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امللخَّص التنفيذي

ــاره،  ــدف إىل حص ــية ته ــة قاس ــات أمريكي ــراين عقوب ــام اإلي ــه النظ يواج
وتجفيــف مــوارده املاليــة، وزيــادة الضغــوط االقتصاديــة واملجتمعيــة 
عليــه، إلجبــاره عــى تغيــر اســراتيجياته السياســية والعســكرية يف الــرق 
األوســط. وبطبيعــة الحــال لــن يقــف النظــام اإليــراين مكتوف األيــدي أمام 
ــن االســراتيجيات  ــة م ــاع مجموع ــيتجه إىل اتب ــة، وس ــات األمريكي العقوب
ــااًل وبعضهــا أقــّل فاعليــة وبعضهــا  والخيــارات التــي قــد يكــون بعضهــا فعَّ

ــال عــى اإلطــاق. غــر فعَّ

الدراســة ركــزت عــى تحليــل ثاثــة خيــارات أساســية، إضافــة إىل التطــرق 
ــات  ــى العقوب ــاف ع ــة لالتف ــل اإليراني ــن الحي ــعة م ــة واس إىل مجموع

ــة.  األمريكي

يتمثــل الخيــار اإليــراين األول يف االتجــاه نحو تعزيــز التعــاون االقتصادي 
ــا  ــد وروســيا، وحتــى كوري ــة كالصــن والهن والســيايس مــع الــدول الرقي
ــران يســّد  ــل تجــاري واســتثامري إلي الشــاملية. ســتكون الصــن أهــّم بدي
فــراغ االســتثامرات األوربيــة الهاربــة، وستســتمّر يف رشاء النفــط اإليــراين 
ــة عــى إيــران  ــات الدولي مــع تخفيضــات طفيفــة كــام حــدث بعــد العقوب
عــام 2012، وستســتفيد الصــن والهنــد مــن الحاجــة اإليرانيــة إليهــام لبيــع 
نفطهــا يف الحصــول عــى خصومــات أو تســهيات ائتامنيــة يف دفــع قيمــة 
النفــط، ورمبــا تفعيــل اتفاقيــات مقايضــة النفــط اإليــراين بســلع وبضائــع. 
ويف املقابــل ســيتعنَّ عــى إيــران القبــول بجــودة وتكنولوجيــا أقــل مقارنــًة 
بالتكنولوجيــا والجــودة األوروبيــة، والتبعيــة االقتصاديــة والسياســية للــدور 
الصينــي املتنامــي يف االقتصــاد اإليــراين. أمــا الهنــد فــكان موقفهــا مــردًدا 
يف االلتــزام بالعقوبــات األمريكيــة منــذ البدايــة، ويبــدو أنــه ســيظل كذلك، 
بخاصــة أن لديهــا أهداًفــا جيو-سياســية ال تقــّل أهميــة عــن رشائهــا النفــط 
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اإليــراين، كإمتــام تطويــر مينــاء تشــابهار اإليــراين، وفتــح أســواق لهــا يف 
ــران. أمــا  آســيا الوســطى، والوصــول إىل غــاز تركامنســتان عــر أرايض إي
كوريــا الشــاملية فســتلجأ إليهــا إيــران لاســتفادة مــن خراتهــا يف تهريــب 
ــرًا  ــيا كث ــك روس ــن ال متتل ــي، يف ح ــار األمري ــّل الحص ــط يف ظ النف
مــامَّ ميكــن تقدميــه إليــران لتخفيــف الحصــار االقتصــادي ســوى الدعــم 

الســيايس واملعــدات العســكرية. 

ــع  ــر وبي ــة تصدي ــن مواصل ــا م ــة متكِّنه ــران أدوات تضليلي ــتخدام إي اس
ــمَّ  النفــط يف ظــّل وجــود العقوبــات هــو الخيــار الثــاين املطــروح، وِمــن ثَ
فــإن احتامليــة وصولــه إىل الصفــر -كــام تســعى اإلدارة األمريكيــة- ســتظّل 
بعيــدة. لكــن مــن املؤكَّــد أن حجــم الصــادرات اإليرانيــة لــن يعــود كــام كان 
ــو ونوفمــر 2018،  ــا يف ماي ــة مبرحلتيه ــات األمريكي ــل فــرض العقوب قب
ــي ســتوقَّع عــى املشــرين، لكــن  ــة الت ليــس فقــط بســبب الجــزاءات املالي
أيًضــا بســبب عــزل إيــران عــن النظــام املــايل العاملــي، بخاصــة إذا نجحــت 
الواليــات املتحــدة يف إخراجهــا مــن منظومــة تحويــل األمــوال »ســويفت«، 
ــط  ــة لضب ــائل تقني ــدة وس ــات املتح ــتخدام الوالي ــة اس ــًة إىل إمكاني إضاف
ــس  ــا، عــر أقــامر التجسُّ عمليــات تهريــب النفــط ومعاقبــة املشــرين ماليًّ
َت اســراتيجية العقوبــات.  الغربيــة، إذا مــا أخــذت األمــر بجديــة أو غــرَّ

ــران كثــرًا عــى مســاعدة االتحــاد األورويب يف إيجــاد طريقــة  وتعــوِّل إي
قانونيــة وماليــة الســتمرار التعامــات املاليــة الدوليــة معهــا كخيــار ثالــث 
يجنِّبهــا العقوبــات األمريكيــة. لكــن إىل اآلن مل تتمكــن أوروبــا مــن تفعيــل 
هــذه الطريقــة، لكنهــا مــرّة عــى إخراجهــا للنــور، ال لحاجــة أوروبيــة 
ــة إىل التجــارة مــع إيــران، بــل لرغبــة يف إظهــار االســتقالية السياســية  ماسَّ
واملاليــة عــن اإلدارة األمريكيــة. ويف حــال نجــاح أوروبــا يف تفعيــل 
ــركات  ــع ال ــة م ــات املالي ــتمرار املعام ــن اس ــران م ــتفيد إي ــة SPV فس آلي
األوروبيــة، لكــن فقــط الــركات الصغــرة واملتوســطة، ويف املقابــل ُســتحرَم 
مــن مســاهمة الــركات العامليــة واســعة اإلمكانــات املاديــة والتقنيــة يف 
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التنميــة االقتصاديــة، التــي لــن تســتطيع معــاودة االســتثامر يف إيــران يف 
ظــّل العقوبــات األمريكيــة الرتباطهــا األكــر بالســوق واملصالــح األمريكيــة.

ــاليب  ــن األس ــة واســعة م ــة توجــد مجموع ــارات الثاث ــب هــذه الخي بجان
ــر  ــي تتغ ــات والت ــى العقوب ــاف ع ــة إىل االلتف ــة الهادف ــل اإليراني والحي
باســتمرار كلــام كُِشــَفت، لكــن أغلبهــا -إن مل يكُــن كلهــا- أكــر تكلفــة عــى 
ــارشة  ــرق املب ــاع الط ــة باتب ــة مقارن ــراين يف النهاي ــاد اإلي ــرد واالقتص الف
والقانونيــة، ولعــّل قضيــة فســاد سمســار بيــع النفــط اإليــراين بابــك 

ــك. ــل عــى ذل زنجــاين دلي

وبعــد اســتعراض ثاثــة ســيناريوهات ملســتقبل املقاومــة اإليرانيــة للعقوبات 
ــام  ــة النظ ــو مقاوم ــرب ه ــتقبيل األق ــيناريو املس ــا أن الس ــة، رأين األمريكي
ــي  ــتثناء األمري ــاء االس ــد انته ــا بع ــة مؤقًَّت ــات األمريكي ــراين للعقوب اإلي
ــوط  ــتدفع الضغ ــت س ــع الوق ــة، وم ــات النفطي ــن العقوب ــامين دول م لث
ــاوض  ــاطة أو التف ــال الوس ــح مج ــام إىل فت ــة النظ ــة واملجتمعي االقتصادي
املبــارش مــع أمريــكا، وتقديــم بعــض التنــازالت لرفــع أو تخفيــف العقوبــات 
املصريــة. وســتتأثر مــدة املقاومــة املؤقَّتــة، بثاثــة عوامــل: فاعليــة 
ــف  ــرُّ مواق ــات وتغ ــة ثب ــات، ودرج ــادة للعقوب ــة املض ــراءات اإليراني اإلج
ــرُّ  ــى تغ ــة ع ــة حقيقي ــة دون ضامن ــران، واملراهن ــن إلي ــاء الداعم الحلف
ــا  ــة يف 2020 واتباعه ــية القادم ــات الرئاس ــد االنتخاب ــة بع اإلدارة األمريكي

ــران مــن نهــج ترامــب. ة يف التعامــل مــع إي ــدَّ ــّل ِح ــا أق نهًج
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املقدمة 
ــف املــوارد  ــات املوجهــة تجفي ــة عــر مجموعــة مــن العقوب تســتهدف اإلدارة األمريكيَّ

ــه، لحصــاره  ــة علي ــة واملجتمعي ــوط االقتصادي ــادة الضغ ــرايّن، وزي ــة للنظــام اإلي املالي

داخــل حــدوده الجغرافيــة وإجبــاره عــى تغيــر أجندتــه السياســية والعســكرية يف إقليم 

الــرق األوســط. وبطبيعــة الحــال لــن يقــف النِّظــام مكتــوف األيــدي أمــام العقوبــات 

ــل  ــن أج ــارات م ــراتيجيات والخي ــن االس ــة م ــاع مجموع ــيتوجه التِّب ــة، وس األمريكيَّ

ــة تلــك التــي تتعلــق بأهــّم مصــادر دخــل  إبطــال فاعليــة العقوبــات الخطــرة، بخاصَّ

النِّظــام، أي صــادرات النِّْفــط الخــام ومشــتقاته، أو تلــك املتعلقــة بالتجــارة والتبــادالت 

ــض  ــااًل، والبع ــض هــذه االســراتيجيات ســيكون فعَّ ــم الخارجــي. بع ــع العالَ ــة م املالي

اآلخــر ســيكون مــن الصعــب نجاحــه وإن كُتــب لــه النجــاح يف مراحــل زمنيــة ســابقة.

