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مقدمة 

ــة منــذ التفــاق النــووّي المبــرم بينهــا وبيــن  ــت الحكومــة اإليرانيَّ ظلَّ
مجموعــة 5+1 فــي العــام 2015، تبــذُل جهــوًدا كبيــرًة للخــروج مــن 
)FATF( ــة  الدوليَّ المالــي  العمــل  لمجموعــة  الّســوداء  القائمــة 

ــة، مــن خــالل قبــول القوانيــن الخاّصــة  والســتفادة مــن مزاياهــا الماليَّ
بمكافحــة تمويــل اإلرهــاب وغســيل األمــوال. وفــي ضــوء التنــازلت 
النــووّي،  التفــاق  بعــد  إيــران  أبدتهــا  التــي  ــة  اإليجابيَّ والمبــادرات 
ــا مــن  ًت رت مجموعــة العمــل المالــي فــي 2016 حــذف إيــران مؤقَّ قــرَّ
قائمتهــا الّســوداء؛ أمــاًل فــي موافقــة النظــام اإليرانــي علــى لوائحهــا 

ــة.   قــة بمكافحــة الجرائــم الماليَّ المتعلِّ

رغبــة الحكومــة بالنخــراط فــي المجتمــع الدولــّي واللتــزام بقوانينــه، 
د مجلــس صيانــة الدســتور؛ الــذي رفــض  ــت وتشــدُّ ِاصطدمــت بتعنُّ
المصادقــة علــى هــذه القوانيــن رغــم إقرارهــا مــن قبــل البرلمــان؛ 
ة والدســتور اإليرانــي.  ــة أّنهــا تتناقــض مــع الشــريعة اإلســالميَّ بحجَّ
ونتيجــًة لهــذا الخــالف، تــّم رفــع األمــر إلــى مجمــع تشــخيص مصلحــة 
صيانــة  ومجلــس  البرلمــان  بيــن  الخالفــات  بحــّل  المعنــّي  النظــام 
ــة  الدســتور إضافــًة لمســؤولياته اأُلخــرى، لكــنَّ الخــالف اســتمّر طيل
الفتــرة الماضيــة، بعــد أْن فشــل مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام 

ــه.  فــي إنهــاء حّل

علــى الرغــم مــن أنَّ مصادقــة إيــران علــى معاهــدة مجموعــة العمــل 
ــة  القتصاديَّ مشــاكلها  جميــع  حــّل  بالضــرورة  تعنــي  ل  المالــّي 
ــة  ل عليهــا بعــض معامالتهــا الماليَّ ــة، لكّنهــا ســوف ُتســهِّ والمصرفيَّ
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ي إلــى تبييــض صفحتها مــن تمويل اإلرهاب  مــع دول العالــم، وســتؤدِّ
مــن  إضافيــة  لعقوبــاٍت  ضهــا  تعرُّ وعــدم  األمــوال،  غســيل  ودعــم 
مجموعــة العمــل، فــي ظــّل العقوبــات األمريكيــة المفروضــة عليهــا. 
ــة،  ــة الدوليَّ أّمــا المجتمــع الدولــي، فــإنَّ تطبيــق إيــران المعاييــر الماليَّ
الدولــة،  داخــل  حّتــى  ــة،  الماليَّ والمعامــالت  الحســابات  أّن  يعنــي 
ب ذلــك مــن الجانــب اإليرانــي  ســتخضع لإلشــراف الدولــي، وســيتطلَّ
ــده المجتمــع  ــة، وهــو مــا يري ــه الماليَّ أْن يكــون شــّفاًفا فــي تعامالت
غســيل  مكافحــة  اتفاقيتــْي  إلــى  إيــران  انضمــام  أّن  كمــا  الدولــي. 
مواجهــة  فــي  يضعهــا  ســوف  اإلرهــاب،  تمويــل  ووقــف  األمــوال 
نظــاٍم مالــيٍّ ونقــديٍّ دولــّي، ويســاعد الوليــات المتحــدة علــى كشــف 

