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في العمق
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السنة  43العدد 11832

كيف توظف إيران المخدرات لخرق العقوبات األميركية
واشنطن تتحين الفرص لجعل القضية ورقة مساومة في ملفات أسخن

يرى مراقبون للش� � ��أن اإليراني أنّ مساعي طهران املتكررة لكسر احلصار
األميركي باستخدام العديد من الطرق من بينها استخدام جتارة املخدرات
س � � � ّرا لتوفي� � ��ر التمويل ال� �ل��ازم إلدارة ش� � ��ؤون الدولة ،لن يك� � ��ون إال ورقة
مساومة جديدة في الصراع القائم بني البلدين خاصة في الشرق األوسط
وأفغانس� � ��تان .لكن ما يدعو إلى االهتمام ،وف� � ��ق املراقبني ،هو عدم خوض
واشنطن في القضية رغم االتهامات اإليرانية كون الواليات املتحدة لم تفعل
شيئا جتاه العصابات الدولية التي تتاجر باملخدرات.
طه��ران  -حتاول إي���ران في كل مرة
تظه���ر فيه���ا مناوش���ات م���ع الواليات
املتحدة تشتيت انتباه العالم عن أفعالها
“الس���رية” خاصة وأن لها تاريخا طويال
في كس���ر احلظ���ر األميركي حت���ى قبل
االتفاق النووي ،الذي جاء عقب سنوات
من التحقيقات في ترس���انتها العسكرية
املثيرة للجدل.
وعل���ى الرغ���م م���ن االس���تفزازات
اإليرانية الهادفة إلى تخفيف العقوبات
األميركي���ة ملواجه���ة تداعيات انتش���ار
وب���اء كورون���ا على االقتص���اد اإليراني
امله���دد باالنهيار ،إال أن���ه ليس هناك ما
يش���ير إلى احتم���االت تصعي���د متبادل
مبس���تويات أعل���ى ،حي���ث أن كال م���ن
واشنطن وطهران ال ترغبان في الدخول
مبواجه���ات محدودة أو ح���رب مفتوحة
على كل االحتماالت.

ترامب لديه إصرار عكس
أوباما على معاقبة النظام
اإليراني حتى ولو لم يركز
على قضية متاجرته
بالمخدرات
وقد رفعت العقوبات بعد انس���حاب
الرئيس دونالد ترامب من حدة الضغوط
عل���ى طه���ران عل���ى الس���احة الدولي���ة
وجتل���ى ذل���ك م���ن خ�ل�ال تصريح���ات
املس���ؤولني اإليراني�ي�ن ف���ي الكثير من
امل���رات ،م���ن بينه���م الرئي���س حس���ن
روحاني نفس���ه ،بااللتفاف “بفخر” على
قي���ود الوالي���ات املتح���دة مهم���ا كانت
التكاليف.
وإلى جانب جتارة النفط مع فنزويال
أو فت���ح مس���ارات جتاري���ة جدي���دة مع
دول آس���يا الوس���طى تظه���ر الكثير من
املؤش���رات ،الت���ي تس���وقها التقاري���ر
االس���تخبارية أو التقاري���ر اإلعالمي���ة
الغربي���ة ب�ي�ن الفين���ة واألخ���رى عن أن
جتارة املخدرات تعد إحدى أهم األدوات
بي���د إي���ران لاللتف���اف عل���ى العقوبات
األميركية ،وحتصيل عوائد مالية تواجه
بها أزماتها.
ولكن ما يثي���ر االنتباه هو عدم تقدم
الوالي���ات املتح���دة برد عل���ى االتهامات
اإليراني���ة حول االنتقادات التي س���اقها

رئيس شرطة مكافحة املخدرات في إيران
مجيد كرميي ،حينما أملح في تصريحات
نقلتها وكال���ة “إرنا” احمللية مؤخرا بأن
إنتاج املخدرات في أفغانستان تضاعف
منذ دخول األميركيني إلى هذا البلد قبل
 19عاما.