ــة  ــت املرحل ــو 2018، طُبَّق ــووي يف ماي ــاق الن ــن االتِّف ــّي م ــحاب األمري ــب االنس عق

األوىل مــن العقوبــات يف أغســطس مــن نفــس العــام عــى منتجــات حيويــة بالنســبة 

إىل االقتصــاد اإليــرايّن، كتجــارة الســيارات واملعــادن والســجاد، إضافــة إىل عقوبــات 

ــة  ــة الثاني ــّي. ثــم اســتؤنفت املرحل عــى تحويــل األمــوال إىل إيــران بالــدوالر األمري

ــة عــى إيــران يف الرابــع مــن نوفمــر 2018، التــي تفــرض  مــن العقوبــات األمريكيَّ

ــن  ــه، وعــى املتعامل ــرايّن ومنتجات ــط الخــام اإلي ــة عــى مشــري النِّْف ــات مالي عقوب

مــع قطــاع املــواين والتأمــن يف إيــران أو الشــحن البحــري مــن وإىل إيــران، وعــى 

ســات املاليــة اإليرانيَّــة. لــذا يحــاول صانعو  التعامــات املاليــة مــع البنــك املركــزي واملؤسَّ

القــرار يف إيــران إعــادة اســتخدام تكتيــكات تــم اســتخدمها يف مراحــل زمنيــة ســابقة 

وحققــت أهدافهــا، واســتحداث طــرق جديــدة لالتفــاف عــى العقوبــات يف املســتقبل، 

فهــل ســتحقق هــذه التكتيــكات أهدافهــا؟ وهــل ســتكون هــذه االســراتيجيات كافيــة 

لتعويــض الصدمــات التــي خلََّفتهــا إعــادة فــرض العقوبــات األمريكيَّــة عــى االقتصــاد 

ــج املحــي  ــط، ومنــّو النات الت صــادرات النِّْف واملجتمــع، وانعكســت بوضــوح عــى معــدَّ

الت األســعار، وقيمــة العملــة املحليــة؟  اإلجــايل، واســتقرار ميــزان املدفوعــات، ومعــدَّ

ــتحواذ  ــدويل واس ــاد ال ــى االقتص ــة ع ــة األمريكيَّ ــن الهيمن ــل تضم ــل ه يف املقاب

عملتهــا الــدوالر عــى 40% مــن املدفوعــات العالَميــة]1[ نجــاح العقوبــات األمريكيَّــة 

أحاديــة الجانــب يف تحقيــق أهدافهــا؟
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ــع  ــل م ــرايّن للتعام ــام اإلي ــراتيجيات النِّظ ــاف اس ــة إىل استكش ــذه الدراس ــدف ه ته

ــة  ــل فاعلي ــم تحلي ــك، ث ــق ذل ــه لتحقي ــة، مــن خــال معرفــة أدوات ــات األمريكيَّ العقوب

ــة  ــات األمريكيَّ ــة للعقوب ــة اإليرانيَّ ــتقبل املقاوم ــم اســتقراء مس ــن ث هــذه األدوات، وم

ــدة ســيناريوهات مســتقبلية. عــر ع

تنقســم الدراســة إىل خمســة محــاور أساســية، إضافــة إىل ملحــق: يتنــاول املحــور األول 

ــيا  ــن وروس ــًدا الص ــة، تحدي ــدول الرقي ــادي إىل ال ــاون االقتص ــة التع ــر بوصل تغي

والهنــد وحتــى كوريــا الشــالية. واملحــور الثــاين يتنــاول الوجهــات املجهولــة لصــادرات 

ــة وفاعليــة التعقــب. ويحلــل املحــور الثالــث  النِّْفــط اإليــرايّن وطــرق التضليــل اإليرانيَّ

ــة SPV ونظــام ســويفت ودوافــع أوروبــا لخلــق قنــوات ماليــة  القنــاة املاليــة األوروبيَّ

ــاف  ــة لالتف ــع إىل األســاليب املتنوع ــران وفــرص النجــاح. ويتطــرق املحــور الراب إلي

ــن  ــوى ب ــيناريو األق ــتقراء الس ــاول اس ــس فيح ــور الخام ــا املح ــات. أم ــى العقوب ع

ــة، ثــم نضــع بــن  ــة للعقوبــات األمريكيَّ ثاثــة ســيناريوهات ملســتقبل املقاومــة اإليرانيَّ

يــدي القــارئ ُملَحًقــا مختــًرا ألهــّم مــؤّشات الوضــع االقتصــادي اإليــرايّن الراهــن 

واملتوقــع، وأخــرًا نخلــص إىل أهــّم مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج.

املحور األول: تعزيز التعاون االقتصادي والسيايس مع الدول الرشقية

ــة إلحــكام الحصــار  ــدول والــركات األوروبيَّ ــة عــى ال ــد الضغــوط األمريكيَّ مــع تزاي

ــع  ــاون م ــر إىل التع ــر فأك ــرايّن أك ــام اإلي ــيتجه النِّظ ــران، س ــى إي ــادي ع االقتص

ــن  ــادي كالص ــيايس أو االقتص ــتوى الس ــى املس ــر ع ــن ذوي األث ــن م ــاء شقي حلف

ــالية. ــا الش ــى كوري ــد وحت ــيا والهن وروس

1- الصن

عارضــت الصــن مــن قبــل العقوبــات األمريكيَّــة أحاديــة الجانــب واعتــرت عقوبــات 

األمــم املتَّحــدة فقــط هــي مــا ميكــن أن تعــرف بــه]2[. وبالنســبة إىل إيــران فالصــن 

ــس املحتَمــل األهــّم خــال الحصــار األمريــّي، فهــي الريــك التجــاري األول  تَُعــّد املتنفَّ

ــار دوالر]3[ عــام 2017، وهــي  ــا 37 ملي ــادل التجــاري بينه ــغ حجــم التب ــران، وبل إلي

ــط  ــات املتَّحــدة وقــف شاء النِّْف ــب الوالي ــرايّن، ورفضــت طل ــط اإلي أكــر مشــرٍ للنِّْف



8

اإليــراين، وإن تعهــدت بعــدم زيــادة مشــرياتها مســتقبًا )أكــر مــن 700 ألــف برميــل 

ــا اشــرتها الصــن مــن ينايــر إىل مايــو 2018، فاقــت قيمتهــا 8 مليــارات  نفــط يوميًّ

دوالر(، لكنهــا اســتحوذت عــى حصــة شكــة توتــال الفرنســية بعــد خروجهــا مــن عقــد 

تطويــر حقــل الغــاز اإليــرايّن بــارس الجنــويب.

شكل1: أكر الدول املستوردة للنِّْفط اإليرايّن )من نوفمر 2017 إىل أبريل 2018(، 

وتأيت الصن يف املقدمة

ــن؟ وهــل تســتطيع  ــاون عــى كا البلدي ــذا التع ــا مــردود ه ــا: م ــام هن ــؤال اله الس

ــتقبلية؟ ــة أو املس ــة الراهن ــات االقتصادي ــن األزم ــران م ــاد إي ــاذ اقتص ــن إنق الص

كانــت بكــن العاصمــة األوىل التــي يزورهــا وزيــر الخارجيــة اإليــرايّن جــواد ظريــف 

بعــد االنســحاب األمريــّي مــن االتِّفــاق النــووي، مــا يـُـِرز أهميتهــا للنظــام اإليــرايّن 

يف هــذا التوقيــت، ويبــدو مــن املرجــح أن التعــاون التجــاري واالســتثاري الصينــي-

اإليــرايّن ســيظّل قامئـًـا وقابــًا للتطويــر بــرط إيجــاد آليــة آمنــة للتبــادالت املاليــة بن 

البلديــن. 

ــط  ــة للنِّْف ــادر متنوع ــن مص ــب تأم ــباب: فبجان ــدة أس ــه ع ــل ل ــاون املحتَم ــذا التع ه

واالســتفادة مــن التخفيضــات الســعرية التــي ســتقدمها إيــران لرويــج نفطهــا، ميكــن 

للصــن أن تســتغل تعاونهــا مــع إيــران كورقــة ضغــط عــى الواليــات املتَّحــدة األمريكيَّــة 

ــّي  ــحاب األمري ــة واالنس ــات الجمركي ــّف التعريف ــول مل ــا ح ــر بينه ــزاع الدائ يف الن
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ــرض  ــل يف ف ــر عم ــل جــارس، وهــو خب ــرى دانيي ــاخ. وي ــس للمن ــة باري ــن اتِّفاقي م

ــة  ــراتيجيتها طويل ــر اس ــن تغ ــن ل ــة، أن الص ــة األمريكيَّ ــوزارة الخزان ــات ب العقوب

املــدى يف مجــال الطاقــة بســبب نــزاع دبلومــايس »قصــر املــدى«]4[، كــا ستســتفيد 

ــة إليهــا يف الدفــع اآلجــل بــداًل مــن النقــدي  الصــن كثــرًا مــن الحاجــة اإليرانيــة املاسَّ

أو يف مقابــل تصديــر منتجــات وبضائــع صينيــة مقابــل النِّْفــط اإليــراين.

شكل2: واردات الصن من النِّْفط الخام اإليرايّن 2016-2011 )باأللف برميل /يوم(

مــع دخــول املرحلــة األوىل مــن العقوبــات األمريكيَّــة، خفضــت الصــن شاءهــا النِّْفــط 

ــو إىل أغســطس 2018، وعــى الرغــم مــن  ــرايّن بنحــو 20% يف الفــرة مــن ماي اإلي

ــا ذات  ــظ أنه ــن املاَح ــة]5[ كان م ــذه السياس ــن ه ــزام الص ــدى الت ــوح م ــدم وض ع

النســب التــي خفضــت بهــا شاءهــا النِّْفــط اإليــرايّن خــال عامــي 2012 و2013 قبــل 

أن تعــاود زيــادة اســترادها حتــى قبــل توقيــع االتِّفــاق النــووي يف 2015، كــا يظهــر 

ــات الســابقة عــى  ــرر نفــس ســيناريو العقوب مــن الشــكل الســابق. أي إن الصــن تك

االتفــاق النــووي. 

اســتمرار التعــاون التجــاري واالســتثاري الصيني-اإليــرايّن، الحكومــي تحديــًدا، 

ــو  ــرايّن، ول ــاد اإلي ــى االقتص ــات ع ــأة العقوب ــف وط ــا لتخفي ــا حيويًّ ًس ــيكون متنفَّ س
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ــة  ــة العامَّ ــة للموازن ــه ســيضمن عــدم التوقــف الــكي للتدفقــات املالي بدرجــة مــا، ألن

ــة، مــن بيــع النِّْفــط، وســّد الفــراغ الناتــج عــن خــروج االســتثارات األوربيــة  اإليرانيَّ

مــن مجــاالت إنتــاج الطاقــة والســيارات كتوتــال وبيجــو]6[. ينطبــق هــذا التعــاون عــى 

االســتثارات الحكوميــة بدرجــة أكــر لقلــة ارتباطهــا بالســوق األمريكيَّــة، أمــا القطــاع 

الخــاّص الصينــي فســيردد كثــرًا لثقــل وزن عاقاتــه التجاريــة مــع الواليــات املتَّحــدة 

ــة.  األمركي

ــة  ــادر اإليراني ــن يف املص ــن البلدي ــارة ب ــة التج ــول قيم ــات ح ــارب اإلحصائي تتض

واملصــادر الدوليــة، وارتفعــت قيمــة التجــارة بــن الصــن وإيــران مــن 20 مليــار دوالر 

ــة،  ــة األوربي ــات املفوضي ــق إحصائي ــام 2017 وف ــار دوالر ع ــام 2015، إىل 27 ملي ع

و37 مليــار دوالر وفــق املصــار اإليرانيــة، يف حــن تَوقَّــع مجيــد رضــا حريــري، رئيــس 

الغرفــة التجاريــة اإليرانية-الصينيــة، يف شــهر نوفمــر أن تصــل قيمــة التجــارة بــن 

البلديــن بنهايــة 2018 إىل رقــم متفائــل يبلــغ 42 مليــار دوالر مدعومــًة بارتفــاع أســعار 

النفــط ونقــص البدائــل أمــام إيــران.