ــة للتحايــل علــى العقوبــات المفروضــة عليهــا. المحــاولت اإليرانيَّ

ســات النظام اإليرانــي حول قوانين  نتيجــًة لالنقســام الدائــر بيــن مؤسَّ
العمــل  مجموعــة  أمهلــت  األمــوال؛  وغســيل  اإلرهــاب  مكافحــة 
ــة  ــر التشــريعات الخاّص ات لتمري ة مــرَّ ــة عــدَّ ــي الحكومــة اإليرانيَّ المال
الماضــي.  فبرايــر  فــي  انتهــت  والتــي  األخيــرة  المهلــة  بهــا، وقبــل 
رت المجموعــة الجانــب اإليرانــي صراحــًة مــن أّنهــا ســُتعيد فــرض  حــذَّ
ــات اإلبــالغ المنتظــم عــن  ــز آليَّ تدابيــَر مضــاّدة علــى إيــران، مثــل تعزي
ســات  ــة، وزيــادة التدقيــق والفحــص لفــروع المؤسَّ المعامــالت الماليَّ
ــة، إبقــاُء إيــران فــي  ــة األجنبيــة الموجــودة علــى األراضــي اإليرانيَّ الماليَّ
ــة  ــة اإليرانيَّ القائمــة الســوداء لتمويــل اإلرهــاب، تضــرُّ األرصــدة الماليَّ
ــي  ــوك عــن التعامــل المال ــف هــذه البن ــة، وُتوّق ــوك األجنبي فــي البن
ــة، إذا لــم ُتَســّن اللوائــح  ــة اإليرانيَّ ســات الماليَّ مــع البنــوك والمؤسَّ
قــة بمكافحــِة تمويــل اإلرهــاب وغســيل األموال بحلــول أكتوبر  المتعلِّ

المقبــل.
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أوًل: موقُف الحكومِة الداعم للمصادقة على الّلوائح

الحكومــة  َســعت  المفروضــة عليهــا،  للعقوبــات األمريكيــة  نتيجــًة 
لشــركاتها  الســماح  بضــرورة  األوروبيــة  الــدول  إلقنــاع  ــة  اإليرانيَّ
بمواصلــة التجــارة معهــا، لكنَّ الدول األوروبية خاّصًة ألمانيا وفرنســا، 
أساســيٌّ  شــرٌط  هــو  التفاقّيتْيــن  إلــى  النضمــام  أنَّ  علــى  ت  أصــرَّ
ــة مــع إيــران، وعلــى مــدى العــام  ــة األوروبيَّ لتفعيــل القنــاة التجاريَّ
ــة عــدم  ر الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي مــراًرا مــن مغبَّ الماضــي حــذَّ
ــة مــع دول  المصادقــة علــى الالئحتْيــن، وَرَهــن تنميــة العالقــات البنكيَّ
العالــم بموافقــة مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام علــى تجــاوز عقدة 
مجموعــة العمــل المالــي والمصادقــة علــى قوانينهــا، ورفــض تحميــل 
ــة، أو  حكومتــه أّي مســؤوليٍة عّمــا ســتؤول إليــه األوضــاع القتصاديَّ
ــة. أّمــا مســاعد  ة قــد تطــال البنــوك اإليرانيَّ أّي عقوبــاٍت مســتقبليَّ
ــة غــالم  ة القتصاديَّ وزيــر الخارجيــة اإليرانــي لشــؤون الدبلوماســيَّ
ر مــن أنَّ عــدم التوقيــع علــى لوائــح مكافحــة  رضــا أنصــاري، فقــد حــذَّ
علــى  الرحمــة  رصاصــة  بإطــالق  أشــبه  األمــوال  وغســيل  الرهــاب 
ة بعــد العقوبــات األمريكيــة. ر بشــدَّ القطــاع المصرفــي، الــذي تضــرَّ