تشتيت االنتباه
تق����وم السياس����ة اإليراني����ة جت����اه
األميركي��ي�ن في الع����ادة على االس����تفزاز،
ويب����دو أن تصريح����ات كرمي����ي لم تخرج
عن هذا الس����ياق ،بهدف تش����تيت االنتباه
ع����ن أعم����ال بل����ده “الس����رية” ،ولكن على
الرغ����م من ذلك فإنه يعتب����ر موقفا مفهوما
للمراقب��ي�ن ،ألن قضي����ة جت����ارة املخدرات
تش����كل عل����ى األرج����ح هاجس����ا للغ����رب
لتقويض مخططات طهران المتالك أسلحة
متطورة.
وف����ي تصريح����ات ال تعتب����ر جدي����دة
ع����ن النظ����ام اإليران����ي ،رد روحاني على
دخ����ول املجموع����ة الثانية م����ن العقوبات
األميركي����ة ح ّي����ز التنفيذ ،قبل أش����هر بأن
بالده “س����تلتف بفخ����ر” عل����ى العقوبات
األميركي����ة التي تس����تهدف قطاعي النفط
وامل����ال احليوي��ي�ن ف����ي الب��ل�اد .ولك����ن
كيف توظف إي����ران إمكانياته����ا لتحقيق
غاياتها؟
لق����د جتاوز س����قف تن����ازالت الرئيس
األميركي الس����ابق ب����اراك أوباما من أجل
متري����ر االتف����اق الن����ووي مع إي����ران قبل
خم����س س����نوات ح����دود التغاض����ي ع����ن
السياس����ات اإليرانية في الشرق األوسط
ليط����ال تهديد العمق األميركي ،األمر الذي
جع����ل اإليراني��ي�ن يتمادون ف����ي مهاجمة
إدارة الرئيس ترامب واس����تخدام أساليب
“قذرة” من أجل املال.
وكش����فت حتقيق����ات نش����رت بع����ض
تفاصيله����ا مجل����ة “بوليتك����و” قبل ثالث
س����نوات ،أن إدارة أوبام����ا وم����ن أج����ل
الوصول إل����ى اتفاق مع إيران حول ملفها
الن����ووي تخل����ت ع����ن عزمها ش����ن حملة
طموحة ضمن مش����روع “كاسندرا” إلنفاذ
قانون يستهدف تهريب املخدرات من قبل
حزب الله املدعوم من إيران ،بالرغم من أن
األدلة كشفت عن تورط احلزب في عمليات
تهري����ب كوكايني إل����ى الوالي����ات املتحدة
نفسها.
وكان مش����روع كاس����اندرا جمع س����نة
 2008أدل����ة ع����ن أن حزب الله حوّ ل نفس����ه

حزب الله مقاول من الباطن لتجارة إيران «القذرة»
من منظم����ة عس����كرية وسياس����ية مركزة
في الشرق األوس����ط إلى مافيا ناشطة في
مجال اجلرمية الدولية ،حيث يعتقد بعض
احملققني أن����ه يجمع ملي����ار دوالر كل عام
م����ن جتارة املخدرات واالجتار باألس����لحة
وغس����يل األموال ،وغير ذلك من األنش����طة
اإلجرامية.
ويق����ول كرميي إنه رغم تواجد القوات
الغربية في أفغانستان منذ عام  ،2001فإن
كمية إنتاج املخدرات وزراعة اخلش����خاش
لم تنخفض ولم تتم الس����يطرة عليها ،بل
زادت مبق����دار  50ضعفا ،متس����ائال ما هو
دور املجتمع الدولي في مكافحة املخدرات،
وما هي اإلجراءات الت����ي مت اتخاذها في
هذا املجال؟
وأوض����ح أن العديد من الدول تتواجد
في أفغانستان وتعمل في مكافحة اإلرهاب
واملخ����درات ف����ي البل����د ،في إش����ارة إلى
الواليات املتح����دة التي لم تتمكن من ذلك،
واس����تند في كالمه على رقم نش����رته األمم
املتحدة يش����ير إل����ى أن إنت����اج املخدرات
تضاعف خمس��ي�ن مرة من����ذ  2001وقد بلغ
اإلنتاج في أفغانستان حوالي  12ألف طنا
سنويا.
وأشارت األمم املتحدة بصفتها إحدى
املنظمات الدولية إل����ى أنه في العام 2017
بلغ إنتاج املخدرات في أفغانستان حوالي

 10آالف طن مت تهريب جزء كبير منها إلى
دول العالم ،مبا في ذلك إيران.
وتبقى السياسة األميركية في الشرق
األوس����ط أس����وأ إخفاق����ات إدارة أوباما،
وبس����ببها أش����رفت الواليات املتحدة على
تفكي����ك منطقة الش����رق األوس����ط وصعود
تنظي����م داع����ش املتط����رف ،ال����ذي طال����ت
هجماته العمق األميرك����ي ،ولكن الرئيس
ترام����ب ،عل����ى عكس س����لفه ،مص���� ّر على
معاقب����ة إيران حتى ولو لم يركز على هذه
القضية اآلن حتى تكون ورقة للمس����اومة
مستقبال.