مــن ناحيــة أخــرى قــد يخلــق تزايــد الــدور الصينــي داخــل االقتصــاد اإليــرايّن نوًعــا 

ــل  ــة البدائ ــوء محدودي ــرايّن يف ض ــرار اإلي ــع الق ــى صن ــر ع ــة والتأث ــن الهيمن م

ــف  ــب األضع ــرايّن يف الجان ــف اإلي ــد يضــع املوق ــاَّ ق ــه، ِم ــارات املتاحــة أمام والخي

يف عمليــات التفــاوض بــن الطرفــن، كــا ســيكون عــى إيــران القبــول بتكنولوجيــا 

أقــّل جــودة يف مــا يتعلــق باســتثارات القطــاع النِّْفطــي واملعــدات الصناعيــة مقارنــة 

ــة، مــا ســينعكس عــى الوضــع التنافــي للمنتجــات  ــة الهارب باالســتثارات األوروبيَّ

ــة.  ــة يف النهاي اإليرانيَّ

2-روسيا

ــار دوالر يف  ــو 50 ملي ــن طــرح اســتثار نح ــرويس فادميــر بوت ــس ال ــرَّر الرئي »ق

قطــاع النِّْفــط والغــاز اإليــرايّن«، كان هــذا تريًحــا أدىل بــه مستشــار الشــؤون الدولية 

ملرشــد الثــورة عــي أكــر واليتــي، يف الثالــث عــر مــن يوليــو 2018، عقــب عودتــه 

مــن رحلــة إىل روســيا جمعتــه بالرئيــس الــرويس فادميــر بوتــن. ورسيًعــا يف نفــس 

ــر  ث وزي ــدَّ ــن تَح ــاه الكرمل ــا نف ــد م ــح، ولتأكي ــن صحــة التري ــى الكرمل ــوم نف الي
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النِّْفــط الــرويس لوســائل اإلعــام متجاهــًا تريــح واليتــي متاًمــا، مكتفيًــا بتمنِّــي أن 

تتــاح الفرصــة إليــران لــراء املنتجــات والخدمــات الروســية]7[.

عــى عكــس التوقعــات اإليرانيَّــة املنتظــرة مــن روســيا بعــد توقيــع العقوبــات األمريكيَّة، 

ــَر حــول هــذا التريــح، مــدى تواضــع التعــاون االقتصــادي  كشــف اللغــط الــذي أُث

بــن البلديــن عــى أرض الواقــع، إذ طُــرح اســم روســيا كثــرًا يف هــذا الصــدد، رمبــا 

ألنهــا الدولــة األهــّم التــي وقََّعــت اتِّفاقيــة مقايضــة مــع إيــران يف مايــو 2017، تــورَّد 

مبوجبهــا بضائــع روســية إليــران بقيمــة 45 مليــار دوالر ســنويًّا مقابــل النِّْفــط اإليــرايّن. 

لكــن هــذه االتِّفاقيــة إىل اآلن مل تطبَّــق،  ال كليًّــا وال جزئيًّــا.

ما الذي تستطيع روسيا تقدميه إليران فعليًّا خال فرة العقوبات؟

ــى  ــة ع ــات دولي ــت عقوب ــرة تضمن ــي ف ــن 2007 إىل 2014، وه ــنوات م ــال الس خ

ــات  ــار العقوب ــه يف إط ــموح ب ــليح املس ــى التس ــا ع ــاون بينه ــر التع ــران، اقت إي

املفروضــة، وعــى بعــض العــدد واآلالت، ومل يتجــاوز حجــم التبــادل التجــاري بينهــا 

ــجًا  ــام 2016، مس ــرًا يف ع ــع كث ــا مل يرتف ــام 2014]8[، ك ــار دوالر يف ع 1.67 ملي

ــة بالصــن- عــى الرغــم مــن  ــاَري دوالر]9[ -ناحــظ الهــوة الكبــرة مقارن ــة ملي قراب

ــن  ــكري ب ــيايس والعس ــاون الس ــول التع ــران ووص ــن إي ــة ع ــات الدولي ــع العقوب رف

البلديــن إىل ذروتــه يف مــا يخــّص ملفــات الــرق األوســط الشــائكة، أي إن التعــاون 

التجــاري كان محــدوًدا خــال العقوبــات الدوليــة املاضيــة واســتمّر حتــى بعــد رفعهــا، 

ــار دوالر؟ ــا إىل 45 ملي ــد إعادته ــل إًذا بع ــف يص فكي

ــي إتاحــة الفرصــة  اكتفــى وزيــر النِّْفــط الــرويس يف تعليقــه عــى زيــارة واليتــي بتمنِّ

ــاك  ــول: إذا كان هن ــك يق ــه بذل ــا، كأن ــيا وتشــري منتجاته ــع روس ــر م ــران لتتاج إلي

دعــم رويس إليــران خــال فــرة العقوبــات، فلــن يكــون عــى حســاب اإلرضار مبصالح 

روســيا أو الــركات الروســية الكــرى، وانســحاب شكــة »روس نفــت« الروســية 

الحكوميــة مــن إيــران عقــب العقوبــات خــر دليــل.

باختصــار، ستســعى إيــران لتوثيــق العاقــات مــع روســيا، لكــن األخــرة ليــس لديهــا 

فعليًّــا كثــر لتقدمــه، اللهــم إال يف مجــال الدفــاع ورمبا الطاقــة]10[، فاالقتصــاد الرويس 

ــن  ــادي م ــار اقتص ــع حص ــه، م ــا يكفي ــة م ــة الداخلي ــات االقتصادي ــن األزم ــه م لدي
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ــل روســيا يف االنتخابــات  الواليــات املتَّحــدة األمريكيَّــة ودول أوروبيَّــة عــى خلفيــة تدخُّ

ــة األخــرة، وضــّم روســيا إىل شــبه جزيــرة القــرم األوكرانيــة. لــذا  الرئاســية األمريكيَّ

فــإن النِّظــام الــرويس يف غنــى عــن إثــارة مزيــد مــن الضغــوط االقتصاديــة عليــه أو 

ــه إىل  ــرًا ليقدم ــك اقتصــاده كث ــدويل، وال ميل ــع ال ــع املجتم ــه م ة خافات ــدَّ ــادة ِح زي

إيــران ســواء عــر املقايضــة أو النقــد، غــر بيــع األســلحة وبعــض املعــدات والتقنيــات 

املحــدودة.

3- الهند

ــرة،  ــة كب ــردًدا بدرج ــة م ــات األمريكيَّ ــزام بالعقوب ــن االلت ــدي م ــف الهن كان املوق

ــران،  ــد بإي ــي تربــط الهن ــط هــو الســلعة األهــّم الت ــك، فالنِّْف ــه ســيظَّل كذل ــدو أن ويب

فالهنــد متثــل إليــران ثــاين أكــر مســتورد لنفطهــا، وإيــران متثّــل للهنــد ثالــث أكــر 

َمــورِد للنِّْفــط بعــد العــراق والســعوديَّة، أو مــا يعــادل 10% مــن احتياجــات الهنــد مــن 

ــد. ــًكا لوجيســتيًّا مهــاًّ للهن ــران شي ــط الخــام، باإلضافــة إىل كــون إي النِّْف

يف ذات الوقــت ال ميكــن أن تســتهن الهنــد مبصالحهــا األمنيــة واالقتصاديــة املشــركة 

ــن  ــارة أي م ــية خس ــة خش ــا يف البداي ــدي واضًح ــاك الهن ــكان االرتب ــكا، ف ــع أمري م

ــف  ــد وق ــة الهن ــن ني ــدة ع ــر مؤكَّ ــات غ ــرت تريح ــة ظه ــي البداي ــن، فف الطرف

اســتراد نفــط إيــران بحلــول نوفمــر 2018، ثــم أعلنــت رســميًّا اعرافهــا بالعقوبــات 

التــي تفرضهــا األمــم املتَّحــدة فقــط ال العقوبــات أحاديــة الجانــب]11[، وقالــت إنهــا قــد 

تخفــض اســترادها مــن النِّْفــط اإليــرايّن بنحــو 50% بــرط حصولهــا عــى محفــزات 

مــن الواليــات املتَّحــدة لفعــل ذلــك]12[، وانخفضــت بالفعــل يف أغســطس مبقــدار 

ــاود االرتفــاع يف ســبتمر 2018. ــل أن تع ــا( قب ــل يوميًّ ــف برمي النصــف )400 أل

ــرة  ــاء ف ــد انته ــى بع ــرايّن حت ــاون الهندي-اإلي ــتمّر التع ــح أن يس ــن املرج ــدو م ويب

ــة يف مــا يتعلــق بــراء النِّْفــط  االســتثناء األمريــّي لهــا مــن العقوبــات النِّْفطيــة، بخاصَّ

ــة شاء  ــد فرص ــض الهن ــف ترف ــايض]13[، إذ كي ــن امل ــّل م الت أق ــدَّ ــو مبع ــرايّن ول اإلي

ــا مــع ســداد ميــرَّ كــا عرضــت عليهــا إيــران  نفــط بخدمــات شــحن وتأمــن مجانً

ــراء]14[؟ لتحفيزهــا عــى ال

وبجانــب الرغبــة الهنديــة يف تأمــن مــوارد متنوعــة للطاقــة، فلديهــا أهــداف أمنيــة 
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ــة، ومينــاء تشــابهار جنــويّب إيــران أهــّم أدواتهــا لتحقيــق  يَّ وجيو-سياســية ال تقــّل أهمِّ

د بــه مكانــة مينــاء كراتــي الباكســتاين، وتفتــح أســواقًا لبضائعهــا  هــذه األهــداف؛ تهــدِّ

يف إيــران وأفغانســتان وآســيا الوســطى عــر شــبكة مــن الســكك الحديديــة، وتســهِّل 

الوصــول إىل غــاز تركانســتان الوفــر]15[. ويبــدو أن لــدى اإلدارة األمريكيَّــة رغبــة يف 

اكتــال هــذا املــروع، لــذا اســتثنته مــن العقوبــات.

4- كوريا الشاملية

أمــا كوريــا الشــالية، الغريــم التقليــدي للواليــات املتَّحــدة األمريكيَّــة، فستســعى إيــران 

ــرة  ــارج الف ــرايّن للخ ــط اإلي ــويق النِّْف ــة تس ــتقبي يف عملي ــا دور مس ــون له ألن يك

املقبلــة، ملــا لــدى كوريــا مــن خــرة طويلــة يف التعامــل مــع عقوبــات املجتمــع الــدويل، 

وخــرة يف تهريــب النِّْفــط إىل الداخــل مبســاعدات فنيــة روســية وصينيــة]16[، ورمبــا 

هــذه هــي الرســالة التــي أراد كل مــن إيــران وكوريــا الشــالية تأكيدهــا مــن زيــارة 

ــن  ــابع م ــران يف الس ــة لطه ــو التاريخي ــغ ه ــالية ري يان ــا الش ــة كوري ــر خارجي وزي

أغســطس ملــدة يومــن، مــع أول أيــام رسيــان املرحلــة األوىل مــن العقوبــات األمريكيَّــة 

ــا عــى إيــران. عمليًّ

وتنقــل وكالــة ســبوتنيك الروســية بإصدارهــا الفــاريّس عــن الباحــث الكــوري الجنــويب 

يف دراســات الــرق األوســط جيانــغ جــي هيانــغ أن إيــران وكوريــا الشــالية لديهــا 

تاريــخ طويــل مــن التعــاون االقتصــادي والعســكري الــري، والنمــوذج األبــرز لهــذا 

التعــاون هــو نقــل كوريــا الشــالية أســلحتها إىل الحوثيــن يف اليمــن، بأمــوال إيــران، 

وكذلــك بيعهــا التكنولوجيــا النوويــة والصاروخيــة لطهــران. ويف الوقــت الــذي تســتمّر 

فيــه واشــنطن يف عقوباتهــا املتزامنــة عــى كوريــا الشــالية وإيــران، ســتزيد الدولتــان 

تعاونهــا لتقليــل خســائر الحصــار األمريــّي.

