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 الحرب الهجٌنة  .1

" الحروب الهجٌنة"مع تراجع الموة االلتصادٌة النسبٌة لواشنطن ، أطلمت سلسلة •
فً محاولة للحفاظ على مكانتها فً العالم ونفوذها فً أوروبا وآسٌا على وجه 

التً نصبت نفسها تواجه الدولة . الخصوص، وفً منطمة ؼرب آسٌا المتصلة
جدٌدة ومثل « دولة عظمى= لعبة عظمى »المهٌمنة " وأعطت طابعا ذاتٌا ب

االستراتٌجً للعدٌد من ٌكون هذا السٌاق ، " ألعاب عظٌمة"سابمتها من ال 
 .الحروب اإلللٌمٌة

2 

 اللعبة العظٌمة  الحروب االللٌمٌة  

 آسٌا الوسطى وبالد فارس والهند

 

االمبراطورٌة الروسٌة و 

 البرٌطانٌة
عشر المرن التاسع  

كورٌا ، فٌتنام ، إفرٌمٌا ، أمرٌكا 

 الالتٌنٌة
الوالٌات الماحدة االمرٌكٌة فً 

الحرب )السوفٌٌتً  مواجهةاالتحاد

(الباردة  

العشرون المرن  

الشرق األوسط وآسٌا الوسطى 

 أوروبا الشرلٌة
الوالٌات المتحدة ضد تهدٌد الكتل 

مرتبطة بالصٌن )األوراسٌة 

 وروسٌا

  المرت الواحد و العشرون
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حرب هجٌنة أم حرب جٌل 

 رابع؟ 
"هو مصطلح مفاهٌمً ولٌس تارٌخً ، فً إشارة إلى" حرب الجٌل الرابع: 

 حرب الخطوط الثابتة أو الخنادق. 1

 االستنزاؾ ، على سبٌل المثال المدفعٌة تلٌها المشاة. 2

 السرعة والمفاجأة وااللتفاؾ: المدرة على المناورة. 3

 وشرعٌةجبهات متعددة ومعمدة ، وكالء ؼٌر نظامٌٌن ، حروب التصادٌة . 4

 ًكان موجوًدا منذ لرون  -والدعاٌةواإلرهاب المبنً على عمودمع الحصار االلتصادي  -أو الحرب الهجٌنة " الجٌل الرابع"الوالع ، ف

 عدٌدة

 ًوشرعٌة" حكٌمة"لجعلها تبدو " عموبات"ب( بما فً ذلن المماطعة)العصر الحالً ، تمت إعادة تسمٌة الحصار االلتصادي ف. 

 

الجٌل الرابع كاستراتٌجٌة تستخدمها عما حرب عن الحرب الهجٌنة ( باللؽة اإلنجلٌزٌة)تتحدث الكثٌر من الدراسات الحالٌة : ملحوظة

 .المماومة ضد اإلمبرٌالٌة

 

William S. Lind (2004) Understanding Fourth Generation War, Military Review, September-October 

Tim Anderson (2019) Sanctions as Siege Warfare, Chapter 3 in Axis of Resistance, also online here: 
https://counter-hegemonic-studies.site/sanctions-3/ 



 التراجع االلتصادي النسبً فً الوالٌات المتحدة ، والعوالب

Gallup (2016) No Recovery: An Analysis of Long-Term 
U.S. Productivity Decline, online: 
https://news.gallup.com/reports/198776/no-recovery-
analysis-long-term-productivity-decline.aspx 

أدى تراجع اإلنتاجٌة والتجارة األمرٌكٌة على منذ أواخر الستٌنٌات 

انخفاض حصة الوالٌات المتحدة من الناتج )المدى الطوٌل إلى 

 :مما دفع واشنطن للمٌام بما ٌلً( المحلً اإلجمالً العالمً

محاولة احتواء الخصوم الجٌوسٌاسٌٌن. 

  فرض امتٌازات احتكار وحموق الملكٌة الفكرٌة لصالح

 الوالٌات المتحدة؛

مع فشل العولمة ، حاولت فرض التكتالت اإلللٌمٌة. 

