةة ت لهةةةور  ةةة اعيات الياوبةةةات نيةةة  
اليمةةة ت الونييةةةة فيهةةةا مااةةةةا  ليمةةةة وضةةةا  الميياةةةية وانهيةةةارة فةةة    ةةةاقن األوالمتمثلةةة  المااومةةةة

ضةةةيأ لهةةة والتةةة اليمةةة ت األجي يةةةة    األمي ليةةةةد ةةةة إسةةةياد مةةةن ق َ ةةةا األجهةةة ة االسةةةتخ ارا ية  او 
  مةةام م تلةةة ج  ةة ة مةةن المواجهةةة   ت لةة    ّيةةأن سةةهن أ ة وارقليميةةة  خجةة  قةةادة  المحةةورواليالميةة

                                                           

عـن جريـدة واشـنطن  نقـالا  ،اليـننو أا هدف طويل األجل، موقع ال ليج اشنطن تا مز: العقوبات األمريكية على إيران لهو ــ   60
 /https://alkhaleejonline.net .2018يلول أ 20تا مز، ترجمة منال حميد، 

https://alkhaleejonline.net/
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أ ةةةة  إخجةةةةاد ميافةةةة  لليمةةةةا مةةةةن د لهةةةةا ودةةةة ق   اسةةةةت ا يجية ج  ةةةة ة جةةةة اتاتكسةةةةالي  ود ةةةةوات و أ
     خجا ها دا،إوالت  خمكن   الياوبات واأتماد أ ة ديارات  لتحايق ه ب الغاخة

 أـ التشبيك القتصادي

  تة  الحلةول التة   تةي  لهة ا المحةور مااومةة الياوبةاتأت   التا يع االقتصادي الخ ما   يخ      
ن    يةةق هةة ا إإذ    اليةة اق  سةةورفا  ول يةةان إ  ان) ما ألةةى مسةةتوا الةة ول المتااربةةة جغ افيةةا  ال سةيّ 

  ة إضةةافية داأمةةة لهةةا   يمةةا ألةةى   ةة في اسةةتا ليتها و ةة عين ج هتهةةا ال ادليةةةمةة  خي ةة  قةةوّ األ
ولةة لع ألةةى رفةة  الةةوأ  الجمةةاأ  لموانييهةةا مةةن دةة ل  ةة ادا ديعةةها ةةة يع ور فةةة مصةةالحها 

اة التةة   تسةةل  دمةةا خسةةال ال ثيةة  مةةن الاةةيارات ال امحيةةة والم ه يةةة وارقليميةةة العةةيّ  ؛61الماةةت لة
أةةن ال ل ةةة ارن اليةةة الميخ عةةة لماةةارف   ن مةةة ال جييةةة الي بيةةة  فعةة   الوالخةةات المتحةة ة واألةهةةا 

 دولة ألى ت ة  التا يع الخ ما ية ما ةين ه ب ال ول مجتمية  ماارنة دماارف  مي  دة ل اّ 

 إتةة ا اليةة اق  سةةورفا  ول يةةان  إ  انالةة بل الجغ افةة  ةةةين دول المحةةور ) خ يةة ّ   وفةة  هةة ا السةةياق 
ا مةةةن الحصةةةار الم ةةة وض أليهةةةا  وذلةةةع أ ةةة  فةةةت  الحةةة ود والميةةةاة  الخ ةةةوات التةةة  قةةة   خّ ةةة

فةةةةةةولي » اةةةةةة ت قيةةةةةةاةأا ةةةةةةة أ ةتي يةةةةةة ب قةةةةةةادة المحةةةةةةور  تيةةةةةة    وهةةةةةةو مةةةةةةمييةةةةةةا  أو  أسةةةةةةك فا   و  مييهةةةةةةا
الحة ود من األقمار الصياعية  اي  إلى أن رنه ان   ية  مي ة  ا ألةى  ن ر ور اأ األم فكية «نيو 