املحور الثاين: الوجهات املجهولة للنِّْفط اإليراينّ وفاعلية التعقُّب

نحــو 170 ألــف برميــل عــى أقــّل تقديــر، أو 11% مــن إجــايل الصــادرات النِّْفطيــة 

اليوميــة خــال األســبوعن األولــن مــن أكتوبــر، ذهبــت إىل وجهــات مجهولــة أو مل 

ــا وأخــرى  ــة كإيطالي ــا إىل دول أوروبيَّ ــه بعضه ــل إىل توجُّ ــا، وتشــر دالئ ــف عنه يُكَش
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آســيوية كاليابــان والهنــد. انتهجــت إيــران هــذه السياســة قبــل حتــى دخــول عقوبــات 

ــز التنفيــذ، فــام املانــع إًذا مــن اســتمرارها  الواليــات املتَّحــدة يف مرحلتهــا الثانيــة حيِّ

يف انتهــاج نفــس السياســة ســواء خــال فــرة اســتثناء بعــض الــدول مــن العقوبــات 

النِّْفطيــة عليهــا )ملــدة ســتة أشــهر( أو بعــد انتهائهــا؟ وكيــف يتــم األمــر يف الواقــع؟ 

هــذا مــا نســعى لإلجابــة عنــه يف الســطور التاليــة. 

تدهُور الصادرات اإليرانيَّة وزيادة الوجهات املجهولة

ــادة  ــل إع ــرايّن قب ــط اإلي ــتوردة للنِّْف ــدول املس ــة ال م ــيوية يف مقدِّ ــدول اآلس ــت ال كان

ــم  ــة، ث ــا الجنوبي ــد وكوري ــن والهن ــها الص ــى رأس ــة، وع ــات األمريكيَّ ــرض العقوب ف

تــأيت الــدول األوروبيَّــة يف املنزلــة الثانيــة ألكــر مســتوردي نفــط إيــران، وبعــد فــرض 

ــار املشــرين، لكــن الــذي تغــر هــو انخفــاض حجــم  العقوبــات مل يتغــر ترتيــب كب

ــر املشــرين. ــى أك ــا اســتثناء حت مشــريات كل املســتوردين ب

شكل3: وجهات صادرات الخام اإليرايّن من يناير إىل سبتمر 2018 )مليون برميل/اليوم(

ــات  ــحاب الوالي ــو )انس ــهر ماي ــن ش ــة م ــابق، بداي ــاين الس ــم البي ــرة إىل الرس ونظ
املتَّحــدة مــن االتِّفــاق النــووي( إىل شــهر ســبتمر 2018 تكشــف عــن انخفــاض واردات 
ــا )الصــن، الهنــد، اليابــان، كوريــا، أوروبــا(، مبــا  كل دولــة مــن تلــك الــدول تدريجيًّ
يعنــي أن غالبيــة املســتوردين الرئيســين للخــام اإليــرايّن خفضــوا وارداتهــم اســتجابة 
ــات  ــة للوجه ــميَّة املتتبِّع ــجات الرس ــق الس ــذا وف ــاس. ه ــة باألس ــوط األمريكيَّ للضغ
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ــرايّن. ــط اإلي ــوالت النِّْف ــة لحم النهائي

لكــن يف املقابــل كان مــن املاَحــظ زيــادٌة يف مســاهمة الحمــوالت غــر محــددة بدولــة 
ــة أو »أخــرى« إىل إجــايل الصــادرات النِّْفطيــة يف شــهَري أغســطس وســبتمر  معيَّن
ــض هــذه  ــون بع ــد يك ــع ق ــاين(. بالطب ــون األخــر يف الرســم البي ــر بالل ــا يظه )ك
الحمــوالت تــّم بســجات رســميَّة، لكــن هــذا ال ينفــي ارتفــاع مســاهمة هــذه الوجهــات 

مقابــل انخفــاض الوجهــات التقليديــة املعلومــة.

ويقــول تقريــر صــدر يف الســابع مــن أكتوبــر عــن »Tanker Trackers«]17[ )موقــع 
مختــص بتتبُّــع حركــة ناقــات النِّْفــط عــر األقــار الصناعيــة يف جميــع أنحــاء العالـَـم( 
ر بالفعــل كميــات كبــرة مــن النِّْفــط إىل وجهــاٍت أكــر بكثــر ِمــاَّ  إن »إيــران تُصــدِّ

كّنــا نتصــور«]18[.

ــن، فســنجد تراجــع صــادرات  ــل املاضي ــر وأبري ــات شــهَري أكتوب ــا بداي ــا قارنَّ إذا م
النِّْفــط اإليــرايّن اليوميــة مبقــدار مليــون برميــل عــى أقــل تقديــر، إذ كانــت تصــدر 
ــر  ــن شــهر أكتوب ــن م ــبوعن األول ــال األس ــل، وخ ــا يف أبري ــل يوميًّ ــو 2.5 برمي نح
ــات  ــق البيان ــا، وف ــل يوميًّ ــون برمي ــو 1.33 ملي ــط إىل نح ــادرات النِّْف ــت ص انخفض
ــا  ــا أضفن ــل إذا م ــون برمي ــو 1.5 ملي ــط]19[، وإىل نح ــات النِّْف ــب ناق ــيمة لتعق الرس
ــر الرســميَّة، أي إن نحــو %11  ــي ال تذكرهــا التقاري ــة الت ــة املجهول الحمــوالت النِّْفطي

ــة.  ــات مجهول ــا إىل جه ــن موانيه ــت م ــا خرج ــايل صادراته ــن إج م

شكل4: تزايد مساهمة الوجهات املجهولة لصادرات الخام اإليرايّن خال النصف األول من أكتوبر

Financial Times إعداد: الوحدة االقتصادية مبعهد الدويل للدراسات اإليرانيَّة - بيانات
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يف الوقــت نفســه تشــر مصــادر أخــرى إىل أن إجــايل صــادرات إيــران خــال نفــس 

الفــرة بلــغ 2.2 مليــون برميــل يوميًّــا]20[، وهــو مــا يجعــل احتــاالت مســاهمة صــادرات 

الوجهــات املجهولــة إلجــايل الصــادرات ترتفــع إىل قرابــة %40]21[.

ــب  ــوظ عق ــكل ملح ــران بش ــن إي ــا م ــت وارداته ــال، خفض ــبيل املث ــى س ــان ع الياب

ــلُّمها 1.39 مليــون برميــل  ــة األوىل يف أغســطس، إال أنــه رُِصــَد تََس العقوبــات األمريكيَّ

ــن عــن هــذا  ــران يف ســبتمر، ومل يُعلَ ــاز الطبيعــي مــن إي ــف الغ ــط ومتكث مــن النِّْف

ــميًّا]22[. ــم رس الرق

طرق تضليل الصادرات اإليرانيَّة للمراقبن الدولين

ــا  ــًة، مب ــا خفي ــادة صادراته ــا زي ــتطيع به ــة تس ال ــًا فعَّ ــران حي ــاع إي ــّك يف اتب ال ش

ــة  ــط اإليرانيَّ ــات النِّْف ــّم، فناق ــات ســلعتها االســراتيجية األه ــاض مبيع ــوِّض انخف يع

تتبــع مجموعــة مــن الطــرق لتضليــل محــاوالت مراقبــة وتتبــع وجهاتهــا النهائيــة، منهــا:

1- وقــف أجهــزة نظــام التعريــف اآليل باملوقــع )AIS satellite tracking(، حتــى 

تُخِفــي مســاراتها وال يُعــرَف وجهتهــا األخــرة]23[، وتُخِفــي كذلــك ُهويــة املشــرين تجنُّبًــا 

ــفن  ــارات الس ــه كشــف مس ــوط ب ــو املن ــذا ه ــع ه ــة. ونظــام التتب ــات األمريكيَّ للغرام

ــران اســتخدام  ــدويل البحــري. وأجــادت إي ــون ال ــة يف البحــر مبوجــب القان التجاري

ــا يف عــام 2012]24[. ــّي-األورويّب عليه ــة خــال الحظــر النِّْفطــي األمري هــذه الحيل

ــة نفــط تدعــى ســويز ماكــس  ــادرة حامل ــا، مغ ــا هن ــتدّل به ــي يُس ومــن الشــواهد الت

ســتارك Suezmax Stark 1، للمــواين اإليرانيَّــة بعــد تحميــل مليــون برميــل مــن الخــام 

اإليــرايّن متوجهــة ناحيــة الــرق، ثــم وقفــت أجهــزة اإلرســال بهــا عــى بعــد 200 ميــل 

مــن الســاحل الرقــي للهنــد، ثــم عــادت للظهــور يف نفــس املوقــع بعــد أســبوع. وقــد 

اعتــادت نفــس الناقلــة نقــل النِّْفــط اإليــرايّن إىل الهنــد قبــل العقوبــات]25[.

ــة  ــر النهائي ــات التصدي ــورل Alex Lawler إن وجه ــس ل ــة أليك ــر الطاق ــول خب ويق

يظــّل مــن الصعــب كشــفها، مــن عــى الرغــم مــن أن التتبــع أصبــح أســهل يف الوقــت 

ــاج  ــة يحت ــن األمــر يف النهاي ــة، لك ــل األقــار الصناعي ــايض بفع ــة بامل الحــايل مقارن

ــه يقصــد بذلــك خــرة املراقبــن، بجانــب توافــر املصــادر  إىل »فــن وعلــم«]26[. ولعل

ــة أو الوجهــات املحتملــة الســتقبال  ــة غــر الرســميَّة، ســواء يف املــواين اإليرانيَّ الخاصَّ
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ــة. الشــحنات اإليرانيَّ

ــط  ــة نف ــوهدت ناقل ــرى: ش ــوالت دول أخ ــط حم ــة وس ــوالت اإليرانيَّ ــاء الحم 2- إخف

ــرايّن يف  ــط اإلي ــل النِّْف ــا، وهــي تحم ــم بن ــع عل تدعــى يوفوســان YUFUSAN ترف

البدايــة مــن إيــران خــال أكتوبــر املــايض، ثــم ذهبــت إىل الكويــت وحملــت النِّْفــط 

ــدو يف  ــد تب ــان. وق ــت إىل الياب ــم اتجه ــة، ث ــن ســعة فارغ ــى م ــا تَبقَّ ــي يف م الكويت

لــة بكميــات أكــر  الظاهــر كأنهــا تنقــل النِّْفــط الكويتــي فقــط، لكنهــا يف الواقــع محمَّ

ــرايّن. ــط اإلي مــن النِّْف

ــة  ــة قبال ــات عماق ــط يف ناق ــزَّن النِّْف ــه، إذ يُخ ــادة بيع ــم إع ــط ث ــن النِّْف 3- تخزي

الســواحل اإليرانيَّــة أو حتــى يف مخــازن كبــرة يف بــاد أخــرى، ويُعــاد توزيعــه الحًقــا، 

فخــال فــرة العقوبــات املاضيــة خزنـَـت إيــران النِّْفــط يف مينــاء داليــان الصينــي يف 

عــام 2014، ثــم أعــادت بيعــه ملشــرين مــن كوريــا الجنوبيــة والهنــد]27[، أو عــر نقــل 

الشــحنات إىل ســفن العمــاء يف ُعــرض املحيــط دون االضطــرار إىل دخــول املــواين 

وتعريــض املشــري للعقوبــات]28[.

