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نــبــذة عــن الــمــؤســســة

مؤسســة  هــي   FDD الديمقراطيــات   عــن  الدفــاع  مؤسســة 
والسياســة  القومــي  األمــن  تركــز علــى  واشــنطن  مقرهــا  بحثيــة، 
بأبحــاث  الديمقراطيــة  عــن  الدفــاع  تقــوم مؤسســة  الخارجيــة. 
متعمقة ، وتنتج تحليالت دقيقة في الوقت المناســب ، وتحدد 
األنشطة الغير مشـــروعة ، وتوفر خيارات سياسية - كل ذلك بهدف 
تعزيــز األمن القومي للواليــات المتحدة وتقليــل أو إزالة التهديدات 
التــي يشــكلها الخصــوم وأعــداء الواليــات المتحدة والــدول الحرة 
األخــرى. بعــد تأسيســها بوقــت قصير بعــد هجمات 11 ســبتمبر 
2001 ، قامــت مؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيــة بإجــراء أبحاث 
قابلة للتنفيذ ، أعدها خبراء وعلماء من خلفيات متنوعة - بما 
في ذلك الحكومة واالســتخبارات والعسكرية والقطاع الخاص 
FDD بشــكل منتظــم بحًثــا  كاديميــات والصحافــة. تقــدم  واأل
وتحليــاًل مفتــوح المصدر لمقرري السياســات ووســائل اإلعالم. 
منــذ تأسيســها ، شــاركت FDD خبرتهــا مــع إدارات بــوش وأوباما 
وترامب ومكاتب الكونغرس على أساس ثنائي الحزبية. وباإلضافة 

توظف اإلدارة األمريكية عدة أدوات ووسائل لقمع تطلعات الشعوب، 
بمــا يخــدم مصالحها السياســية والمادية والعســكرية وغيرها. ومن هذه 
البحثــي  الدعــم  تقــّدم  التــي  البحثيــة االســتخباراتية،  كــز   المرا األدوات 

كالنظام الخليفي في البحرين.  والمعلوماتي لألنظمة التابعة لها، 

يقــدم هــذه التقريــر نمــوذج لعمــل ماتســمى »مؤسســة الدفــاع عــن 
الديمقراطيات FDD « في البحرين، ودورها األمني واالستخباراتي. 
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إلــى خبرائهــا الداخليين ، تتعاون مؤسســة الدفاع عــن الديمقراطية 
بفخر وتطلب المشورة من مجموعة من المستشارين المتميزين.

بــعــض تــقــاريــر الــمــؤســســة 

وزارة الخزانــة والدولــة تســتهدف دور حــزب اهلل فــي شــبكة 
التهديد اإليراني )مترجم()))

ســلطتها  اليــوم  والخزانــة  الخارجيــة  وزارة  اســتخدمت   
واحــد،  وكيــان  أشــخاص  لتعيين خمســة  اإلرهــاب  لمكافحــة 
وجميعهــم لديهــم عالقــات مــع حــزب اهلل اللبناني. وتأتي هذه 
الخطــوة بعــد اســتعادة العقوبــات ضــد إيــران التــي تــم التنــازل 
ي لعــام 2015 ، وكذلك العقوبات  عنهــا بموجــب االتفــاق النــوو
يمولــون  أو  يدعمــون  الذيــن  أولئــك  القانونية األخيرة ضــد 
المجموعــة اإلرهابية. تؤكــد التعيينــات الجديــدة علــى مركزيــة 

حزب اهلل في اإلرهاب اإليراني والحمالت اإلقليمية.

عاقبــت وزارة الخزانة  شــبل الزيــدي، األمين العــام لكتائب 
اإلمــام علــي ، واحدة من ميليشــيات إيران الشــيعية فــي العراق 
يا. في حين أن البيان الصحفي لوزارة الخزانة لم يذكر هذه  وسور

1-  https://www.fdd.org/analysis/16/11/2018/treasury-and-
state-target-hezbollahs-role-in-irans-threat-network/

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181113.aspx
https://www.voanews.com/a/us-senate-passes-sanctions-against-iran-backed-hezbollah-/4624853.html
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/ImamAliBrigade.pdf
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm546
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/defenddemocracy/uploads/documents/ImamAliBrigade.pdf


7 6

كد علــى أن الزيــدي يعمل  المجموعــة العراقيــة باالســم ، فقــد أ
كمنسق مالي بين الحرس الثوري اإليراني فيلق القدس الحرس 
الثــوري اإليراني والميليشــيات الشــيعية. على وجه الخصوص 
،كمــا يقــوم بتســهيل االســتثمارات فــي العــراق نيابــة عــن قائــد 

الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني.

يلعــب الزيــدي دورًا مماثــاًل فــي اســتثمارات حــزب اهلل فــي 
التــي  العــراق  المعاقبة فــي  الشـــركة  العراق. وهو شــريك في 
تنتمــي إلــى أدهــم طباجــة، وهو إرهابــي عالمي وأحــد مديــري 
كبيرة في  يــة لحزب اهلل، والتــي لديها عمليــات  الشــؤون التجار
كوثراني ، وهو شــريك آخر في  العراق. كما أقرت الخزينة عدنــان 
شــركة تاباجا. كوثراني وشــقيقه ، الــذي عينتــه وزارة الخزانــة في 

عام 2013 ، وهما المسؤوالن عن مصالح حزب اهلل في العراق.