 و وال  إلى ل يانر  إ  انمن  آمي ا الي الية  األم  ال ي خ ت  ن فا ا - السورفة

ذار آاجتميةةةوا فةةة     قةةة ك ةةة انمةةة   لةةةان ر سةةةات أرلةةةان اليةةة اق وسةةةورفا و أن هةةة ا األولةةةيي دييةةة ا  
لتيسةةيق ملةةا الحةة ود ةةةين اليةة اق وسةةورفا  وكأةةادة فةةت  الميةةاة  ةةةين ال لةة  ن     فةة  دماةةق2019

                                                           

شـباط  7خبـار اللبنانيـة، ّحي مـثالا، جريـدة األالتشـبيك الصـ :«محـور المقاومـة»حسين منصور،التشبيك ال ـدماتي فـي  ــ  61
2019 . 
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ةةةين  إلةةى جانةة  مياقاةةة ملةةا الياةةا ال ةة يّ   والوليةة ر  و وليةة  ا  ةةاق رأةةادة  ث يةةأ الةة أامن رالاةةامن
 لانةةةةةةةةأ ا  اةةةةةةةةأ لةةةةةةةةا    2018نةةةةةةةةو فةةةةةةةة  اليةةةةةةةةام أو  دصو ةةةةةةةةا    62أ ةةةةةةةة  اليةةةةةةةة اق وسةةةةةةةةورفا إ ةةةةةةةة ان

اليةةة اق فيهةةةا   ودماةةةق ألةةةى ماةةة و  مةةة  سةةةكة ت   خةةةة  ةةة بل ةةةةين ال لةةة  ن وفاةةةار  نهةةة ان مةةةن
 ؛ضة  السةورفةإلةى األرا ومةن تةنّ   إلى مييات ال ص ة الي اقة  إ  انجيور  ةمن م  ية المج و مت 

  ييا التياون م  دماق فة  مجةال إناةات مييةات دحة ي فة   إلى ون ي  اناراما خسيى المس ولون 
لياةةةا والت ةةةادل وأمةةةا الم افةةةئ والسةةة ن والتسةةةهي ت ل فةةةادة ت لةةةة ا  الحمي خةةةة د  نةةةوس السةةةورفة

 جا التغل  ألى الحصار ال ي  خع  لو ال ل انر أالتجاري  وذلع من 

 سةةةةتي   إ ةةةة انإن ر  2019ذار آفةةةة   ا فةةةة  ناةةةة  و فةةةة    ال  ف انيةةةةة «التةةةةاخم »  ةةةةحي ة وقالةةةةأ
بيةة  ة مين ن فةق  جةاري مةن نهة ان إلةى د   للسةي  ة ال املةة ألةى مييةات سةورفا التجةاري ال ميسة  

ا الةة ادل المتوسةة   ألةةى ن فةةق  جةةاري ةةةين المييةةات سةةيمثّ  واأت ةة  التا فةة  أن ؛« حةة  المتوسةةلال
  63  أ   الي اقإ  ان

أسواةةةةةيت    لمةةةةةا و ةةةةة تو ولالةةةةةة ر ةةةةة انر رالجةةةةةام ة ال  ةةةةة ار  للتا فةةةةة  وفاةةةةةا   ال ةةةةة يّ  الممةةةةة ّ  وف يةةةةة ّ 
ة إلى تلي هةا تة ر هللا  لمةا ي  انارن فق إم اد لياا األسلحة    اناألم فكية  إذ خعمن ر رة س

 قتصادخة والسياسيةر ا ت لة الميليايات الت    أمها  إضافة إلى فوام ب االسيسهّ 

 ه نحو الشر  ب ــ التوجّ  
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لالصةةين وروسةةيا وتتةةى لورفةةا الاةةمالية    ا   ي فةة  التيةةاون االقتصةةادي مةة  الةة ول الاةة ليةخاةةكّ 
مةين ليةو األإاةار أوهو مةا  ؛وميها اليمن  ل لت اع ألى الياوبات  المحور دول مامأ متاتا   ديارا  