  واالستٌالء علٌها" المحٌطٌة"البحث عن تمسٌم الدول. 
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من أوراسٌا وكتل الموى المستملة األخرى ولد أرادت فً المرن الحادي والعشرٌن " تهدًٌدا"ترى واشنطن 

 »جدٌدشرق أوسط "إنشاء 
السٌطرة الكاملة على منطمة ؼنٌة بالموارد وإمالء شروط الوصول إلى اآلخرٌن ، ال سٌما فً : أهداؾ اإلمبراطورٌة التملٌدٌة

 :ضوء

 النفوذ الروسً فً أوروبا الشرلٌة وآسٌا الوسطى -       

 

 )الحزام والطرٌك)ل  شبكة البنٌة التحتٌة الضخمة. توسع الصٌن ، خاصة -       
 

احتمال وجود روابط لوٌة بٌن أوروبا وروسٌا والصٌن ، األمر الذي من شأنه أن ٌضعؾ مكانة الوالٌات المتحدة فً  -       
 .وآسٌاكل من أوروبا 

، مبادرة  2013الترح الربٌس الصٌنً شً جٌن بٌنػ فً عام 

مشروع اتصال فً العالم فً وهو أكبر (BRI)والطرٌكالحزام 

الصٌن بجنوب شرق آسٌا " الحزام"وٌربط . العصر الحدٌث

وجنوب آسٌا وآسٌا الوسطى وروسٌا وأوروبا براً ، أما 

فهو طرٌك بحري ٌربط الصٌن بجنوب شرق وجنوب " الطرٌك"

 .آسٌا وشرق إفرٌمٌا والشرق األوسط

5 
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 عن الجدٌد األوسط والشرق وآسٌا ألوروبا المناهضة أهدافها متابعة واشنطن تستطع لم
 ،الهجٌنة الحرب إلى تلجأ لذلن ، االلتصادٌة الهٌمنة أو التملٌدٌة الحرب طرٌك

 :باستخدام
 وؼٌرها السعودٌة العربٌة المملكة مثل) الجماعً اإلرهاب لتموٌل العمٌلة الدول•

 (الدول عشرات ضد" (عموبات" المسماة) االلتصادي الحصار إجراءات• (
 خالل ومن والشركات الحكومٌة اإلعالم وسابل خالل من ، الجماهٌرٌة الدعاٌة•

 االجتماعً التواصل وسابل على (لٌود وضع) على السٌطرة
 "الكامل الطٌؾ هٌمنة" ، "الذكٌة الموة" :مثلاالمبرٌالٌة  العمابد على االعتماد•
 (RTP) "الحماٌة مسؤولٌة" و "االستثنابٌة" و "االنفصال تدمٌر"،

 ستكون "ب الخطة" فإن ، الخضوع على المستملة الدول حمل باإلمكان ٌكن لم إذا.
 ."ٌصرخون" حتى ، بأكملها شعوب ومعالبة وتمسٌم إلضعاؾ

فً حدٌثه عن اإلجراءات المتخذة ضد حكومة سلفادور ألٌندي  

المنتخبة دٌممراطٌاً فً تشٌلً ، فً أوابل السبعٌنٌات ، أعرب 

فرض االضطرابات رؼبته فً الربٌس األمرٌكً نٌكسون عن 

"  لجعل االلتصاد ٌصرخ"السٌاسٌة والتؽٌٌر من خالل تدابٌر 

Kornbluh 2017. 
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 الحرب االلتصادٌة على هٌئة عموبات 

 العموبات بموجب المانون الدولً •

 

 ((UCMsالجانب أحادٌة التدابٌر المسرٌة  •

 

 تأثٌر حرب الحصار •



8 

 بموجب المانون الدولً؟" العموبات"ما هً 

 .النتٌجة العمابٌة أو التصحٌحٌة لبعض اإلجراءات الحكٌمة" العموبة"تعنً  •
الدولة من ( رد)انتمام فً المانون الدولً التملٌدي ، هنان مبدآن ٌمال إنهما ٌحدان من  

 :اآلخرٌن
 .  مع العمل المزعوم من لبل الطرؾ اآلخر" متناسب»الرد ٌجب أن ٌكون   -  

 Shneyer and Barta)))ال ٌأتً إال بعد محاوالت تفاوض  انتماموأي  -   
1981) 

