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 قدمة م

 ،(JCPOA) قرارها االنسحاب من خطة العمل المشتركة ،2018 أيار/مايو 8في  ،الواليات المتحدة منذ أن أعلنت

مصمم  ،دونالد ترامب ،كان من الواضح أن الرئيس األميركي ،"االتفاق النووي مع إيران"ـلح على تسميتها بصط  اوما 

-إيران، مما يعيد العالقات اإليرانية علىإعادة فرض العقوبات بالكامل  انتتضمن حزمتينمن على المضي في خطة 

حالة من التفاؤل الحذر بأن يفلح االتفاق النووي في فتح صفحة جديدة في تاريخ بعد  ،األميركية إلى مربع التوتر والعداء

 ا منذ اإلطاحة بالشاه وانتصار الثورة اإلسالمية مع نهاية العقد السابع من القرن العشرين.تأزمً  وتحواًل العالقة التي شهدت 

صادية غير تجارة القطاعات االقت ،2018 آب/علن عنها في أغسطسوالتي أ   ،استهدفت الحزمة األولى من العقوبات

 وكان لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على: ،النفطية وتجارة العملة في إيران

 ي، وظهر ذلك في األزمة المالية التي عصفت بالريال اإليرانيميركشراء الدوالر األ. 

 .تجارة الذهب والفضة والمعادن الثمينة 

 والفحم واأللومنيوم والصلب. توريد معادن إلى إيران مثل الجرافيت 

  .إجراء صفقات كبيرة بالريال اإليراني 

 .التعامالت التي تخص سندات ديون سيادية إليران 

مستهدفة  ،ة(شال   فت بأنهاص  )و   لتكمل حلقة العقوبات الصعبة 2018 ثانيالتشرين نوفمبر/ 5وجاءت الحزمة الثانية في 

 بصورة مباشرة:

  النفطية اإليرانيةشراء النفط والمواد.  

  ،الخطوط المالحية، والصناعات المالحيةوالموانئ اإليرانية.  

 قطاع الطاقة اإليراني.  

 تزويد إيران بخدمات التأمين. 

 إيران اليوم العالمي لمواجهة االستكبار )األناضول( اتطلق عليه والتيالقتحام السفارة األميركية في طهران،  39متظاهرون يحيون الذكرى 
 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/08/180809103236039.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/08/180809103236039.html
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أن العقوبات تهدف إلى منع تصدير النفط اإليراني بالكامل، وهو التهديد الذي قابلته إيران على ورغم التأكيد األميركي 

من )ليس من ضمنها االتحاد األوروبي(  األميركي بإعفاء ثماني دول إال أن القرار، بإغالق مضيق هرمز بتهديد مماثل

تركيا التي أعلنت رفضها للعقوبات، يشير إلى باب أبقاه ترامب  النفط اإليراني منهاي بمنع استيراد قرار العقوبات القاض

ا بشأن العقوبات ال تأتي منسجمة مع اإلطار التعريفي المتداول أممي  ة الفعل الغاضبة، تجاه عقوباته التي ا لتفادي رد  مواربً 

  .ألنها تقول: "إيران التزمت بتطبيق االتفاق، ومع ذلك سنعاقبها"

هذه الورقة التي  ا في المجال االقتصادي، وهو ما تبحثههيمكن حصر تأثير التتعدد أوجه تأثير العقوبات على إيران و

 لعقوبات في السياسة الداخلية والخارجية إليران.اتناقش آثار هذه 

 

 هالنفط وغير

 

وأشار  إلى الدول  سنخرق بفخر العقوبات الجائرة"،"حسن روحاني:  ،ا على القرار األميركي، قال الرئيس اإليرانيمعلقً 

ننا إعفيت، فكن الدول الثمانية أ  ية، بقوله: "حتى لو لم تميركالثمانية التي تستورد نفط بالده وسيتم إعفاؤها من العقوبات األ

وكما أشرنا في -نها إإذ  ؛د قبضتهايشد    وهو ما ه. لكن العقوبات األميركية لن تقف عند النفط وحد"سنستمر في بيع نفطنا

معامالت متعلقة بالنفط اإليراني، سواًء مع شركة النفط اإليرانية الوطنية يهدد أية  ما أبرزها ل عدة قطاعات،وستط -المقدمة