 ن   ةون الصةين أهةنّ أن لةة  ل  فونيةة  تية  خمكةن إ ل دة  اليام لح ر هللا السةي  تسةن نصة هللا
صةا  مةا  ي خسةّ  فة ا  االسةتثمارات الغ بيةة التة  نال ةا   وبما  ة  ا  جاري واستثماري ل ول المحور

   األمي ليةللعغوظ 

 ج ــ القتصاد المقاوم
لةةةى إيوات الاليلةةةة الماضةةةية  وهةةة   يةةةود ليسةةةأ وليةةة ة السةةوهةةة  د المااومةةةة ق خمةةةة  ق  ان ف ةة ة اإ

نلاهةةا  ودأةا تييهةةا الاةةي  أول مةةن أالةة ي لةان   مةام الخمييةة ار  سةة ميةي الجمهورفةةة ارم ّسة
 خيتمة  ألةى مةا  جةود دةو لة   1979ف  اليام  ةولى من  انتصار الثور ساةي  األف  األ     انار

دول  دصو ةةةةا    لةةةةى الخةةةةار إ   دون الحاجةةةةة لمةةةة  اليةةةة  إ ةةةة انةيةةةةات أ  وألةةةةى سةةةةواأ  إ ةةةة انرض أ
 االست  ار اليالم  

ن  فةةة   دةةامي    ألةةى السةةي  ألةةنلةةق الم اةة  األأ  إ ةة انألةةى  األمي ليةةة ومةة   اةة    الياوبةةات
لتي فة  االأتمةاد     انةار  تي  دأا الاي  2010ت  د ادا و ف  اليام أاالقتصاد المااوم ف  

أةة ات تصةةادي اسةة م  قةةادر ألةةى مواجهةةة األضةة ورة  اةة خن نمةةوذ  اقألةةى االقتصةةاد المحلةة   و 
  64   اناراقتصادخة ألى الاي   ون ت با  خايّ  نال  

لةةق مةةن أسةةي  واقييةةة    أمةةو أةةن ماةة و   ألمةة    ي    ع ةةارةن سياسةةة ارقتصةةاد الماةةاوم  هةةإ
المااومةة  و هة ع لمية  ر قتصةاد محةو  يتم  ألةى  ة اةي  نوفلةة األمة  اله  و   الملحة لو الحاجة

قتصاد ف  مواجهة الص مات المختل ة  فه  ليسأ سياسة م تلّية  ةةا هة  ع ةارة أةن   هور اال
                                                           

يرانيـة، إجلـة مـدارات لمقاومـة والممانعـة، مبـين ا :خـرون، التقريـر السياسـي: التنميـة فـي ايـرانآــ علي طـار  الزبيـدي و    64
 33، ص 2019يلول أ، برلين، 2د ، المجلّ 5العدد 
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تةوال المختل ةة ا مة  ال ة وع واألقادرة ألى الت ّية سياسات  نوفلة األم     تمت  دم ونة  جيلها
 نتامجها ستييكي ألى الواق  الحال   أن والمتغي ة  ف  تين

هةةو أن اقتصةةاد  األول   لواقةة  مةةن  سةة  ين أساسةةيينلاقتصةةاد الماةةاوم ان لاةةأ فةة  ان الحاجةةة إ
  ال ول الم   ل دارقتصاد اليالم   خجيلها  ت ت  دما خحصا ف  اليالن ألى الصيي  ارقتصةادي

فهةةةو أن الةةة ول   أمةةةا  الثةةان   وهةةو مةةةا قةةة   ةةييكي سةةةل ا  ألةةةى مصةةلحة الةةة ول ؛ما األ مةةةاتال سةةيّ 
ال  ةةة ا  سةةةيى لت سةةةيح واقةةة  الهيميةةةة مةةةن دةةة ل جيةةةا السياسةةةات ارقتصةةةادخة سياسةةةات إةت ا فةةةة  