لبل عام )األولٌة األمرٌكٌة ضد كوبا '' العموبات `` على سبٌل المثال ، لٌل إن •

عن على انها تعوٌض كان من الممكن تبرٌرها خالل انهٌار المفاوضات ( 1962

ومع ذلن ، فإن  ؛White 2018: 8)) 1961-1960الممتلكات المؤممة فً 

 .  الدولٌةاإلجراءات المسرٌة الالحمة انتهكت مجموعة من الموانٌن 

على كوبا ، الحصار المستشار المانونً للوالٌات المتحدة ، خالل خطط إطالق ألّر •

منذ ذلن الحٌن تحدثت  ؛) (OLC 1962بالحربله معنى شبٌه " الحصار"بأن 

 “حظر"الوالٌات المتحدة عن 

بالرؼم من ذلن ، اتبعت العموبات الدولٌة المفروضة على جنوب إفرٌمٌا مساًرا   •

 .حكًٌما
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 :العموبات المفروضة على الفصل العنصري فً جنوب أفرٌمٌا

تم التخطٌط للمطالبة بمماطعة وفرض عموبات على نظام الفصل العنصري فً جنوب إفرٌمٌا •
.  بعناٌة من لبل تحالؾ واسع من الحركات الشعبٌة فً أواخر الخمسٌنٌات من المرن الماضً

 جاءت الدعوة إلى العموبات فً أوابل الستٌنٌات ، بعد حظر المنظمات الجماهٌرٌة؛

من ذلن ، أن دعوة المماطعة حظٌت بتأٌٌد الجماعات والنمابات فً جنوب إفرٌمٌا ، والذٌن من األهم •
 المرجح أن ٌتأثروا بالضؽوط االلتصادٌة ؛

الذي دعا الدول األعضاء ( 17-د ) 1761، تبنت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة المرار  1962فً عام •
 .إلى فرض عموبات على جنوب إفرٌمٌا

جرٌمة ضد "، صنفت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة الفصل العنصري بأنه  1966فً عام •
صادق  1984، وفً عام  1973فً عام ( معاهدة)، وتم إدراج هذا فً اتفالٌة " اإلنسانٌة

 علٌها مجلس األمن الدولً ؛

جاءت مبادرة المماطعة والعموبات من حركة التحرر الوطنً فً (: "10: 1965)رٌدي •
المضً لدًما على الصعٌد الدولً بدعم من الدول األفرٌمٌة والدول [ تم]جنوب إفرٌمٌا ، و 

 ؛"الضمابر فً الدول الؽربٌةمن أصحاب األخرى ، فضالً عن رجال ونساء 

مع تفكٌن نظام الفصل . فمط فً أواخر الثمانٌنٌات انضمت الدول الؽربٌة إلى العموبات•
العنصري ، فً الفترة االنتمالٌة فً أوابل التسعٌنٌات، دعا نٌلسون ماندٌال إلى إنهاء العموبات 

 (.1993برٌستون ( )باستثناء تلن المفروضة على األسلحة)

 



اتفالٌة لمع جرٌمة الفصل العنصري  :الصورة العلوٌة

، على  1973نوفمبر  30والمعالبة علٌها ، نٌوٌورن ، 

 :اإلنترنت

https://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.htm
l 

لعام  (1761XVII (دعا لرار األمم المتحدة : إلى الٌسار

إلى مماطعة دولٌة لنظام الفصل العنصري فً  1962

 :عبر اإلنترنت: جنوب إفرٌمٌا

http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1
962/21.pdf 
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ٌمكن أن تكون حالة جنوب إفرٌمٌا نموذًجا للعموبات الدولٌة والشرعٌة الواسعة ضد الفصل العنصري فً 

 :إسرابٌل ، أي

     إعالن الفصل العنصري فً فلسطٌن المحتلة جرٌمة ضد اإلنسانٌة. 