صورة جوية لسّت ناقات عماقة تخزن النِّْفط قبالة ساحل جزيرة خرج اإليرانيَّة منتصف سبتمر 2018 

]29[Bloomberg.com :سعة كل منها مليونَا برميل. املصدر
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ــن  ــتفيدين م ــرايّن املس ــط اإلي ــري النِّْف ــار مش ــتطيع كب ــرى: يس ــاعدة دول أخ 4- مس

ــات  ــا، للوصــول إىل طــرق وتقني ــد، مســاعدتها فنيًّ ــران، كالصــن والهن شاء نفــط إي

جديــدة للتضليــل، يف حــال اكتشــاف الطــرق القدميــة ومواجهتهــا، ألســباب قــد يكــون 

ــم  ــط، إضافــة إىل تقدي ــع مصــادر إمدادهــا بالنِّْف ــدول إىل تنوي ــا حاجــة هــذه ال منه

ــط إىل  ــل النِّْف ــاَوم كنق ــا ال تق ــرين، أو عروًض ــذب املش ــعرية تج ــراءات س ــران إغ إي

املشــرين عــى أســطول الناقــات اإليرانيَّــة املكــون مــن قرابــة 40 ناقلــة دون تكاليــف 

ــة  ــة أمريكيَّ ــات مالي ــا لعقوب ــا تجنُّبً ــاون رسيًّ ــع ســيكون هــذا التع ــة]30[، وبالطب إضافي

كــا يحــدث مــع الهنــد أو حتــى اليابــان.

مقرَح أمريّي لتقويض اسراتيجية تهريب إيران النِّْفط

وضعــت الواليــات املتَّحــدة حوافــز ماليــة للــدول التــي ســتخفض حجــم واردتهــا مــن 

ــذه  ــل له ــار بالفع ــة املســتوردين الكب ــم، واســتجاب غالبي ــرايّن تشــجيًعا له ــط اإلي النِّْف

الحوافــز، لكــن مــا الــذي مينــع هــذه الــدول مــن خفــض واردتهــا عــى الــورق فقــط 

ــي تُِجيُدهــا الناقــات  ــّي، وتعويــض الفــارق عــر الطــرق الت ــب األمري إرضــاًء للجان

الــة حتــى اآلن إلثبــات مخالفــة للعقوبــات،  ــة مــع عــدم وجــود آليــة فعَّ اإليرانيَّــة، بخاصَّ

ــال وأن  ولــو كان بعــض املســؤولن األمريكيّــن يعتــرون هــذا التكتيــك غــر فعَّ

ــة  ــة وأنظمــة املراقب ــس الغربي ــة عــر أقــار التجسُّ ــع الناقــات اإليرانيَّ بإمكانهــم تتب

األخــرى]31[؟ لكــن األمــر ال يــزال يعتمــد عــى جديــة واشــنطن واســتغالها مــا متتلكــه 

ــا]32[. ــات وتكنولوجي مــن تقني

م بيــر هاريــر، املختــّص الســابق يف مكافحــة التهديــدات املاليــة بوزارة  يف املقابــل قــدَّ

 »Foreign Policy« ــة ــة الخارجي ــة السياس ــه مبجل ــال ل ــة، يف مق ــة األمريكيَّ الخارجي

فكــرة غــر مطروحــة وجديــرة بالذكــر، مضمونهــا تحويــل العقوبــات عــى ســعر شاء 

النِّْفــط اإليــرايّن، بــداًل مــن كميــة اســتراده]33[.

ــة يف  ــران باألســعار العالَمي ــط إي ــات عــى مشــري نف ــرض العقوب ــر ف ــرح هاري يق

مقابــل تقديــم حوافــز للحكومــات أو الــركات التــي تشــري النِّْفــط اإليــرايّن بأســعار 

متدنيــة أقــّل مــن األســعار العالَميــة، ليــس هــذا وحســب بــل توضــع املســتحقات املاليــة 

ــوارد  ــار م ــا وحص ــة مراقبته ــإلدارة األمريكيَّ ــن ل ــة ميك ــابات خاصَّ ــران يف حس إلي
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الحكومــة اإليرانيَّــة املاليــة بفاعليــة أكــر. تطبيــق مثــل هــذا املقــرح قــد ينفــي الحاجــة 

إىل إخفــاء وجهــات الصــادرات اإليرانيَّــة، فمــن يرغــب يف شاء منتــج بســعر عالَمــي 

يف وجــود مــن يقبــل شاء نفــس املنتــج بســعر أقــّل؟ وســتكون هــذه السياســة مفيــدة 

كذلــك يف الحفــاظ عــى كميــات املعــروض العالَمــي مــن النِّْفــط.

املحور الثالث: القناة املالية األوروبيَّة SPV وفرص النجاح
ــاول  ــران، يح ــى إي ــة ع ــات األمريكيَّ ــتخلقه العقوب ــذي س ــايل ال ــار امل ــبب الحص بس

االتِّحــاد األورويّب تنظيــم آليــات مــن شــأنها مواصلــة التجــارة وتحويــل األمــوال مــن 

وإىل إيــران، مــن أهــّم هــذه اآلليــات مــا ميكــن تســميته بالقنــاة املاليــة ذات األغــراض 

.SPV ــددة، أو املح

ما القناة ذات األغراض املحددة SPV؟

أعلنــت مســؤولة السياســة الخارجيــة لاتِّحــاد األورويّب فيديريــكا موغرينــي يف 

The Spe- )SPV( ــى ــاة تُدَع ــن أداة/قن 2018، ع ــبتمر ــن س ــن م ــس والعري  الخام

دة األعــراض،  cial Purpose Vehicle أو مــا ميكــن تســميته بقنــاة مالية/قانونيــة محــدَّ

إلبقــاء عمليــات التجــارة قامئــة مــع إيــران وفــق القانــون األورويّب وتســمح بانضــام 

ــراف  ــران واألط ــن إي ــة ب ــات املالي ــّم التعام ــث تت ــاد، بحي ــارج االتِّح ــن خ شكاء م

الخارجيــة دون التعــرض للعقوبــات األمريكيَّــة]34[ إمــا باســتخدام عمــات غــر الــدوالر 

األمريــّي، وإمــا بإجــراء التعامــات بعيــًدا عــن النِّظــام املــريف املعتــاد القائــم الــذي 

تتمكــن الواليــات املتَّحــدة مــن التأثــر فيــه، مبــا فيــه نظــام »ســويفت«.

ــة  ــط لرك ــران النِّْف ــع إي ــايل: تبي ــة كالت ــل اآللي ــة عم ــات حــول طريق تذهــب التخمين

ل قيمــة املبيعات  إيطاليــة مثــًا، وبــداًل مــن حصولهــا عــى قيمــة مبيعاتهــا مبــاشة تَُســجَّ

ــة  ــة أوروبيَّ ــن شك ــران منتجــات م ــا تشــري إي ــران، وعندم ــح إي يف ســجات لصال

أخــرى تســتويف هــذه الركــة إيراداتهــا مــن الحســاب اإليــرايّن لــدى شكــة أخــرى، 

فتكــون التحويــات املاليــة مــن شكــة إىل أخــرى دون التحويــل املبــاش مــع إيــران.

ـة إلنقــاذ  ومل تتضــح حتــى اآلن اآلليــة الفنيــة التــي ســتعمل بهــا القنــاة األوروبيَـّ

االتِّفــاق النــووي مــع إيــران]35[، وعــى الرغــم مــن الغمــوض القائــم حــول آليــة التنفيــذ 

وتريــح املتحــدث باســم الهيئــة الرئاســية للرملــان اإليــرايّن بهــروز نعمتــي بــكل ثقــة 
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بــأن »الــدول الغربيــة وعــدت بتنفيــذ آليــة ماليــة لنقــل األمــوال مــع إيــران بالتزامــن 

مــع بدايــة العقوبــات األمريكيَّــة يف 4 نوفمــر وســوف تتعهــد روســيا والصــن والهنــد 

بهــذا األمــر أيًضــا«، فــإن وســائل إعــام إيرانيَّــة نقلــت عــن دبلوماســين أوروبيّــن أن 

تفعيــل آليــة SPV ســيأخذ وقتًــا طويــًا بعــد العقوبــات ميتــد إىل أشــهر]36[.

نظام سويفت SWIFT األورويّب وتأثر الواليات املتَّحدة

نظــام ســويفت هــو شــبكة ماليــة عالَميــة واســعة النطــاق مقرُّهــا بلجيــكا، تربــط البنوك 

ســات املاليــة يف العالَــم ويُســتخدم لتحويــل األمــوال بينهــم عــر أكــواد رقميــة،  واملؤسَّ

ــة  ــد عــى 200 دول ــة يف مــا يزي ســة مالي ــف مؤسَّ ــط بالنِّظــام أكــر مــن 11 أل ويرتب

ــران مــن نظــام ســويفت ضمــن قامئــة  ــّد إخــراج إي ــى اآلن ال يَُع ــم]37[. وحت يف العالَ

ــة. العقوبــات األمريكيَّ

لكــن توجــد ضغــوط داخليــة عــى اإلدارة األمريكيَّــة إلضافــة حظــر إيــران مــن نظــام 

ــة  س ــى مؤسَّ ــن ع ــه يتع ــن أن ــم م ــى الرغ ــات]38[، وع ــة العقوب ــن الئح ــويفت ضم س

ســويفت االمتثــال لقــرارات االتِّحــاد األورويّب يف املقــام األول، كــا حــدث خــال حظر 

إيــران يف 2012، فهــو منشــأه تعمــل مبوجــب القانــون البلجيــي، وال متتلــك الواليــات 

ســة األوروبيَّــة، عــى الرغــم مــن  املتَّحــدة األمريكيَّــة األغلبيــة يف مجلــس مديــري املؤسَّ

هــذا فــإن أمريــكا تســتطيع فــرض عقوبــات عــى البنــوك املدرجــة بســويفت إذا مــا 

ســات املاليــة اإليرانيَّــة املدرجــة عــى الئحــة لعقوبــات األمريكيَّــة]39[.  تعاملــت مــع املؤسَّ

ووقفــت الواليــات املتَّحــدة يف فرايــر 2012 عمليــة تحويــل مبلــغ محــدود مــن املــال 

ــا  ــة بكوب ــا صل ــة له ــة تجاري ــا إلمتــام عملي ــف دوالر( مــن الدمنــارك إىل أملاني )26 أل

ــة. املفــروض عليهــا عقوبــات أمريكيَّ

دوافع أوروبا لخلق قنوات مالية بديلة مع إيران

إذا مــا نظرنــا إىل حجــم تجــارة االتِّحــاد األورويّب مــع إيــران يف العــام الســابق 

ل نحــو 21  لانســحاب األمريــّي مــن االتِّفــاق النــووي، أي عــام 2017، فســنجده ســجَّ

مليــار يــورو، أكــر مــن نصــف هــذا الرقــم هــو صــادرات أوروبيَّــة مصنَّعــة إىل إيــران. 

لكــن ال يتعــدى حجــم تجارتهــا مع إيــران 0.6% مــن حجم تجــارة االتِّحــاد األورويّب مع 

العالـَـم، أي أقــّل مــن واحــد يف املئــة، وتــأيت إيــران يف املرتبــة الثالثــة والثاثــن، يف 

حــن تتصــدر الواليــات املتَّحــدة األمريكيَّــة والصــن قامئــة أكــر الــركاء التجاريــن 
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ألوروبــا بنســبتَي 17% و15% تقريبًــا، كــا يظهــر مــن الشــكل التــايل:

شكل4: تجارة االتِّحاد األورويّب مع العالَم الخارجي عام 2017

  

يَّة  يبــدو إًذا أن الدافــع األول لاتِّحــاد األورويّب إلنقــاذ االتِّفــاق النــووي حاليًّــا ليــس أهمِّ

ــاد  ــة االتِّح ــدار رغب ــدر مق ــاد األورويّب، بق ــة لاقتص ــوق اإليرانيَّ ــران أو الس ــط إي نف

األورويّب يف تحقيــق أهــداف سياســية وأمنيــة، كالحفــاظ عــى أمنهــا القومــي وأمــن 

حلفائهــا يف اإلقليــم، ورفــض الخضــوع لسياســات اإلدارة األمريكيَّــة املتجاهلــة للمكانــة 

السياســية واالقتصاديــة لاتِّحــاد األورويّب والرغبــة يف تقليــل هيمنــة الــدوالر األمريــّي 

عــى التجــارة العالَميــة]40[، وتحقيــق مزيــد مــن االســتقالية املاليــة واملرفيــة األوروبيَّة 

عــر أنظمــة بديلــة بعيــدة عــن تقلُّبــات السياســة األمريكيَّــة، هــذا مــا عــرَّ عنــه رصاحة 

وزيــر الخارجيــة األملــاين هيكــو مــاس يف مقال لــه بصحيفــة هاندنســبات األملانيــة]41[.