دون فــي النظــام اإليرانــي  رغــم هــذه التحذيــرات، واصــل المتشــدِّ
األخيــرة  المهلــة  وانتهــت  اللوائــح،  علــى  للمصادقــة  رفضهــم 
ــق أّي خطــوٍة فــي هــذا التجــاه،  الممنوحــة لطهــران، دون أْن ُتحقِّ
وفــي الجتمــاع الــدوري الــذي ُعِقــد فــي الحــادي والعشــرين مــن 
رت دول المجموعــة  فبرايــر الماضــي بالعاصمــة الفرنســية باريــس؛ قــرَّ
إعــادة إدراج إيــران علــى قائمتهــا الّســوداء إلخفاقهــا فــي اللتــزام 
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رت إلغــاء تعليــق  ــة لمكافحــة تمويــل اإلرهــاب، وقــرَّ بالقواعــد الدوليَّ
التــي  العقوبــات  وإعــادة  إيــران  علــى  المفروضــة  العقوبــات  كّل 
ًتــا فــي 2016 ، ودعــت الــدول األعضــاء إلــى تطبيــق هــذه  قــت مؤقَّ ُعلَّ
العقوبــات بفاعليــة. وبــإدراج إيــران فــي القائمــة الّســوداء لمجموعــة 
أزمــًة  للحكومــة  أضافــوا  قــد  دون  المتشــدِّ يكــون  المالــّي،  العمــل 
جديــدًة مــن سلســلة األزمــات التــي تواجههــا، بعــد أْن أفشــلوا كّل 
الجهــود التــي بذلتهــا خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة؛ للبحــث عــن 

ض لهــا إيــران.  ــة التــي تتعــرَّ مخــرٍج للضغــوط القتصاديَّ
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دون في النظام اإليراني ثانًيا: لماذا يرفُض المتشدِّ

النضمام إلى مجموعة العمل المالي؟

تــرى األطــراف الرافضــة أّن لوائــح المجموعــة تتعــارض مــع أحــكام 
ي  الشــريعة اإلســالمية والدســتور اإليرانــي، وتخشــى مــن أْن تــؤدِّ
ا؛  المصادقــة عليهــا إلــى فتــح البــاب أمام إمكانية محاســبة إيــران دوليًّ
مــاٍت  بســبب دعمهــا لعــدٍد مــن الجماعــات التــي تــّم تصنيفهــا كمنظَّ
ــة مثــل حــزب اللــه اللبنانــي والحوثييــن فــي اليمــن، كمــا أنَّ  إرهابيَّ
دة  ي إلــى فــرض رقابٍة مشــدَّ موافقــة إيــران علــى هــذه اللوائــح ســيؤدِّ
ــن الجرائــم  علــى أنشــطة الحــرس الثــوري المشــبوهة، والتــي تتضمَّ
التنظيمــات  األمــوال ودعــم  للحــدود؛ كغســيل  العابــرة  مــة  المنظَّ

ــة. اإلرهابيَّ

إضافــًة لألســباب المذكــورة أعــاله، فــإنَّ الكثيــر مــن المســتفيدين 
ــران  ــز بهــا إي ــي تتميَّ ة الت ــة ونقــص الشــفافيَّ ــات الماليَّ مــن الضطراب
خــالل الوقــت الراهــن، باتــوا يمتلكــون فرصــًة ذهبيــًة لزيــادة ثرواتهــم؛ 
لــذا فــإّن التوقيــع علــى لوائــح مجموعــة العمــل المالــي لــن يكــون 
لالتفاقيــة  الرافضيــن  دين  المتشــدِّ بعــض  أنَّ  كمــا  صالحهــم،  فــي 
لــون المصالــح األيديولوجيــة علــى  ــة، ويفضِّ لديهــم عقليــٌة أيديولوجيَّ
ــا مثــل الحــّق فــي  ــار البعــض اآلخــر قضاي المصالــح الوطنيــة، بينمــا أث
ــة، ورفــض الهمينــة الغربيــة، والقيــود المحتملــة بعد  الســيادة الوطنيَّ
ة لرفضهــم المصادقــة  ــن، كأســباٍب رئيســيَّ تْي النضمــام إلــى التفاقيَّ

علــى اللوائــح.