ورقة مساومة
يب����دو أن نقل املخدرات عبر إيران كان
وال يزال آمن����ا للمه ّربني كونه حتت أنظار
الس����لطات .ورغم القوانني والتش����ريعات
ف����ي مكافحة ه����ذه التج����ارة والعصابات
التي تنش����ط فيها فإن الش����رطة والقضاء
ال يعم��ل�ان بجدي����ة مع هؤالء األش����خاص
بسبب الفوائد االقتصادية لنقل املخدرات.
ويؤك����د مراقب����ون لتح����ركات تل����ك
الشحنات أن انتش����ار املخدرات وتوفرها
بش����كل كبير في إي����ران ،الت����ي متثل إلى
جان����ب أفغانس����تان وباكس����تان املثل����ث
الذهبي لتجارة املخدرات ،س����اعدها خالل

الس����نوات األخيرة على حتصيل املليارات
م����ن ال����دوالرات مكنتها عل����ى األرجح من
تعزيز ترسانتها العسكرية.
وفي تغريدة نشرها الكاتب السعودي
ماه����ر محم����د البواردي في حس����ابه على
موقع تويتر اطلع����ت عليها “العرب” ،قال
فيه����ا إن “أكبر منتج وم����وزع للمخدرات
بأنواعها في الش����رق األوسط هي إيران”،
مشيرا إلى أن عائداتها من املخدرات تفوق
العش����رين مليار دوالر س����نويا ويش����رف
احلرس الثوري على إدارة عملياتها.
ورمب����ا يك����ون ه����ذا التصري����ح جزءا
بسيطا من تقارير استخباراتية وإعالمية
ذك����رت أن إي����ران تس����تخدم نفوذه����ا في
الع����راق من أج����ل تصدير املخ����درات إلى
دول اجلوار وخاصة دول اخلليج العربي
ولبنان وسوريا ،وبقية دول العالم.
وتش����ير بع����ض التحلي��ل�ات إل����ى أن
ذل����ك الوض����ع جعل إي����ران تتح����ول إلى
عاصم����ة ومرك����ز للتهريب على مس����توى
العال����م ،فه����ي تربط ب��ي�ن م����زارع اإلنتاج
في أفغانس����تان وأس����واق االستهالك في
ال����دول األخرى ،كونها توج����د على طريق
التهريب الرئيسية للخشخاش ،املمتد من
أفغانس����تان إلى أوروب����ا الغربية كما أن
 95ف����ي املئة من م����ادة الهيروين تأتي من
أذربيجان.

وم���ا يقي���م احلج���ة الدامغ���ة عل���ى
أن طه���ران تتاج���ر باملخ���درات ه���و أن
الس���لطات الرومانية أعلنت قبل أسابيع
أنه���ا ضبطت ش���حنة تضمن���ت  1.5طن
من احلش���يش ونحو  750كلغ من حبوب
الكابتغون قادمة من مين���اء الالذقية في
س���وريا واخلاضع لس���يطرة قوات بشار
األسد وامليليشيات اإليرانية التي تساند
دمشق.

طهران توفر شبكة سرية
لتهريب المخدرات من
أفغانستان وباكستان وحتى
ميناء الالذقية تحت إشراف
الحرس الثوري
وفي ش���هر يوليو املاض���ي ،صادرت
الشرطة اإليطالية شحنة مخدرات حتوي
 84ملي���ون ق���رص أمفيتام�ي�ن قادمة من
مناطق سيطرة نظام األسد .وأكد حتقيق
ملجلة “دير شبيغل” األملانية أن حزب الله
اللبناني يساهم في تنشيط هذه التجارة
خاصة أن إيران هي من يس���تأجر ميناء
الالذقية.