ــة كانــت زاخــرة بالفــرص الواعــدة بالنســبة  هــذا بالطبــع ال ينفــي أن الســوق اإليرانيَّ

ــّي  ــن االنســحاب األمري ــووي، لك ــاق الن ــق االتِّف ــة عقــب تطبي ــركات األوروبيَّ إىل ال

أضــاع هــذه الفــرص عليهــم. ويظــّل املســتفيد األكــر مــن بقــاء قنــوات ماليــة وتجاريــة 

ــد هــذا مــا قالتــه موغرينــي مــن أن التجــارة  مــع االتِّحــاد األورويّب هــو إيــران، يؤكّ

ــرايّن يف الحصــول  ــّق اإلي ــن الح ــب أســايس م ــاد األورويّب »جان ــران واالتِّح ــن إي ب

عــى ميــزة اقتصاديــة مقابــل التزاماتهــم املتعلقــة بالنــووي حتــى اآلن«]42[، والجــدول 
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يَّــة االتِّحــاد األورويّب إليــران تجاريًّــا، إذ يقــع يف املرتبــة الثالثــة  التــايل يبــنِّ لنــا أهمِّ

كأكــر شيــك تجــاري إليــران بنســبة 16% تقريبـًـا مــن تجــارة إيــران مــع العالـَـم بعــد 

الصــن واإلمــارات )قــد يتغــر هــذا الرتيــب مســتقبًَا بعــد إعــان اإلمــارات التزامهــا 

العقوبــات األمركيــة عــى إيــران واتخــاذ إجــراءات للَحــّد مــن غســل األمــوال أو متويــل 

اإلرهــاب عــر أراضيهــا(.

جدول1: تجارة إيران مع العالَم الخارجي عام 2017

)باملليون يورو( *

* 1 يورو= 1.14 دوالر أمريك.

املصدر: املفوضية األوربية، صندوق النقد الدويل.

إىل أي درجة ميتّد نجاح اآللية األوروبيَّة؟

ــة يف حــّل مشــكلة التحويــات املاليــة مــن وإىل  إذا مــا كُتــب النجــاح للقنــاة األوروبيَّ

ــة الصغــرة ورمبــا املتوســطة  إيــران، فإنــه ســرتبط عــى األرجــح بالــركات األوروبيَّ

ــات  ــدوالر يف التحوي ــًدا عــن اســتخدام ال ــّي، وبعي ــل األورويّب ال األمري ذات التموي

مــع إيــران. ولــن ينجــح األمــر مــع الــركات األوروبيَّــة الكبــرة أو الدوليــة التــي لهــا 

مبيعــات واســتثارات ضخمــة يف أمريــكا واملرتبطــة بأســواق املــال األمريكيَّــة أو التــي 

يف مجالــس إدارتهــا أمريــكان، وبالنســبة إىل هــذه الــركات فمخاطــر اإلقصــاء مــن 

ــة مــن قطــع التعامــات مــع  ــر مــن الخســائر املحتمل ــة أعظــم بكث الســوق األمريكيَّ

إيــران]43[، وهــذا مــا أدركتــه شكات كتوتــال وبيجــو وســيمنز وإيربــاص.

ــة ريتشــارد نيفيــو أن  عــاوة عــى مــا ســبق يــرى األســتاذ بجامعــة كولومبيــا األمريكيَّ
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القنــاة األوروبيَّــة »طريقــة مبتكــرة لحــل مشــكلة واحــدة هــي كيفيــة التبــادل املــايل مــع 

إيــران مــع رفــض البنــوك، لكــن هــذه العقوبــات ال تســتهدف فقــط التحويــات املاليــة، 

بــل البضائــع والســلع وتحركاتهــا، لذلــك فمــن املرجــح أن القنــاة األوروبيَّــة لــن تكــون 

ــتثارات  ــذ اس ــران، أو تنفي ــن وإىل إي ــرة م ــة الكب ــال التجاري ــذ األع ــبة لتنفي مناس

داخــل إيــران«]44[.

إذا مــا ســار األمــر عــى هــذا النحــو فــإن التجــارة مــع إيــران ســتتحول مــن الــركات 

ــركات  ــرة، إىل ال ــوال وف ــة ورؤوس أم ــا متقدم ــن تكنولوجي ــه م ــا تضمُّ ــرة مب الكب

ــى  ــلب ع ــذا بالس ــينعكس ه ــات، وس ــدودة اإلمكاني ــطة SMEs مح ــرة واملتوس الصغ

الت التشــغيل واإلنتــاج املحي وتوافر الســلع وتنافســيتها. وســائل اإلنتــاج اإليــرايّن ومعــدَّ

املحور الرابع: أساليب متنوعة لاللتفاف عىل العقوبات األمريكيَّة

ــة،  ــة املنتظــرة للعقوبــات األمريكيَّ إضافــة إىل مــا ذُكِــر عــن أهــّم االســتجابات اإليرانيَّ
ــوم وبعضهــا ال يــزال مخططــات  فبالتأكيــد مل تُكتَشــف بعــُد طــرق كثــرة بعضهــا معل
ــذ تدريجيًّــا يف نطــاق  ــز لهــا الحكومــة اإليرانيَّــة منــذ العــام املــايض وتنفَّ رسيــة، تجهِّ
ــة  ــو لجن ــفه عض ــا كش ــق م ــيارات، وف ــات والس ــط والبروكياوي ــل النِّْف ــات مث صناع
الصناعــات واملعــادن بالرملــان ســعيد باســتاين]45[. مــن الطــرق املعلنــة اســتحداث وزارة 
ــن  ــراء م ــد ال ــن يري ــط مل ــا النِّْف ــاع فيه ــة يُب ــة محلي ــة بورصــة طاق ــة اإليرانيَّ الطاق
القطــاع الخــاص بســعر أقــّل مــن الســعر العالَمــي وبفــرات ســاح طويلــة، ويتحمــل 

ــا كانــت الطريقــة! ــة أيًّ مســؤولية بيــع الخــام بطريقتــه الخاصَّ

كذلــك اســتراد مــا تحتــاج إليــه إيــران عــر إنشــاء شكات واجهــة تابعــه للجمعيــات 
ــزورة  ــفر م ــوازات س ــارج، بج ــة يف الخ ــابات بنكي ــر حس ــة، أو ع ــة أو الديني الخري
لجنســيات غــر إيرانيَّــة، أو اســتغال إعفــاء الــواردات الغذائيــة والدوائيــة مــن 
ــوال، أو  ــل األم ــا لغس ــن أو إفريقي ــاء شكات يف الص ــة يف إنش ــات األمريكيَّ العقوب
ــى  ــو )Tuvalu( ع ــرة كتوفال ــام دول صغ ــتخدام أع ــا، أو اس ــن خاله ــتراد م لاس
ناقاتهــا النِّْفطيــة للتهريــب، أو عقــد صفقــات الســتبدال العمــات املحليــة بالنِّْفــط]46[.

ــن  ــث ع ــن يف البح ــراين يتفّن ــام اإلي ــة، والنِّظ ــرة ومتنوع ــاليب كث ــة األس يف الحقيق
طــرق وحيــل لالتفــاف عــى العقوبــات، ومــا إن تفشــل طريقــة حتــى يبتكــر طريقــة 
أخــرى، ومــن ثــم تبحــث الواليــات املتَّحــدة عــن طريقــة للمواجهــة قــد تنجــح أو ال. 
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لكــن يبقــى أمــر هــاّم، هــو أن غالبيــة هــذه الحيــل أكــر تكلفــة عــى الفــرد واالقتصــاد 

اإليــرايّن مــن اتبــاع الطــرق املبــاشة والقانونيــة.

ــن ال يشء،  ــة م ــة الدول ــل لخزين ــة، وإن كان أفض ــرق امللتوي ــر الط ــط ع ــع النِّْف فبي
ــران،  ــع إي ــل م ــر التعام ــل مخاط ــرى بتحمُّ ــاع املش ــعرية إلقن ــات س ــب تضحي يتطل
ــل النِّظــام تكاليــف أعــى ســواء خــال عمليــات النقــل أو نتيجــة لتزايــد الفســاد  وتحمُّ
ــط  ــرايّن بابــك زنجــاين عــى وزارة النِّْف ــال السمســار اإلي ــة احتي الداخــي، ومــا قضي
اإليرانيَّــة إال مثــال عــى التكلفــة الواقعــة عــى االقتصــاد وحتــى أفــراد املجتمــع نتيجــة 

ــك األســاليب. تل

املحور الخامس: سيناريوهات مستقبل املقاومة اإليرانيَّة للعقوبات 

األمريكيَّة
ال شــّك يف وجــود آثــار للعقوبــات األمريكيَّــة األخــرة عــى االقتصــاد والشــعب اإليرايّن 

مًعــا، ومــع هــذا فمــن املهــم أن ال نُغِفــل أن كل إيــرايّن يبلــغ مــن العمــر أربعــن عاًمــا 

أو أقــّل قــد شــهد خــال جميــع مراحــل حياتــه تعاقــب العقوبــات الدوليــة عــى بــاده، 

األمريكيَّــة تــارة واألوروبيَّــة تــارة واألمميــة تــارة، والثــاث مًعــا أحيانـًـا، أي إن شيحــة 

واســعة مــن الشــعب اعتــادت العيــش أو التعايــش مبــرارة مــع العقوبــات، كــا اعتــاد 

النِّظــام وجودهــا.

ــا  ــدة كأمن ــات الجدي ــد العقوب ــيتكرر بع ــيناريو س ــرورة أن الس ــذا بال ــي ه وال يعن

ــة  ــة األنظم ــدم مرون ــابقه، وع ــن س ــة ع ــرات مختلف ــه متغ ــر ل ــكل ع ــد، ف ال جدي

ــة وإدراكهــا البطــيء لطبيعــة املتغــرات قــد يرتــب عليهــا نتائــج غــر  السياســية عامَّ

متوقعــة وخاطفــة. ســنحاول يف الســطور التاليــة تصــوُّر ثاثــة ســيناريوهات ملســتقبل 

ــة. ــات األمريكيَّ ــة للعقوب ــة اإليرانيَّ املقاوم

السيناريو األول: املقاومة اإليرانيَّة الطويلة للعقوبات األمريكيَّة

ال نقصــد باملقاومــة هنــا منــع الــرر الناتــج عــن العقوبــات األمريكيَّــة، بــل النجــاح يف 

تقليــص الــرر إىل أقــى الحــدود وألطــول فــرة مــن الزمــن دون تراجــع مواقــف 

النِّظــام تجــاه الواليــات املتَّحــدة األمريكيَّــة.