دون فــي النظــام اإليرانــي يــرون كذلــك أنَّ مجموعــة العمــل  المتشــدِّ
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المالــي تســتخدُم المعاييــر األمريكيــة فــي قوانينهــا كمعيــار لعملهــا؛ 
غيــر مباشــٍر  المجموعــة هــو تطبيــٌق  أنَّ قبــول قوانيــن  يعنــي  مــا 
لتفاقيتــّي  المعارضــون  وُيصــّر  األمريكــي.  والدســتور  للقوانيــن 
مجموعــة العمــل المالــي علــى أنَّ إيــران لــم تنتفــع بــأي شــيٍء مــن 
التفــاق النــووّي، الــذي أبرمتــه مــع مجموعــة 5+1؛ ألنَّ األطــراف 
ما الوليــات المتحــدة لــم تلتــزم بــه،  عــة عليــه ول ســيَّ الغربيــة الموقِّ
لــذا يجــب أّل تدخــل إيــران فــي أّي التــزاٍم جديــٍد مــع القــوى الغربيــة.

ــت إلــى مجموعــة العمــل المالــي  ســبٌب آخــَر وهــو  أنَّ إيــران إذا انضمَّ
ــة لجميــع  ــة، يجــب عليهــا الكشــف عــن جميــع الحســابات البنكيَّ الدوليَّ
المســؤولين الذيــن شــملتهم العقوبــات األمريكيــة، وبالنظــر إلــى 
اإلدارة  قبــل  مــن  لعقوبــاٍت  الراهــن  الوقــت  فــي  تخضــع  إيــران  أّن 
األمريكيــة، وتواجــه صعوبــاٍت كبيــرة لتلبيــة احتياجــات شــعبها، ول 
ــة  المصرفيَّ األنظمــة  اســتخدام  اإليرانييــن  األعمــال  لرجــال  يمكــن 
ون لاللتفــاف عليهــا عبــر  ة للتحاُيــل علــى العقوبــات، ويضطــرُّ الرســميَّ
ــة  قنــواٍت غيــر رســمية، فــإنَّ المصادقــة علــى لوائــح المجموعــة الماليَّ
ــم علــى إيــران اللتــزام بالعقوبــات األمريكيــة، والكشــف  ســوف ُيحتِّ

ــون عليهــا. ــن يتحايل عــن كّل رجــال األعمــال الذي
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ة إلدراج إيران في ثالًثا: التداعيات القتصاديَّ

القائمة الّسوداء

لطالمــا طالــب محافــُظ البنــك المركــزّي اإليرانــّي عبــد الناصــر هّمتــي 
ــي قــد  ــرة الت ــار الخطي ــب اآلث ــح؛ لتجنُّ ــى اللوائ بضــرورة الموافقــة عل
ــة المختلفــة، فــي  ــة اإليرانيَّ ســات الماليَّ ض لهــا البنــوك والمؤسَّ تتعــرَّ
حــال إعــادة إدراج بــالده فــي القائمــة الّســوداء لمجموعــة العمــل 
ــة، لكــن بعــد صــدور القــرار فــي فبرايــر الماضــي عــدل عْن  المالــي الدوليَّ
هــا إلــى هــذه القائمــة  موقفــه، واّدعــى بــأنًّ إيــران ل تخشــى مــن ضمِّ
شــبكة  نســج  مــن  الماضيــة  الســنوات  خــالل  نــت  تمكَّ أّنهــا  بحّجــة 
ــي، لكــن  ــة خــارج اإلطــار العــام لمجموعــة العمــل المال عالقــاٍت قوي
ــة الغاضبــة بعــد إدراجهــا فــي القائمــة الّســوداء  ردود الفعــل اإليرانيَّ
والتحذيــرات الحكوميــة الســابقة مــن الســتمرار فــي رفــض لوائــح 
د محاولــٍة  ــة، ُيثبــت أنَّ هــذه التصريحــات هــي مجــرَّ المجموعــة الدوليَّ
القــرار والهــروب مــن تبعاتــه  يــة  إيرانيــٍة يائســٍة للتقليــل مــن أهمِّ
ــٍة خــالل الفتــرة المقبلــة. ــة، والتــي قــد تظهــر بصــورٍة جلّي القتصاديَّ