موافمة واضحة من أولبن الذٌن من المحتمل أن ٌتأثروا بالمماطعات ؛ 

 ؛" دول الخط األمامً"المماطعة من لبل أكبر عدد ممكن من 

موافمة الجمعٌة العامة لألمم المتحدة على المماطعات والعموبات ؛ 

 فً المراحل األخٌرة ، ستنهار الروح المعنوٌة الصهٌونٌة الداخلٌة وستضطر الدول الؽربٌة إلى تمدٌم الدعم
 .لتفكٌن نظام الفصل العنصري
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 وغٌر لانونٌة؟" التدابٌر المسرٌة األحادٌة"كٌف تختلف 

"(  العموبات"بـ الملمبة  UCM)التً تتخذها واشنطن " التدابٌر المسرٌة األحادٌة"معظم 

 :ؼٌر لانونٌة ، لألسباب األربعة التالٌة
ٌحظر المانون الدولً اإلكراه االلتصادي ، من خالل مبدأ عدم التدخل والحظر .   1

 الضمنً فً مٌثاق األمم المتحدة ؛
، مثل " نٌة ؼٌر لانونٌة"تكون عدم الشرعٌة أكثر وضوًحا عندما ٌكون هنان  2.  

 اإلضرار بالتصاد دولة أخرى بؽرض اإلكراه السٌاسً ؛
 لانونٌة ؛دول  الطرؾ الثالث ؼٌر كما تعتبر اإلجراءات التً تضر بحموق  3. 
المحددة ، على سبٌل العرفً والمعاهدات وعادة ما تنتهن أًٌضا المانون الدولً  4. 

 .المثال منظمة التجارة العالمٌة ، البرٌدٌة ، البحرٌة ، إلخ
 

Tim Anderson (2019) Sanctions as Siege Warfare, Chapter 3 in Axis of Resistance, also online here: 
https://counter-hegemonic-studies.site/sanctions-3/ 

UNHRC (2021) Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment 
of human rights, online: https://www.ohchr.org/en/issues/ucm/pages/srcoercivemeasures.aspx 
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Unilateral Coercive Measures taken by the Saudi-led Coalition (Source) to violate 
human rights and exacerbate the dire humanitarian situation in Yemen (Target) 
Online: http://arwarights.org/unilateral-coercive-measures-complaint 

 :لذلن ، من الناحٌة العملٌة

    - UCMs  هً شكل من أشكال حرب الحصار" تؽٌٌر النظام"التً تهدؾ إلى. 

 دعابٌة ؛ٌتبعها حروب أحٌانًا حصار بري وبحري ، ودابًما ٌرافمها  -    

ومن األمثلة المعاصرة الحروب االلتصادٌة ضد كوبا ونٌكاراؼوا وفنزوٌال وإٌران  -    

 .وسورٌا والٌمن

على مجموعات مماومة معٌنة داخل العراق ولبنان متشابهة إلى " العموبات الجزبٌة"إن  -    

حد كبٌر ، حٌث أن لها حدوًدا للٌلة وتجسد اإلكراه السٌاسً فً محاوالت للحد من نفوذ تلن 

 .الجماعات
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UCMs  1962ضد كوبا ، من عام 

، جادل المسؤول األمرٌكً الكبٌر لٌستر مالوري لمعالبة الهجمات االلتصادٌة على السكان الكوبٌٌن ،  1960فً عام 

 :لتموٌض ما كانوا ٌعرفون أنه حكومة ثورٌة شعبٌة
الوسٌلة الوحٌدة المتولعة إلبعاد الدعم الداخلً هً من ( ... فً المابة 50ألل تمدٌر رأٌته هو )ؼالبٌة الكوبٌٌن ٌؤٌدون كاسترو "      

ٌجب اتخاذ كل الوسابل الممكنة على الفور إلضعاؾ ... خالل خٌبة األمل والسخط المابمٌن على عدم الرضا االلتصادي والصعوبات 

 “لجلب الجوع والٌأس واإلطاحة بالحكومة ...... الحٌاة االلتصادٌة لكوبا 
(  عماًل حربًٌا" )= حصاًرا"تضم اآلن ما تسمٌه كوبا  2021إلى  1962من الموانٌن واألوامر التنفٌذٌة من سلسلة    