يلــزم لتحقــق هــذا الســيناريو توافــر عوامــل داخليــة وخارجيــة، أبرزهــا مقــدرة الدولــة 

ــق  ــود إىل اســتمرار تدفُّ ــات تق ــة للتصــدي للعقوب ــر ناجح ــى إدارة تداب ــة ع اإليرانيَّ
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ــة  ــت الطريق ــا كان ــاد أيًّ ــدر كاٍف إلدارة شــؤون الب ــة بق ــة الازم ــرادات الحكومي اإلي

املمكنــة لتحقيــق ذلــك، وعــدم توقــف صــادرات النِّْفــط الخــام ومنتجاتــه، واللجــوء إىل 

إجــراءات تقلِّــل نزيــف العملــة األجنبيــة لديهــا كتنميــة الصــادرات غــر النِّْفطيــة وتقييــد 

الــواردات االســتهاكية.

وعــى الصعيــد الخارجــي ينبغــي اســتمرار دعــم حلفــاء دوليــن ذوي ثقــل اقتصــادي 

كبــر كالصــن ودول االتِّحــاد األورويّب، لتوفــر املواّد الخام والســلع الوســيطة والنهائية 

وقطــع الغيــار، بجانــب حتميــة خلــق قنــوات ماليــة ناجحــة للتجــارة الخارجيــة. بجانــب 

مراهنــة النِّظــام اإليــرايّن عــى تغيــر اإلدارة األمريكيَّــة الحاليــة بعــد نحــو عامــن مــن 

اآلن، ومــن ثــم عــودة عمــل الواليــات املتَّحــدة باالتِّفــاق النــووي.

ــم هــذا الســيناريو اقــران كل مــا ســبق باســتقرار األوضــاع  ــع مــن أهــّم دعائ بالطب

ــم املعيشــية. ــة الشــعب تراجــع أوضاعه ــل عامَّ ــة، وتحمُّ الداخلي

وذكــر تقريــر صــادر عــن مركــز أبحــاث الرملــان اإليــرايّن، أن أكــر الســيناريوهات 

ــح انكــاش االقتصــاد بنســبة 0.5% بنهايــة  تفــاؤاًل بأثــر العقوبــات عــى االقتصــاد يرجِّ

2018، و3.8% يف 2019، وانخفــاض منــو صناعــات حيويــة يف إيــران كالســيارات 

ــن. بنســبة 22.5%]47[. هــذا هــو الســيناريو املتفائــل وفــق اإليرانيّ

السيناريو الثاين: الثورات الشعبية وفشل الدولة

ــو  ــة، ه ــات األمريكيَّ ــار اقتصــادي بســبب العقوب ــة نتيجــة النهي ســيناريو فشــل الدول

ســيناريو غــر واقعــي عــى الرغــم مــن كــرة تنــاول وســائل اإلعــام لــه، وقــد ســبق 

توضيــح األســباب يف دراســة ســابقة صــادرة عــن املعهــد الــدويل للدارســات اإليرانيَّــة 

ــطس 2018. يف أغس

مــع هــذا يوجــد عامــل خطــر ال ينبغــي إغفــال أثــره، عــادة مــا يكــون مفاجئـًـا ورسيًعــا، 

هــو أن أكــر مــن نصــف املجتمــع اإليــرايّن مــن الشــباب، ونســبة كبــرة منهــم مــن 

ذوي التعليــم العــايل، وعندمــا يجتمــع هــذا مــع غــاء املعيشــة وتشــكيل البطالــة بــن 

الجامعيــن 33% أو مــا يــوازي عاطــًا بــن كل ثاثــة جامعيــن، فســتزداد األزمــات 

ــار  ــتثارات والحص ــروب االس ــيزيد ه ــد س ــة، وبالتأكي ــكات املجتمعي ــية واملش النفس

املــايل والنِّْفطــي ضغــط مشــكات البطالــة والغــاء عــى شيحــة الشــباب يف املجتمــع. 
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ومــا زلنــا قريبــي عهــد بثــورات الربيــع العــريب التــي قامــت ألســباب مشــابهة بقيــادة 

الشــباب رغــم قــوة األنظمــة الحاكمــة آنــذاك.

السيناريو الثالث: مقاومة مؤقتة مع فتح املجال لطلب التفاوض

ــات  ــرايّن يف مقاومــة العقوب ــو القــرار اإلي يفــرض هــذا الســيناريو أن يســتمّر صانع

األمريكيَّــة ورفــض تقديــم تنــازالت مؤقَّتـًـا قــد متتــد لبضعــة أشــهر بعــد انتهاء االســتثناء 

األمريــّي لبعــض الــدول مــن العقوبــات، تنتهــي باضطــرار النِّظــام إىل التفــاوض مــع 

ــاظ عــى  ــازالت مــن أجــل الحف ــم تن ــف الحصــار االقتصــادي وتقدي ــات لتخفي الوالي

ــات يف  ــة العقوب ــرة املؤقت ــذه الف ــال ه ــام خ ــتغّل النِّظ ــة. يس ــة القامئ ــود الدول وج

توحيــد وحشــد الجبهــة الداخليــة لتحقيــق مكاســب سياســية، وإظهــار عــدم الخضــوع 

ــة خــال فــرة اســتثناء الواليــات  للرغبــة األمريكيَّــة ونجــاح املقاومــة اإليرانيَّــة، بخاصَّ

املتَّحــدة لثــاين دول مــن كبــار مســتوردي النِّْفــط اإليــرايّن كالصــن والهنــد واليابــان 

مــن العقوبــات ملــدة 6 أشــهر.

وعنــد اشــتداد الخنــاق االقتصــادي واملجتمعــي عــى النِّظــام ســتلجأ إيــران إىل فتــح 

ــض أو  ــق بع ــل تحقي ــا مقاب ــات أو تخفيضه ــع العقوب ــكا لرف ــع أمري ــاوض م ــاب التف ب

ـة، املتعلقــة بتحجيــم برنامــج الصواريــخ الباليســتية، وتقليــل  كل املطالــب األمريكيَـّ

ــة، أمــا التوقــف عــن  الــدور العســكري إليــران يف اإلقليــم بفعــل نقــص املــوارد املالي

هــذا الــدور بالكليــة فــا يــزال هدفًــا بعيــد املنــال، ألنــه جــزء ال يتجــزأ مــن العقيــدة 

والسياســة الخارجيــة اإليرانيَّــة تحــت مزاعــم »الدفــاع عــن املســتضعفن« كــا يســميها 

ــرايّن. الدســتور اإلي

ــة نورمــان رول،  ــف اإليــرايّن باالســتخبارات األمريكيَّ يقــول املســؤول الســابق عــن املل

ــة بالريــاض عــن مســتقبل  يف ورشــة عمــل نظمهــا املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيَّ

العاقــات األمريكيَّــة اإليرانيَّــة: »اإلدارة األمريكيَّــة ستســتمر يف العقوبــات االقتصاديــة 

عــى إيــران، عــى أمــل أن تقــود النِّظــام إىل التفــاوض إمــا بشــكل مبــاش مــن خــال 

الحكومــة، وإمــا بشــكل غــر مبــاش عــر الشــعب اإليــرايّن«]48[.

ع وقــوع هــذا الســيناريو تغــرُّ مواقــف الحلفــاء الداعمــن إليــران، يف مقابل  قــد يــرِّ

توصلهــم إىل تســوية ملفــات عالقــة بينهــم وبــن الواليــات املتَّحــدة األمريكيَّــة، كتخفيف 

ــة املفروضــة عــى روســيا عــى خلفيــة احتــال جزيــرة  ــة األوروبيَّ العقوبــات األمريكيَّ
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ــة عــى الصــادرات الصينيــة إىل  القــرم األوكرانيــة، أو رفــع القيــود التجاريــة األمريكيَّ

ــة عــى حكوماتهــم لتغيــر موقفهــم  أمريــكا]49[، أو ضغــط جاعــات املصالــح األوروبيَّ

الداعــم إليــران، واســتغال ملــّف التــورط اإليــرايّن بعمليــات إرهابيــة واغتيــال 

معارضــن بأوروبــا.

السيناريو األقوى

يظــّل ســيناريو املقاومــة اإليرانيَّــة طويلــة األجــل للعقوبــات األمريكيَّــة ضعيًفــا، فعــادة ال 

ــة إذا  تتحمــل الشــعوب واألنظمــة تكاليــف الحصــار االقتصــادي لفــرات طويلــة، بخاصَّ

كان اعتادهــا عــى الــواردات كبــرًا. وكان هــذا الدافــع األســايس إليــران للمفاوضــات 

ــار  ــد حص ــووي يف 2015 بع ــاق الن ــع االتِّف ــت بتوقي ــي انته ــرب الت ــع الغ ــة م النووي

شــديد وشــامل اســتمر ثــاث ســنوات، يف حــن يُســتبعد ســيناريو انهيــار النِّظــام نتيجة 

النهيــار اقتصــادي، وإن كنــا ال نســتطيع اســتبعاد احتاليــة انفجــار مفاجــئ للغضــب 

الشــعبي بقيــادة شــبابية وفقــدان الســيطرة حتــى مــع وجــود قبضــة أمنيــة حديديــة.

أمــا الســيناريو األكــر ترجيًحــا فهــو الســيناريو الثالــث، وهــو املقاومــة لفــرة ملؤقتــة ثم 

التفــاوض، وســتتحدد هــذه الفــرة تبًعــا لثبــات أو تغــر مواقــف أهــم الحلفــاء الدولين 

الداعمــن إليــران، ودرجــة نجــاح اإلجــراءات اإليرانيَّــة املضــادة للعقوبــات، واملراهنــة 

دون ضانــة حقيقيــة عــى تغيــر اإلدارة األمريكيــة بعــد االنتخابــات الرئاســية القادمــة 

يف 2020 واتباعهــا نهًجــا أقــّل حــدة يف التعامــل مــع إيــران عــن نهــج ترامــب.

مــع العلــم أنــه مهــا طالــت فــرة املقاومــة، فعــى األرجــح لــن تكــون كافيــة لتعويــض 

الصدمــة املجتمعيــة واالقتصاديــة التــي خلفتهــا العقوبــات عــى االســتثارات األجنبيــة 

الت النمــو واإلنتــاج والتشــغيل والتضخــم والبطالــة والحــذر  والتــي ســتخلفها عــى معــدَّ

والتشــاؤم الــذي ســيخيم عــى تعاماتهــا التجاريــة مــع العالـَـم الخارجــي يف املســتقبل.

ــع  ــات الواق ــة إلدراك تحدي ــادي كافي ــع االقتص ــؤّشات الوض ــة إىل م ــرة متأني ونظ

ــة. ــق الدراس ــاه يف ملح ــا أرفقن ــذا م ــتقبل، وه واملس
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ملحق: مؤّشات الوضع االقتصادي الراهن واملتوقَّع
حلَّلَــت دراســة ســابقة نرهــا املعهــد الــدويل للدراســات اإليرانيَّــة يف أغســطس 

املــايض]50[ مــؤّشات الوضــع االقتصــادي إليــران تفصيــًا منــذ تطبيــق االتِّفــاق النووي 

ــن أغســطس  ــات يف الســادس م ــن العقوب ــة األوىل م ــق املرحل ــى تطبي يف 2016، حت

2018. أمــا هنــا وبعــد تطبيــق املرحلــة الثانيــة مــن العقوبــات، فســوف نتطــرق بشــكل 

موجــز إىل مجموعــة مــن املســتجدات واملــؤّشات الروريــة، ملعرفــة الوضــع الحــايل 

ــات  ــي العقوب ــق مرحلتَ ــد تطبي ــتقبل بع ــراءة املس ــة لق ــرايّن، ومحاول ــاد اإلي لاقتص

ــة. األمريكيَّ

منــا الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي خــال الربــع الثــاين مــن عــام 2018 بنســبة . 1

ل  ــة صــادر يف نوفمــر، أن يســجِّ ــر لإليكونوميســت الريطاني 2.5%، ويتوقــع تقري

النمــّو بنهايــة الربــع الرابــع مــن العــام الحــايل مــا نســبته -4.6%، أي الدخــول يف 

ــات  ــة للقطاع ــم املضاف ــع القي ــرًا براج ــى 2019، تأثُّ ــتمّر حت ــادي مس ــود اقتص رك

مثــل قطاعــات   ،2018 خــال  اإلجــايل  املحــي  للناتــج  املكونــة  االقتصاديــة 

الخدمــات )-14% تقريبًــا( والصناعــة )-0.7%(، إضافــًة إىل تراجــع محــركات النمــو 

االقتصــادي مثــل االســتثارات الكليــة الثابتــة )-1%( وتراجــع اإلنفــاق االســتهايك 

الخــاص)-1%( وصــادرات الســلع والخدمــات )-13.5%(، يف حــن تراجعــت واردات 

الســلع والخدمــات )-22%( مبــا فيهــا الــواردات اإلنتاجيــة]51[.