ومّمــا ل شــّك فيــه أنَّ إدراج إيــران فــي القائمــة الّســوداء، ســوف 
ســات  ي إلــى تفاقــم جــراح القتصــاد اإليرانــي وامتنــاع المؤسَّ يــؤدِّ
ــة،  اإليرانيَّ المصــارف  شــبكة  مــع  التعامــل  عــن  العالميــة  ــة  الماليَّ
ي إلــى تصفيــر  ــة بالخــارج، ورّبمــا يــؤدِّ ووقــف نشــاط الشــركات الوطنيَّ
ــع بعالقــاٍت  الســتثمار الخارجــي. وقــد يقــود حّتــى الــدول التــي تتمتَّ
ــاع عــن التعامــل معهــا؛ كالصيــن  ــران إلــى المتن ــدة مــع إي ــٍة جيِّ تجاري
ــة، مــن أّنهــا قــد لــن يعــود بمقدورهــا  رت الحكومــة اإليرانيَّ التــي حــذَّ
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ــة معهــا، فــي حــال عــدم المصادقــة علــى  إجــراء أّي تعامــالت بنكيَّ
واألســوأ  ــة،   الدوليَّ المالــي  العمــل  لمجموعــة  مــة  المنظَّ اللوائــح 
ــى  ــدة ُتضــاف إل ــٍة جدي ــاٍت مالي ض طهــران لعقوب ــك قــد تتعــرَّ مــن ذل
مــع  ــة  الماليَّ العالقــات  علــى  قيــوٍد  كفــرض  األمريكيــة  العقوبــات 
المعامــالت  التحقيــق فــي  ــة، وإجــراء مزيــٍد مــن  الشــركات اإليرانيَّ
قــة بهــا، وإرســال تقريــر عــن أّي معامــالٍت ماليــٍة تقــوم  ــة المتعلِّ الماليَّ
بهــا إلــى مجموعــة العمــل، ومنــع إنشــاء فــروٍع جديــدة للمصــارف 
ــة فــي الخــارج، وكذلــك حرمانهــا مــن افتتــاح فــروٍع لبنوكهــا  اإليرانيَّ
فــي الخــارج. وفــي ظــّل هــذا الوضــع وتراجــع مصــادر الدخــل الحكومــّي 
ــة وانخفــاض  جــّراء العقوبــات وعجــز الموازنــة وتراجــع التجــارة الخارجيَّ
فــط، قــد تضطــّر الحكومــة لّتخــاذ سلســلٍة مــن اإلجــراءات، مــن  بيــع النِّ
ــة، وزيــادة الضرائــب، ورفــع  قبيــل زيــادة أســعار الخدمــات الحكوميَّ

أســعار الوقــود.
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خالصة 

يظــّل مــن غيــر الواضــح أّنــه فــي ظّل إعادة إيــران إلى القائمة الّســوداء 
ســات  مؤسَّ بيــن  شــهور  منــذ  الدائــرة  النقســام  حالــة  واســتمرار 
 ،)FATF( النظــام اإليرانــي حــول معاهــدة مجموعــة العمــل المالــي
مــا إذا كانــت إيــران ســتضطّر فــي نهايــة المطــاف علــى الموافقــة 
ــح أّنــه فــي ظــّل  ــرات ُترجِّ علــى لوائــح هــذه المجموعــة، بيــد أنَّ المؤشِّ
ــة مــع البنــوك  ــف تعــاون البنــوك اإليرانيَّ العقوبــات األمريكيــة وتوقُّ
فــط  ــة ووقــوع القطاعــات المهّمــة فــي القتصــاد اإليرانــي كالنِّ الدوليَّ
والبتروكيماويــات والمعــادن تحــت طائلة العقوبــات ولجوء إيران إلى 
ــات الموازيــة للتحاُيــل علــى العقوبــات، فِمــن غيــر المحتمل  بعــض اآلليَّ
موافقــة إيــران علــى األقــّل فــي المــدى القصيــر علــى اللوائــح الخاّصــة 

بمكافحــة تمويــل اإلرهــاب وغســيل األمــوال. 

دون،  المتشــدِّ لــه  يــروج  الــذي  ر  التصــوُّ وينشــأ هــذا الحتمــال مــن 
ــران أو عدمهــا علــى لوائــح مجموعــة العمــل  والقائــل إنَّ موافقــة إي
ــر شــيًئا بالنســبة إليــران، فــي ظــّل العقوبــات  ــة لــن ُيغيِّ ــة الدوليَّ الماليَّ

ض لهــا. التــي تتعــرَّ
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