 ؛" حظًرا"والذي تسمٌه الوالٌات المتحدة 
إن مجموعة الوالٌات المتحدة المكونة من عشرة لوانٌن ومراسٌم  2018كوبا فً تمرٌرها لألمم المتحدة فً عام لالت   

، بٌنما تنتهن أًٌضا حموق الدول  GATT-WTO العالمٌةالتجارة ومنظمة تنتهن مٌثاق األمم المتحدة ولانون التجارة 

ضد أطراؾ ثالثة ، من لبل ممثلً " حظر وتهدٌدات وابتزاز"وٌصاحب العموبات فً المانون . األخرى ذات السٌادة

 .(MINREX 2018: 51-55)" الكوبً بسبب الجوع والمرضتركٌع الشعب “الحكومة األمرٌكٌة وتهدؾ إلى 

  



Countries ‘sanctioned’ by the USA and the European Union 

Country USA European 

Union 

United 

Nations 

Afghanistan  X X 

Balkans (6 countries) X   

Belarus X X  

Bosnia and Herzegovina  X  

Burundi X X  

Central African Republic X X X 

China  X  

Cuba X   

Dem Rep Congo X X X 

Egypt  X  

Eritrea  X X 

Guinea  X  

Guinea-Bisseau  X X 

Haiti  X  

Iran X X X 

Iraq X X X 

Lebanon X X X 

Libya X X X 

Maldives  X  

Mali  X X 

Moldova  X  

Montenegro  X  

Myanmar (Burma)  X  

Nicaragua X   

North Korea (DPRK) X X X 

Russia  X  

Serbia  X  

Somalia X X X 

South Sudan X X X 

Sudan X X X 

Syria X X X 

Tunisia  X  

Ukraine  X X  

United States  X  

Venezuela X X  

Yemen X X X 

Zimbabwe X X  

Sources: European Union 2019; US Dept of Treasury 2019a 

 

UCMs of the USA and the 
European Union 

لمد فرضت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد 

األوروبً إجراءات لسرٌة أحادٌة الجانب على 

عشرات البلدان ، ولكن بعض هذه اإلجراءات 

المماثلة لألمم ال تمابل أي من اإلجراءات 

 .المتحدة

، لم  2019سبٌل المثال ، اعتباًرا من عام على 

األمم »نوع من عموبات هنان أي ٌكن 

ضد بٌالروسٌا أو الصٌن أو كوبا أو « المتحدة

 .نٌكاراؼوا أو تونس أو فنزوٌال أو زٌمبابوي
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 ضد أطراؾ ثالثة UCMsالوالٌات المتحدة تفرض 

OFAC Major Penalties, 2008-2018 

Year Total USD million Of which the largest were (USD million): 

2008 3.5 -- 

2009 772.4 Lloyds TSB 217m; Credit Suisse 536m  

2010 200.7 Barclays Bank 176m 

2011 91.6 J.P. Morgan 88m 

2012 1,139.1 ING Bank 619m; HSBC Bank 375m; Standard 

Chartered 132m 

2013 137.1 Weatherford Intl 91m 

2014 1,205.2 BNP Paribas 963m; Clearstream Banking 151m; 

Fokker services 50m 

2015 8.9bn + 599.7 BNP Paribas 8.9bn; Credit Agricole 329m; 

Commerzbank 258m 

2016 21.6 -- 

2017 119.5 Zhongxing Telecom 100m 

2018 91 Société Générale SA 53m 

Source: US Dept. of Treasury 2019b; Raymond 2015 

 

، فً ظل إدارة  2009ابتداًء من عام 

"  ؼرامات"أوباما ، بدأت واشنطن بفرض 

أطراؾ )كبٌرة جًدا على البنون األوروبٌة 

بسبب أعمالها مع إٌران وكوبا ( ثالثة

 .وبعض الدول األخرى

OFAC update: 
Yearly total "fines", US$: 
2019 1,289,027,059 
2020 23,565,657 
 
OFAC = 'Office of Foreign Asset Control',  
a section of the US Treasury 
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 إٌرانالتً ٌمارسها ترامب على " الضغط األلصى"أشكال 

الجدٌدة إلى اإلجراءات الموجودة مسبمًا ضد إٌران ، وكثٌر  UCMsأضاف الرئٌس ترامب سلسلة من 