ــة 2018 . 2 ــار دوالر بنهاي ًرا بـــ31.4 ملي يســجل صــايف امليــزان الجــاري فائًضــا مقــدَّ

ســينخفض إىل نحــو 14 مليــار دوالر يف 2019، ويُعــزَى اســتمرار ميــزان املدفوعــات 

ــط الجيــدة وتراجــع الــواردات االســتهاكية  ــعار النِّْف ــجيل فائــض إىل أس يف تس

ــادة الصــادرات غــر  ــة عــى زي ــة املحلي ــة العمل ــر انخفــاض قيم واالســتثارية وأث

ــران مقــدرة نســبية عــى امتصــاص األزمــات  ــة. وســيمنح هــذا الفائــض إي النِّْفطي

ــة عــى املــدى القصــر. املالي

ــى . 3 ــن 2018 ع ــث م ــع الثال ــال الرب ــبة 24.5% خ ــتهلكن بنس ــعار املس ــاع أس ارتف

ــم إىل 40% بنهايــة العــام]53[. أســاس ســنوي]52[، وتوقــع صنــدوق النقــد وصــول التضخُّ

ســجلت نســبة البطالــة 12.7% خــال 2018، وفــق اإليكونوميســت، ونســبة أقــلَّ وفــق . 4

ــات اإليرانيَّة. البيان
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بلــغ عجــز املوازنــة 1.8% مــن الناتج املحــي اإلجايل يف العــام املــايل 2017/2018، . 5

ــة  ــرادات الحكومي ــص اإلي ــع تناق ــه إىل 2.8% يف 2018/2019، م ــع ارتفاع ويُتوقَّ

ــات  ــارة االحتجاج ــا إلث ــم تجنُّبً ــع الدع ــٍط لرف ــذ خط ــن تنفي ــة ع ــع الحكوم وتراج

ــي عــى املســتهدف بنســبة  ــة الفع ــع عجــز املوازن ــا ارتف ًدا]54[. وفعليًّ الشــعبية مجــدَّ

ــبتمر 2018(]55[. ــهر )مارس-س ــتة أش ــال س ــار دوالر خ ًا 2.6 ملي ــجِّ 126% مس

ــة )التومــان( يف الســوق الحــرة مــن 5500 تومــان . 6 ــة املحلي ــة العمل انخفضــت قيم

للــدوالر الواحــد يف أبريــل املــايض إىل نحــو 14000 تومــان للــدوالر يف نوفمــر. 

ــدوالر بســعر مدعــم ملشــري بعــض مــن املنتجــات  ــع ال ــة إىل بي وتُضطــّر الحكوم

الحيويــة كالغــذاء والــدواء، وهــو مــا يضغــط عــى احتياطيهــا مــن العملــة األجنبيــة 

البالــغ حاليًّــا 108 مليــارات دوالر -يغطــي 13 شــهرًا مــن الــواردات- مقارنــة 

ــام 2016]56[. ــار دوالر ع ــن 133 ملي ــر م ــدرة بأك ــات مق باحتياطي

النتائج
تتعــرض إيــران لعقوبــات قاســية تهــدف إىل حصــار النِّظــام الحــايل، وتجفيــف 

مــوارده املاليــة، وزيــادة الضغــوط االقتصاديــة واملجتمعيــة عليــه، إلجبــاره عــى تغيــر 

اســراتيجياته السياســية والعســكرية يف الــرق األوســط، وبطبيعــة الحــال لــن يقــف 

النِّظــام مكتــوف األيــدي أمــام العقوبــات األمريكيَّــة، وســيتجه التبــاع مجموعــة مــن 

ــة  ــا أقــل فاعلي ــااًل وبعضه ــا فعَّ ــي قــد يكــون بعضه ــارات الت االســراتيجيات والخي

وأخــرى غــر فعالــة:

ــع 	  ــيايس م ــادي والس ــاون االقتص ــز التع ــو تعزي ــاه نح ــو االتج ــار األول: ه الخي

الــدول الرقيــة كالصــن والهنــد وروســيا وحتــى كوريــا الشــالية. ســتكون الصن 

أهــّم بديــل تجــاري واســتثاري إليــران يســّد فــراغ االســتثارات األوربيــة الهاربة، 

ــة من  وســتزداد التبعيــة اإليرانيَّــة للهيمنــة الصينيــة عــى األنشــطة الداخليــة، بخاصَّ

الــركات الصينيــة منقطعــة الصلــة بالســوق األمريكيَّــة، وســيتعن عــى إيــران يف 

املقابــل الرضــا بجــودة وتكنولوجيــا أقــل مقارنــة بالتكنولوجيــا والجــودة األوروبيَّــة، 

وســتقود الرغبــة الصينيــة يف تنــوع مصــادر نفطهــا إىل االســتمرار يف شاء الخــام 

اإليــرايّن حتــى يف ظــّل العقوبــات األمريكيَّــة. أمــا الهنــد فــكان موقفها مــردًدا يف 

ــة أن  التــزام العقوبــات األمريكيَّــة منــذ البدايــة، ويبــدو أنــه ســيظّل كذلــك، بخاصَّ
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يَّــة عــن شائهــا النفــط اإليــرايّن، كإمتــام  لديهــا أهدافـًـا جيو-سياســية ال تقــل أهمِّ

تطويــر مينــاء تشــابهار اإليــرايّن وفتــح أســواق لهــا يف آســيا الوســطى والوصــول 

ــا  ــتلجأ إليه ــالية فس ــا الش ــا كوري ــران. أم ــر أرايض إي ــتان ع ــاز تركانس إىل غ

إيــران لاســتفادة مــن خراتهــا يف تهريــب النِّْفــط يف ظــّل الحصــار األمريــّي، 

ــاَّ ميكــن تقدميــه إليــران لتخفيــف الحصــار  ــك روســيا كثــرًا ِم يف حــن ال متل

االقتصــادي ســوى الدعــم الســيايس واملعــدات العســكرية.

الخيــار الثــاين: هــو اســتخدام إيــران أدوات تضليليــة متكِّنهــا مــن مواصلــة تصدير 	 

وبيــع النِّْفــط يف ظــّل العقوبــات، وِمــن ثـَـمَّ فــإن احتاليــة وصولــه إىل الصفــر كا 

تســعى اإلدارة األمريكيَّــة تظــّل بعيــدة. لكــن املؤكَّــد أن حجــم الصــادرات اإليرانيَّــة 

لــن يعــود كــا كان قبــل فــرض العقوبــات األمريكيَّــة مبرحلتيهــا يف مايــو ونوفمــر 

ــبب  ــط بس ــس فق ــط، لي ــر النِّْف ــة تصدي ــات صعوب ــك العقوب ــتزيد تل 2018، وس

الجــزاءات املاليــة التــي ســتوقَّع عــى املشــرين، لكــن أيًضــا بســبب عــزل إيــران 

ــة إذا نجحــت الواليــات املتَّحــدة يف إخراجهــا  عــن النِّظــام املــايل العالَمــي، بخاصَّ

مــن منظومــة تحويــل األمــوال »ســويفت«، إضافــة إىل إمكانيــة اســتخدام الواليات 

املتَّحــدة وســائل تقنيــة لضبــط عمليــات تهريــب النِّْفــط ومعاقبــة املشــرين ماليًّــا، 

ــس الغربيــة إذا مــا أخــذت األمــر بجديــة، أو تغيــر اســراتيجية  عــر أقــار التجسُّ

العقوبــات.

الخيــار الثالــث: هــو التعويــل عــى مســاعدة االتِّحــاد األورويّب يف إيجــاد طريقــة 	 

قانونيــة وماليــة الســتمرار التعامــات املاليــة الدوليــة مــع إيــران وتجنُّــب العقوبات 

األمريكيَّــة، وإىل اآلن مل تتمكــن أوروبــا مــن تفعيــل هــذه الطريقــة، لكنهــا مــرة 

ــة إىل التجــارة مــع إيران، بــل إلظهار  عــى إخراجهــا للنــور، ال لحاجــة أوروبيَّــة ماسَّ

ــا  ــة. ويف حــال نجــاح أوروب ــة عــن اإلدارة األمريكيَّ االســتقالية السياســية واملالي

ــة  ــة SPV ســتفيد إيــران يف التبــادل املــايل مــع الــركات األوروبيَّ يف تفعيــل آلي

الصغــرة واملتوســطة، ويف املقابــل ســتُحرَم إيــران مــن مشــاركة الــركات العالَميــة 

واســعة اإلمكانيــات املاديــة والتقنيــة يف التنميــة االقتصاديــة، ولــن تســتطيع العــودة 

ــوق  ــر بالس ــا األك ــة الرتباطه ــات األمريكيَّ ــّل العقوب ــران يف ظ ــتثار يف إي لاس

واملصالــح األمريكيَّــة.
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بجانــب هــذه الخيــارات الثاثــة توجــد مجموعــة واســعة مــن األســاليب والحيــل 	 

ــا  ــتمرار كل ــر باس ــي تتغ ــات والت ــى العقوب ــاف ع ــة إىل االلتف ــة الهادف اإليرانيَّ

ــاد  ــرد واالقتص ــى الف ــة ع ــر تكلف ــا- أك ــن كله ــا -إن مل يُك ــن أغلبه ــَفت، لك كُِش

ــة. ــاشة والقانوني ــرق املب ــاع الط ــة باتب ــة مقارن ــرايّن يف النهاي اإلي

وبعــد اســتعراض ثاثــة ســيناريوهات ملســتقبل املقاومــة اإليرانيَّــة للعقوبــات األمريكيَّــة، 

رأينــا أن الســيناريو املســتقبي األقــرب وفــق الشــواهد، هــو مقاومــة النِّظــام اإليــرايّن 

للعقوبــات األمريكيَّــة مؤقَّتـًـا بعــد انتهــاء االســتثناء األمريــّي لثــاين دول مــن العقوبات 

النِّْفطيــة، ومــع الوقــت ســتدفع الضغــوط االقتصاديــة واملجتمعيــة -كــا هــو موضــح يف 

ملحــق الدراســة- النِّظــام إىل فتــح مجــال الوســاطة أو التفــاوض املبــاش مــع أمريــكا، 

ــه،  ــة لبقائ ــة الازم ــات املصري ــف العقوب ــع أو تخفي ــازالت لرف ــض التن ــم بع وتقدي

ــادة  ــة املض ــراءات اإليرانيَّ ــة اإلج ــى فاعلي ــاًء ع ــة بن ــة املؤقت ــدة املقاوم د م ــتحدَّ وس

للعقوبــات، وعــى درجــة ثبــات أو تغــرُّ مواقــف الحلفــاء الداعمــن إليــران.
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