األمن االجتماعي أحبط فكرة تحقيق الجهاديين األميركيين أهدافهم
تعطي التقييمات االستخباراتية احلديثة أن اجلهاديني األميركيني لم يتمكنوا
من حتقيق أهدافهم إثر إنهاء “أس� � ��طورة داعش” في الشرق األوسط بعد أن
س� � ��ببوا صداعا إلدارة الرئيس الس� � ��ابق باراك أوباما ج� � ��راء تزايد احتمال
عودته� � ��م إلى الواليات املتحدة م� � ��ع امتالكهم خبرات ف� � ��ي التدريب والقتال
واالتصاالت الالزمة لتنفيذ هجوم داخل بلدهم.
واش��نطن  -نس���فت االس���تراتيجية
األميركية في مكافحة التنظيمات املتطرفة
فكرة قي���ام جهادي���ي الوالي���ات املتحدة
باس���تهداف بلدهم رغم أن تنظيم داعش
ح���ذا حذو تنظيم القاعدة في اس���تقطاب
عناصر من مختلف دول العالم لتجنيدهم
للقيام بعمليات في دولهم األصلية.

مايكل جينكنز
ال يبدو أن التطرف
في الواليات المتحدة
هو نتاج الحرمان
وأثبت���ت العدي���د م���ن الدراس���ات
األميركي���ة املنش���ورة من���ذ  2018ح���ول
اجلهادي�ي�ن األميركي�ي�ن ف���ي الع���راق
وسوريا أن هؤالء أقل ميال لتنفيذ اعتداء
إرهابي بعد عودتهم إلى بالدهم باملقارنة
مع املتطرفني األوروبيني الذين يفوقونهم
عددا.
وقامت مؤسس���ة البح���ث والتطوير
األميركية (راند) بنشر بحث حديث يظهر
كيف مت فحص سجالت  422من اجلهاديني

ف���ي الوالي���ات املتحدة واملع���روف عنهم
جميعا قيامهم بتخطيط أو تنفيذ هجمات
بعد  11س���بتمبر  2001وكذلك سجالت من
س���افروا أو حاول���وا الس���فر لالنضمام
إلى جبه���ات اجلهاديني في اخلارج أنهم
فشلوا في القيام باعتداءات في البالد.
ويقول بريان مايكل جينكنز ،أحد كبار
مستشاري رئيس مؤسسة راند التي بدأ
بتكليف منه���ا في عام  1972القيام ببحث
مس���ألة اإلره���اب إن أغلبي���ة اجلهاديني
األميركيني كانوا م���ن الرجال وأقل من 6
ف���ي املئة كن نس���اء ،معظمهن عدن برفقة
أزواجهن أو أسرهن من سورية والعراق.
وأش���ار إلى أن متوس���ط األعمار بلغ
 27عام���ا ،ومعظمهم توجهوا إلى مناطق
القتال ف���ي دول لم يروها م���ن قبل ليس
لزيارته���ا ولك���ن للمش���اركة ف���ي القتال،
رمبا ليموتوا أو الكتساب املهارات ،التي
س���وف متكنهم من الع���ودة إلى الواليات
املتحدة وتنفيذ هجمات فيها.
وأك���د جينكيز أن قرارات هؤالء كانت
ش���خصية وفردية وليس هناك دليل قوي
عل���ى أن أيديولوجي���ات اجلهادي�ي�ن أو
دعواته���م لتجنيد اآلخري���ن حظيت بقدر

كبير من االهتمام بني املجتمعات املسلمة
في الواليات املتحدة.
وم����ن الواض����ح أن النتيج����ة كان����ت
ضئيل����ة للغاي����ة فباملقارن����ة باملس����جلني
كمخططني للهجمات واملس����افرين ملناطق
قتال ،تط����وع أكثر من أربعة آالف مس����لم
أميركي ف����ي اجليش األميرك����ي في نفس
الفترة بعد  11سبتمبر ،كما كان العديد من
املس����لمني مصدر املعلومات التي أدت إلى
االعتقاالت ،وأحبطت املخططات.
ويش���ير جينكنز إل���ى أن الكثير ممن
يخت���ارون أن يكون���وا جهاديني بدافعهم
الش���خصي منفصلون عن عائالتهم وعن