، هدد وزٌر الخارجٌة األمرٌكً السابك ماٌن  2018عام ؛وفً منها ال عاللة له بالمسائل النووٌة 

فً تمدٌم الدعم العسكري لشعوب حكومة إٌران استمرت بفرض الجوع إذا بومبٌو الشعب اإلٌرانً 

على المٌادة االٌرانٌة اتخاذ المرار إذا :لائال ( والٌمنفلسطٌن ولبنان وسورٌا والعراق )المنطمة المستملة 

األمرٌكً على فً العدوان اللوم منها إلماء فً محاولة ، (2018كول ")كانت ترٌد لشعبها أن ٌأكل

كممارسة عدوانٌة " العموبات"اآلخرٌن ؛لامت اإلدارات األمرٌكٌة المتعالبة بتطبٌع ما ٌسمى بأنظمة 

 .غٌر المشروعة" تغٌٌر النظام"تشكل جزًءا من حرب هجٌنة أوسع واستراتٌجٌة 

http://www.ronpaulinstitute.org/archives/feat
ured-articles/2018/november/09/irans-
leadership-must-decide-if-they-want-their-
people-to-eat-pompeo/ 
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https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-
programs-and-country-information/lebanon-related-sanctions 

نفّذ مكتب مرالبة األصول األجنبٌة األمرٌكً 

(OFAC)  برنامج عموبات لبنان منذ األول من آب

، عندما أصدر الرئٌس األمر  2007( أغسطس)

حظر ممتلكات " ، 13441 (EO)التنفٌذي 

األشخاص الذٌن ٌمّوضون سٌادة لبنان أو عملٌاته 

فً ذلن مصرف ٌساعدهم . "ومؤسساته الدٌممراطٌة

الهدف الرئٌسً هو العملٌات المتعلمة .لبنان المركزي

بحزب هللا ، ولكنه ٌشمل أًٌضا الشركات المرتبطة 

 .بإٌران وسورٌا

 عموبات جزبٌة؟ : هل كانت االجراءات المسرٌة األحادٌة الجانب ضد لبنان 
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المواطنون المعٌنون على وجه التحدٌد واألشخاص 

أمثلة لبنانٌة "(: ]لابمة الجهات المحظورة)"المحظورون 

]... 

( فرد)بٌروت ، لبنان ... شٌخ ٌوسؾ عاصً، •

[SDGT] (مؤسسة مارتٌرز فً : مرتبط بـ

شارع ... شركة آبار للخدمات البترولٌة (.لبنان

 [.سورٌا]العازرٌة ، بٌروت ، لبنان 

سفٌر سورٌا فً لبنان ... الكرٌم علً ، علً عبد •

...  ناسكو للبولٌمرات والكٌماوٌات [.سورٌا( ]فرد)

:  مرتبطة بـ. ... )لطاع الٌونسكو ، بٌروت ، لبنان

 إلخ… (. الشركة السورٌة لنمل النفط

ٌُمال عن وزٌر الخزانة األمرٌكً ، بموجب المانون األمرٌكً ، 

...  تجمٌد ممتلكات ومصالح األشخاص "من صالحٌته أن 

التً ألرتها " للعموبات"، وفمًا للمبادئ التوجٌهٌة " والكٌانات

 .الوالٌات المتحدة

 .لٌس له أساس فً المانون الدولًهذا 

لبنان أشخاًصا وشملت إجراءات واشنطن المصرٌة ضد 

وشركات سورٌة ولبنانٌة ، والمسؤول البارز فً التٌار الوطنً 

 .الحر جبران باسٌل
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 تأثٌر حرب الحصار

على  UCMsلمد تضرر االلتصاد السوري بشدة من تأثٌر 

جمٌع األعمال التجارٌة السورٌة لسنوات عدٌدة حتى اآلن ، و 

 2019عام و اإلجراءات المسرٌة األحادٌة الجانب منذ 

 .لترامب'' لانون لٌصر `` بموجب 

مأخوذ من عام ( أعاله)بٌان منظمة الصحة العالمٌة 

على )( جورنالسترٌت وول )ل مضلل تماًما عنوان.2017

بعائلة األسد ، بل ٌمس '' لانون لٌصر `` ال ٌتعلك : ( الٌسار

كل سورٌا واألطراف الخارجٌة التً تتعامل مع سورٌا دون 

 .موافمة واشنطن
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 التصدي لحرب الحصار. 3