لةةةى ال ضةةةةور لماةةةةارف  الهيميةةةةة إت لةةةات المااومةةةةة والتحةةةة ر  لةةةة فيها  سةةةتخ مها لت وفةةةة  الةةةة ول و 
وجيلةو دولةة   ن ألى دول المحور اليما لتاوفة أسي ارقتصةاد الخةا  دكةاّ وه ا خحتّ  ؛األمي لية

   65قادرا  ألى مااومة التح خات

  ا،  ألى الاكا   ي ادها      سياسة ارقتصاد المااوم ألى أ ة دصام  خمكن 

ــــ  1  إأتمةةةاد ال لةةة  ألةةةى  إن حقيـــق العدالـــة اإلجتماعيـــة عبـــر تحريـــك العجلـــة اإلقتصـــاد ة:ت ـ
 وبالتةال  إخجةاد  فة   ح فةع أجلةة ارقتصةاد  وفيمةا ألةى   فةادة ارنتةا  الةوني  خ سةهنقتصادب ا

دصو ةا  أن   ف   أما ج  ة ة  ممةا خجيةا ال  اةات ال اية ة والمح ومةة  سةت ي  مةن هة ا التاة م
 وبالتةةال  سةةيتن ارأتمةةاد ألةةى ؛هةة ا التوجةةو سةةيجيا مسةة لة ارلت ةةات الةةى ال اقةةات ال ادليةةة أا ةة 

 ة )اليلمّية  ارنسانّية  وال  ييّية  الموارد ال ادليّ 

د األ مةةةات ارقتصةةةادخة مةةةن أاثةةة  األمةةةور التةةة   هةةة ّ    يةةة ّ القـــدرة علـــى مواجهـــة األزمـــات:  ـــــ  2 
اقتصةاد الةة ول  فالة ول ال  ةة ا  سةةتخ م السياسةات ارقتصةةادخة للعةةغل ألةى دول  أدةة ا ألسةة ار 

                                                           

 ــ المرجع ذاته.   65



40 
 

سياسةة   حمة  مةن األ مةات  اد الماةاوممسة لة اللجةوت لاقتصة مةن وهو األم  ال ي خجيا ؛سياسية
 من جهة  ومن الح   والياوبات من جهة  أد ا 

هن فةةة  إخكةةةال سةة    إن سياسةةةة ارقتصةةاد الماةةةاوم جعـــل الشـــعب محـــور الحركـــة اإلقتصـــاد ة: ــــ 3
لتةةة   متلةةةع تيةةة   وجةةة  ال ثيةةة  مةةةن الييا ةةة  المسةةةتيّ ة لليمةةةا  وا  الياةةةاظ ارقتصةةةادي لليةةةاس

 66 لى جان  اليلن والمي فةإ المهارات وارة اأات 

الةةى ارقتصةةاد الماةةاوم خجيةةا داليتيجةةة مسةة لة  حايةةق  إن ارلت ةةات  تحقيــق اإلكتفــا  الــ اتي ــــ  4
 ذا ّيةةا  لةةى المجةةاالت التةة   ت ّلةة  اات ةةاتا  إضةة ورفا   وبالتةةال  خجةة  ارلت ةةات ارات ةةات الةة ا   أمةة ا  

دوفةة فة  ق   هن أي اي   وهة  المةواد الغ اميةة  واألو  مين المواد ارست ا يجّية واألساسّية  الت  
 ا  ي   إمكانية  ي ضها لاةت ا  ف  تاجا ها األساسية ممّ   ال رجة األولى

 قتصةاد الي  ة خجيا  ا أتماد ألى الي لفاال  عتماد على الطاقات القابلة للزوال:تقليل ال  ــ 5 
القيمةة السةولية لهة ب ال اقةات  لمةا هةو  مةات وارنهيةار فة  تةال انخ ةاض  ضةة لألن الة ول أ  م