مجتم���ع اعتبروه مليئ���ا بالكفار ،وكانوا
يش���عرون بالغرب���ة واإلحب���اط أو املل���ل
أوع���دم الرض���ا أو بكل ذل���ك ،وكانوا في
حالة تشكك بالنس���بة لديانتهم .وفي ظل
كل ذلك كانوا يرون أن املخاطر أمر مقبول
بالنسبة لهم.
ونص���ف املس���جلني كإرهابي�ي�ن في
الوالي���ات املتح���دة ول���دوا ف���ي اخلارج
وقدم���وا من م���ا ال يقل ع���ن  48دولة ذات
أغلبية إس�ل�امية ومن أمي���ركا الالتينية
وأوروبا وشرق آسيا .وكل املولودين في
اخلارج تقريبا مت جتنيس���هم كمواطنني
أميركيني ،أو يتمتع���ون باإلقامة الدائمة

ال مكان للتطرف مع مكافحة الدعاية الجهادية

القانوني���ة ،و 12فق���ط منه���م كان���وا في
الواليات املتحدة بتأشيرات مؤقتة.
ومت تس���جيل أربعة فقط منهم دخلوا
البالد بصورة غير شرعية وثالثة آخرين
كان���وا أخوة ألب���ان قدموا وه���م صغار
مع أس���رتهم عام  1984ومت إلقاء القبض
عليهم بعد ذلك بنحو  23عاما ملش���اركتهم
في مخطط إرهابي.
وفي حقيقة األمر فإن معظم املولودين
ف���ي اخل���ارج م���ن األش���خاص املذكورين
وصلوا إلى الوالي���ات املتحدة وهم أطفال
وعاش���وا فيها  12عاما قب���ل إلقاء القبض
عليهم ،مما يشير إلى أن معظمهم أو كلهم
جميعا مت حتويلهم للتطرف بعد وصولهم.
وف���ي احملصل���ة ف���إن اجلهادي�ي�ن في
الوالي���ات املتح���دة ل���م يكون���وا مطلق���ا
مش���كلة تتعل���ق بالهج���رة وال يب���دو أنه
مت الس���ماح ألش���خاص متطرفني بدخول
الوالي���ات املتحدة ،أو أن نظام التحقق من
الزائرين أو املهاجرين فاشل ،فاملجاهدون
األميركيون صنعوا في الواليات املتحدة.
وقال جينكن���ز إن “تعليمهم لم يختلف
كثيرا عن تعليم باقي األميركيني ،كما أنهم
ينتمون إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية
متنوعة .وال يبدو أن التطرف في الواليات
املتحدة هو نتاج الفقر أو احلرمان”.
ورغم أن التنظيمات اجلهادية مازالت
نش���طة ف���ي اخل���ارج ،ولكن هذا النش���اط
تض���اءل باطراد بع���د  ،2015وميكن اعتبار
فشل اجلهاديني انتصارا للواليات املتحدة
رغم تكلفته الباهظة.

وتؤكد عدة دراس���ات أن أحد أس���باب
العدد املتدني نسبيا من املقاتلني األجانب
من األميركيني ه���و أن القوانني األميركية
تس���هّ ل تدخل أجه���زة إنف���اذ القانون في
مرحلة مبك���رة مبجرد التعبي���ر عن تأييد
مجموعة متطرفة محظورة.
أما الس����بب اآلخر فهو صعوبة إقامة
عالقات شخصية باملقارنة مع أوروبا ،فقد
عث����رت قوات األمن عل����ى خلية واحدة في
مينيسوتا رغم العدد الكبير من املسلمني
املقيم��ي�ن ف����ي ه����ذه الوالي����ة وكان����وا 15
مسلما أميركيا جتمعهم روابط شخصية
يحاولون من خاللها االنضمام إلى تنظيم
الدولة اإلسالمية.
وف���ي األماك���ن األخ���رى كان ه���ؤالء
يواجه���ون صعوب���ات وال يتلق���ون
املس���اعدة س���وى م���ن صدي���ق أو قريب
واحد ويعتمدون بشكل أكبر على إرشاد
املوجهني على اإلنترنت.
وبع����د انتقاله����م إل����ى س����وريا جنح
بعض املجندي����ن األميركيني في الصعود
في تراتبي����ة التنظيم اجلهادي خصوصا
“الرواد” منهم.
لكن القس����م األكبر كان مصيره أشبه
مبحم����د جمال خوي����س الذي جن����د عبر
اإلنترن����ت ،وبع����د التحاقه بداعش س����ئم
األعم����ال الوضيع����ة وخاب أمل����ه من عدم
تلقي����ه أي تدريب عس����كري ،كما يقول ،ما
حمله في النهاية على الهرب والعودة إلى
الواليات املتحدة حيث حكم عليه بالسجن
 20عاما.