، بما فً ذلن االحتالل وإجراءات الحصار على نطاق واسع كرٍد على الحرب الهجٌنة المنتشرة 

 ، UCMsكانت هنان تحركات من األمم المتحدة ضد  ، UCMsواإلرهاب والحصار و 
 .جدٌدةواالستراتٌجٌات التمٌٌزبة ضد الدول وضد تطوٌرها لبنٌة تجارٌة ومالٌة 

2021: Independent UN rights expert calls for unilateral sanctions to be dropped 
against Venezuela, online: https://news.un.org/en/story/2021/02/1084642 
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 فً األمم المتحدة UCMsالتحركات ضد 

خبٌر حمولً أممً ٌحث الوالٌات المتحدة على رفع العموبات 

سورٌاالتً تعٌك إعادة اإلعمار فً   
https://news.un.org/en/story/2020/12/1081032 

تكاثرت أشكال التواصل ؼٌر المشروع بشكل كبٌر لدرجة أن مجلس حموق 

بشأن حموق  27/21المرار  2014اإلنسان التابع لألمم المتحدة تبنى فً عام 

 .اإلنسان والتدابٌر المسرٌة أحادٌة الجانب

المستخدمة ضد  UCMمنذ ذلن الحٌن خبراء للتحمٌك فً نماذج عٌن ولد  

 . العدٌد من البلدان

حموق اإلنسان فً األمم المتحدة فً مجاالت أخرى مثل الحك فً الؽذاء ، خبراء 

 .«الٌمن»على سبٌل المثال  ، UCMsلد شاركوا أًٌضا فً تأثٌر 

2015: Hilal Elver UN Special Rapporteur on the right to food, online: https://news.un.org/en/story/2015/08/506142-
yemen-amid-food-crisis-un-expert-warns-deliberate-starvation-civilians 
2021: UN expert: crippling US sanctions on Syria are illegal and hurting civilians, online: 
https://thegrayzone.com/2021/01/14/un-expert-crippling-us-sanctions-on-syria-are-illegal-and-hurting-civilians/ 
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 حملة كوبا الدبلوماسٌة المناهضة للحصار

الوالٌات " حصار"ٌدعو إلى إنهاء ( منذ التسعٌنٌات)تمدم كوبا التراًحا إلى األمم المتحدة كل عام 

فً السنوات األخٌرة ، تم معارضة االلتراح فمط من لبل الوالٌات المتحدة . المتحدة للجزٌرة

 .واحدة أخرىوإسرابٌل وأحٌانًا دولة 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/06/23/victoria-de-
cuba-en-onu-184-a-favor-2-en-contra-y-3-abstenciones/ 
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 :استراتٌجٌات ممٌزة

األمرٌكً ، وهً حملة ساعدتها " الحصار"كوبا حملة دبلوماسٌة ناجحة ضد لادت •

 .بعثات المساعدة الطبٌة الشعبٌة الكوبٌة وتدرٌب األطباء الجماعً

، مع بناء " التصاد المماومة"نموذج ( دولة كبٌرة)جمهورٌة إٌران اإلسالمٌة طورت •

 .روابط ألوى مع روسٌا والصٌن ودول مستملة أخرى مثل كوبا وفنزوٌال

حرب أثناء حالة ، ( جمهورٌة كورٌا الدٌممراطٌة الشعبٌة)كورٌا الشمالٌة حافظت •

، وهً اآلن "( جوتشً)"طوٌلة األمد ، على إستراتٌجٌة حازمة ومعتمدة على الذات 

 .تعٌد بناء روابط ألوى مع الصٌن



 جدٌدةبناء بنٌة تجارٌة ومالٌة : المماومة االستراتٌجٌة فً غرب آسٌا

المادة اإلسرائٌلٌون واألمرٌكٌون ، أساسه معارضة وٌخشاه تحالف تموده إٌران ، : المماومةمحور 