لطالمــا كان لحــزب اهلل دور فعــال فــي األنشــطة اإليرانيــة في 
العــراق. خــالل فتــرة االحتــالل األمريكــي للعراق ، اســتخدمت 
يــب الميليشــيات الشــيعية فــي العــراق  إيــران حــزب اهلل لتدر
إيــران ولبنان. وتوضح اإلجــراءات األخيرة التــي اتخذتها وزارة  و
كتائب اإلمام علي  الخزانة أن هذا الجهد مستمر ، مشيًرا إلى أن 
كز  قــد تلقــت أيًضــا تدريبًا في لبنــان ، والذي ُيعتبــر اآلن أحد مرا
عمليــات الحــرس الثوري اإليرانــي. واليوم ، تمتلــك الجمهورية 
اإلســامية أيًضــا شــبكة وكيلــة قويــة فــي كل مــن العــراق وســوريا ، 

وكذلــك فــي اليمن والبحريــن ، لتنفيذ أهداف طهران االســتراتيجية 
واأليديولوجية في الشرق األوسط.

باإلضافــة إلــى العقوبــات المتعلقــة بالعــراق ، عينــت وزارة 
الخارجية جواد نـــصر اهلل ، نجـــل األمين العام لحزب اهلل حســن 
نـــصر اهلل . وكان رئيــس حــزب اهلل قــد اعترف العــام الماضي بأن 
جــواد يعمــل في إحدى وحــدات المجموعــة )مثلمــا يفعل ابنه 
اآلخــر محمــد علي(. تصدر جواد عناويــن الصحف الدولية في 
عام 2016 ، عندما تعرفت عليه الســلطات اإلســرائيلية على أنه 
أحــد المتعهديــن عبــر اإلنترنــت لخليــة إرهابيــة فلســطينية في 

مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

كل مــن الكونغــرس واإلدارة األمريكيــة علــى إجمــاع  يحافــظ 
ئها مباشــرة. إن التأييد  نــادر مــن الحزبين حول معاقبة إيــران ووكا
الســاحق في مجلـــسي النــواب والشـــيوخ لقانون تعديــل تمويل 
كتوبر / تشرين  تمويل حزب اهلل الدولي ، الذي وقعه الرئيس في أ
األول الماضي ، يوضح أن كال الطرفين وافقا باإلجماع على مزيد 
من الضغط على حزب اهلل. يتطلب هذا التشـريع من اإلدارة فرض 
عقوبــات علــى شــبكات جمــع األمــوال والتوظيــف التابعــة لحزب 
اهلل ، باإلضافــة إلــى أدوات الــدول األجنبيــة التــي تنقل األمــوال إلى 
المجموعــة. مــن المتوقع أن تجــذب الكيانات واألفــراد في العراق 

ولبنان المزيد من االهتمام.

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0587.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm546
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0069.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/as0004.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm546
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2147.aspx
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خبر: وزير الداخلية يســتقبل وفدا أمريكيا من مؤسســة الدفاع 
عن الديمقراطية

اســتقبل معالــي الشــيخ راشــد بــن عبــداهلل آل خليفــة ، وزير 
الداخلية ، وفدًا أميركيًا من مؤسســة الدفاع عن الديمقراطيات ، 
كليفورد  برئاسة مؤسس ومدير مؤسســة الدفاع عن الديمقراطية، 
مايو. وحـــضر اللقاء رئيـس األمن العام اللواء طارق الحسن. وقد 
رحــب معالــي وزيــر الداخلية بالضيــوف لزيارتهم التــي تأتي في 
إطار الجهود المبذولة لتبادل اآلراء والخبرات في مجال الحماية 
األمنيــة والســالم الدولــي وتعزيــز عالقــات التعاون بيــن البلدين 
الصديقيــن. وســلط الضــوء علــى أهميــة البحــث والتحليالت 

الخاصــة بـــ FDD حــول األمــن القومــي والسياســات الخارجية. 
وســلط الضــوء علــى الحيــاة الديمقراطية في البحريــن ، بما في 
ذلك االنتخابات البرلمانية والبلدية التي أجريت في 24 نوفمبر 
كد  ، والتي أسســها جاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة. وأ
أن المملكة ستستمر في نهج اإلصالح والعدالة. وتم إبالغ الوفد 
بجهــود وزارة الداخليــة لتطوير وتحديث جميــع قطاعات األمن 
كجــزء مــن التصميــم المســتمر لحمايــة األمــن والســالمة العامة 
للجمهــور. ناقــش االجتمــاع التعــاون األمني   والتنســيق المســتقبلي 
والمواضيــع ذات االهتمــام المشــترك. أطلــع رئيس األمــن العام 
الوفــد علــى التعايــش الســلمي والتنــوع الثقافــي فــي المملكــة. 
يخ الطويل والغني لـــشرطة البحرين  وقد ســلط الضوء على التار
والجهود األمنية للتصدي لإلرهاب المدعوم من إيران ودوره في 
اســتهداف الشــباب والتدخل في الشــؤون الداخلية للبحرين. 
البحريــن  بيــن  والتنســيق  األمنــي    عــاون  ت ال أهميــة  اســتعرض  كمــا 

والواليات المتحدة والعمل المشترك لتبادل الخبرات.)1(

1- https://www.bna.bh/InteriorMinisterreceivesUSFDDdelega
tion.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON2%1BDhssqugYKlp6eI99M6
UEx2%Fk3%D