جمةة   والتةة  ألورونةةار فةة  اليةةالن   مةةة رفيةة وسأسةةيار الةةي ل دسةة   أوم ديةة  انخ ةةاض تا ةةا اليةة
نيةةةة   مت نيةةةةةلةةةةى مسةةةةتوفات إسةةةةيارب أال لةةةة  ألةةةةى الةةةةي ل  وبالتةةةةال  و ةةةةول لةةةةى انخ ةةةةاض إت دّ أ

 لل  ميا الوات    ا  دوالر  30مس وقة مي  أاود نوفلة )
مةةن أهةةن األسةةي التةة   ةة ف   مسةة لة تاافةةة ارسةةته     يةة ّ  إصــالح النمــوذج اإلســتهالكي: ــــــ 6

هةو ذلةع المجتمة  الة ي خجيةا  م أو الخلا  فالمجتم  ارسةته ا اليجلة ارقتصادخة  نحو األما
األمة  الة ي  ؛ا خي ضةو لخ ة  الوقةو  فة  الت ييةةمّمة  نتاجيةةإأاثة  مةن لونهةا  سياستو استه اية

  67دالع ورة  إقتصادا  قامما  ألى الياا والت ةي   ومي  اله ر وارس اع  خ  ض
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إن من أهن أسي ورلام  ارقتصةاد الماةاوم  هة  مسة لة  إلقتصادي ومكافحة الفساد:األمن ا ــ 7
وذلةةع خحصةةا أ ةة  ميةة  المسةةتغّلين والمتحةةا لين     سةةيح األمةةن ارقتصةةادي أ ةة  مكافحةةة ال سةةاد

 الاانون  ألى
ر خيتمةة  ارقتصةةاد الماةةاوم ألةةى اليلةةن داةةكا  ل يةة   ةةةا إن الت ةةوّ  ر:ــــ العلــم أســاس التطــوّ  8 

هو من أهّن ال يى التحتّية لاقتصاد ف  أّي ةل    تي  أن   وف  المستوا اليلمة  للمةوارد  اليلم 
صةةةال اليلةةةن دورة ا ا خجيةةةا مّمةةة  إقتصةةةاد قوفةةةة أليّ  ةال اةةة فة فةةة  الةةة  د خسةةةاهن فةةة  ةيةةةات أرضةةةيّ 

  68 ي لق و ستم ّ   ودا ة ف  األقسام ذات الممّي ات اليالية  دالث وة
هة ا   مّية ان اةوم االسةت ا يجية اليمليةة ل قتصةاد الماةاوم ألةى رلية  ين أساسةّيتين   من جهةة تانيةة

 أن ني ب   االقتصاد
ر ال لية ة األولةةى  تيلةةق ةتحايةق السةةيادة واالسةةتا ل االقتصةادي  - الم يةة  ألةةى قاأة ة متييةةة   حةة ّ 

 69ال ل  من الت يية للخار    
فه  مي  ا،د فن من استخ ام الوساما االقتصادخة لس ح سياسة  للتة تي    أما ال لي ة الثانية -

 70ألى موقا أو سياسة دولة ما  
  الت ييةةالمااومة للخة و  مةن  ل ور محوردارنة ن فق   اّكاالم لورة  ةه ب الخيارات الث ت إن

دسةةةةة   الحةةةةة ر   ثاةةةةةا لاهلهةةةةةاومةةةةةن ن ةةةةةق األ مةةةةةات االجتماعيةةةةةة الياجمةةةةةة أةةةةةن الياوبةةةةةات التةةةةة     
مةةات سةةاانها وسةةل ها ماوّ إجةةا أمةةن   ها الوالخةةات المتحةة ة ضةة  دول المحةةوراالقتصةةادخة التةة   اةةيّ 

 الاوة والا رة ل  ها  

 

                                                           

ذار آ 21جدي فلسفة "القتصاد المقاوم" التي يدعو إليها خامنئي إلنقـاذ إيـران مـن العقوبـاتق موقـع نـون بوسـت، ــ هل ت    68
2017. https://www.noonpost.com/ 