 .الهٌمنة اإلسرائٌلٌة واألمرٌكٌة

 .روسٌا والصٌن وفنزوٌال وكوبا وغٌرها: األهداف من هذه حلفاء مهمون ٌشتركون فً بعض هنان 

العسكرٌة ، والبنٌة التحتٌة ، والتموٌل : احتمال تحالف غرب آسٌا سٌكون له تداعٌات فً هذه المجاالتإن 

"  الناتو العربً"وترى واشنطن أن هذا التحالف ٌمثل تهدًٌدا لفكرة .، والتجارة ، والتعلٌم ، والتدرٌب

 .المتمركز حول السعودٌٌن وممالن الخلٌج العربً األخرى

 .ما تعتبره واشنطن تهدٌدا ٌعتبر فرصة لدول المماومة المحاصرةطبعا 
 

Anderson, Tim (2020) ‘Iran’s resistance economy and regional integration’, Journal of World Socio-
political Studies, Volume 3, Issue 4, Autumn 2019, Pages 649-877, online: 
https://wsps.ut.ac.ir/article_77940.html 

Iran's 'resistance economy' can help 
build "an economically integrated 
regional bloc" (Anderson 2019) 
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 روسٌا والصٌن: أوزان العداد

زٌادة التعاون التجاري ( 2)بتعدد األلطاب ( والفنزوٌلً وما إلى ذلن)االلتزام الروسً ( 1: )التحوالت االستراتٌجٌة

سٌتم تموٌض الدوالر األمرٌكً ( 3) بشكل كبٌروالصٌن من جهة  مع إٌران من جهة أخرى واالستراتٌجً بٌن روسٌا 

 .لرٌبًا بواسطة الٌوان الرلمً الصٌنً

Namdar 2021 : إٌران،  -الصٌن ]على صفمة  ملٌار دوالر 400الإطالق تسمٌة صفمة المبالؽة فً التبسٌط من

ً ]واألكثر أهمٌة ... ألن أهمٌتها االستراتٌجٌة ستحدد مستمبل الشرق األوسط  اإلسرابٌلً مع للتحالؾ األمرٌكً [ منطمٌا

 ".الحد من الهٌمنة اإلٌرانٌة والتدخل الصٌنً فً المنطمة بعص الدول العربٌة هو 

، والبنٌة التحتٌة الضخمة ، واألسلحة ، و " العاللات االلتصادٌة المطاعٌة"ستوسع روسٌا وإٌران : 2021جوبل 

 ".تحدٌث البحرٌة اإلٌرانٌة[ و... ]تطوٌر الموانا اإلٌرانٌة "

Farhang Faraydoon Namdar (2021) 'How the China-Iran Deal Could Reshape the Middle East', 6 May, online: 
https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-china-iran-deal-could-reshape-middle-east-184581 
Vatanka, Alex (2020) 'Russia, Iran, and economic integration on the Caspian', 17 August, online: 
https://www.mei.edu/publications/russia-iran-and-economic-integration-caspian 
Goble, Paul (2021) 'Moscow and Tehran Dramatically Expanding Economic and Security Cooperation', 3 June, online: 
https://jamestown.org/program/moscow-and-tehran-dramatically-expanding-economic-and-security-cooperation/  
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 :ملخص

االنحدار التً تعانً منها الوالٌات المتحدة، سعت من خالل الحرب حالة فً 

 .على نفوذها الدولًالهجٌنة للحفاظ 

 .الهجٌنةالحصار االلتصادي هً جزء من هذه الحرب حروب •

التدابٌر المسرٌة "التمٌٌز بٌن العموبات كأدوات مشروعة وبٌن ٌجب •

 انتشارا؛األكثر " األحادٌة الجانب 

 :هذه UCMsهنان مجموعة من الردود على كانت •

هذه االجراءات األمم المتحدة لإلبالغ وإدانة تأثٌر آلٌات •

 ، UCMsالمسرٌة

 ،( مثل إٌران ، كوبا ، كورٌا الدٌممراطٌة الشعبٌة)الدول المتمٌزة ردود •

 .تجارٌة ومالٌة دولٌة جدٌدةبنٌة •