ــ  69 ــاومـ ال ــة مهــر لأل رئيس روحــاني يدكــد اســتمرار توجهــات الحكومــة بشــأن القتصــاد المق ــة، ، وكال ــا  بالعربي نيســان  5نب
2017 .https://ar.mehrnews.com/ 
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 الستنتاجات

مجح ةةةةة وقه فةةةةة ونيةةةة    االن  ادخةةةةة أو األمميةةةةة  أت تةةةةأ التجةةةةارر أن الياوبةةةةات االقتصةةةةادخةلاةةةة  
  فةةة  مةةةن ميانةةةاة الةةة ول هةةة  و  ؛  فةةة  آتةةةار سةةةل ية وأواقةةة  د يةةة ة ال تصةةة  لهةةةاقانونيةةةة  و تسةةة ّ 

ة لغاخةةةات اسةةةتيمارفة وقه فةةة افها الميليةةةة  وأن اسةةةتيمالها لةةةانق أهةةة والاةةةيور واألفةةة اد  ولةةةن  حّاةةة
لاوانين المحليةة ألةى دول أدة ا  تيةاقع لما أن محاوالت ف ض ا  ل  ض الي وذ وسل  الخي ات

ل  م  م اد  الاانون ال ول  وميثاق األمن المتح ة ال ي خح   الت دا ف  الاة ون ال ادليةة للة و 
 وفي  ألى  سوفة الي اأات دالحوار وال  ق السةلمية  وأن اسةتم ار دعةو  األمةن المتحة ة ررادة

 ةةةةاقن األوضةةةةا  ال وليةةةةة وكاةةةةيال الم فةةةة  مةةةةن الوالخةةةةات المتحةةةة ة و   ف هةةةةا لسياسةةةةا ها سةةةةي ف  مةةةةن  
 الح ور ف  اليالن  

 ان إف اظ ال ميي األم فك  دونال    ام  ف  استخ ام الياوبات االقتصادخة لسة ح ل ة ض أجية ة
مةةةام مسةةة ولية أخعةةة  دول ذلةةةع المحةةةور   وااةةةي ن فةةة  السياسةةةة الخارجيةةةة ألةةةى محةةةور المااومةةةة

ن ماليةةة األم فكيةةة  دةةال نن مةةن أن  االناةةااق أةةن أاثةة  مةةأةةن وسةةيلة  للةةتمّل  مةةن الاةةوة ال ال حةة 
 س ية أاود من  يمية ال والر    و  ي ا  للغاخة 

وال  فاةةة  ؛ا الجهةةا  اليصةة   الم لةة ي لمي ةةن الميةةام ت الماليةةةفالي ةةام المةةال  األم فكةة  خاةةكّ 
 القتصةاد والتحةّ ر مةنامةت    مةام ا  تمثةا فة الوتي ة لصون الا ار السياس  الةوني  والسةيادي 

صةةاد وبيةةات اقت  خجةةاد ةةة اما اقتصةةادخة  والتاةة يع ةةةين دول المحةةور المتجةةاورة جغ افيةةا  كالت يّيةةة  و 
م ق نة كدا ةة ال راأة  والصةياأ   و   قوامو  حايق االات ات الة ا   و فةادة اليةا    المحلة   مااو 

لمةة  ها  ة واسةةت جاأمكةةين للياةةول الم ّ ةةوالت  الييةةان لاةةة ا   واالةت ةةار  والصةة ع ألةةى ال حةة  الي 
خجةةةة  أن نحّاةةةةق األمةةةةن الغةةةة ام  والسةةةةل  لمةةةةا هن فةةةة  ةيةةةةات اليهعةةةةة الونييةةةةة  سةةةةلت    مةةةةن الغةةةة ر

م ليةةة ى ال اقةةات والمةةوارد ال اداالأتمةةاد ألةة مةة   ارنتاجيةةة و ةة مين مواردهةةا فةة  االقتصةةاد الماةةاو 
 ن  ق من ال ات لمااومة ا،د  واال

 