الموانئ اإليرانية، ا ل أيضً ووتط .وتتضمن شراء النفط، والمنتجات البترولية، والبتروكيماوياتشركات إيرانية أخرى،  ةأو أي

وقطاعي النقل البحري، وبناء السفن، لتتضمن الخطوط اإليرانية للنقل البحري، والخطوط اإليرانية الجنوبية للشحن البحري 

بية تتعامل مع البنك المركزي اإليراني، أو المؤسسات المالية مؤسسات أجن ةستعاقب الواليات المتحدة أي .وشركاتها التابعة

خدمات التأمين وإعادة التأمين،  كذلكل العقوبات واإليرانية، كما تفرض عقوبات شاملة على خدمات التحويالت المالية، وتط

 اإيراني   ابنكً  50 شملتالجديدة من العقوبات  الحزمةفإن ، مايك بومبيو وبحسب .وعقوبات على قطاع الطاقة اإليراني

شركة الطيران الوطنية إلى  فينة إضافةشخصية وس 200 استهدفت العقوبات أكثر من ،وفي قطاع الشحن والطاقة .وفروعها

شخصية حقيقية ووكاالت وطائرات  700تم إدراج أكثر من  ،في المجموع .من طائراتها 67و (Iran Air) اإليرانية

ا للضغوطات األميركية، ومن يراني رضوخً ولة عن شراء النفط اإلد 20وتوقفت  العقوبات األميركيةوسفن إيرانية في قائمة 

 ستيف مانوشين. ،المتوقع أن يرتفع العدد خاصة مع التهديدات التي أطلقها وزير الخزانة األميركي

 

للتحويالت المالية، بأنها ستخضع لعقوبات إذا قدمت خدمات مراسلة مالية ( SWIFT) شبكةرت اإلدارة األميركية وحذ  

، ويمكن فهم تأثير هذه الخطوة بالعودة إلى الصعوبات التي واجهتها حكومة للمؤسسات المالية اإليرانية الخاضعة للعقوبات

لت بصعوبة حل مشكالت النظام البنكي اإليراني مع البنوك في الدول األخرى مما روحاني حتى مع رفع العقوبات والتي تمث  

  ة.أعاق بصورة كبيرة التحويالت البنكي

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/07/180730124006123.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/07/180730124006123.html
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/11/03/u-s-sanctions-against-iran-just-got-tougher-what-happens-now/?utm_term=.967b08e414c4
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/11/03/u-s-sanctions-against-iran-just-got-tougher-what-happens-now/?utm_term=.967b08e414c4
https://arabic.cnn.com/world/article/2018/11/05/rohani-describes-american-sanctions-unfair-we-will-sell-oil
https://arabic.cnn.com/world/article/2018/11/05/rohani-describes-american-sanctions-unfair-we-will-sell-oil
https://arabic.cnn.com/business/article/2018/11/04/iran-usa-economic-sanctions-oil-banks-carpet-ports-ships
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/05/iran-launches-military-drill-response-return-us-sanctions
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/05/iran-launches-military-drill-response-return-us-sanctions
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541


 4 

 

 

في ظل تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط اإليرانية، بما يسمح لكبار المشترين  وانخفضت أسعار النفط،

أهم الدول في  واحدة من إيران وتعتبروفق التصريحات األميركية.  -ولو بصورة مؤقتة-اصلة واردات النفط اإليراني بمو

% من االحتياطي النفطي 9 % من االحتياطيات العالمية من النفط والغاز، بواقع27حيث تستحوذ على  ؛امجال الطاقة عالمي  

مليار برميل، واستطاعت أن ترفع  155الغاز الطبيعي. وتبلغ االحتياطيات المؤكدة من نفط إيران  % من احتياطي18و

ا مليونين ومئة ألف وصلت صادرات إيران مؤخرً  فقد أوبكا لمنظمة ا. ووفقً يين برميل يومي  مال 3.8إنتاجها من النفط إلى 

مليار دوالر خالل العام الماضي، ويمثل هذا  52درات عائدات مالية ضخمة وصلت إلى ن هذه الصاا، وتؤم   برميل يومي  

% من عائدات قطاع الطاقة. 60ا نصف العائدات اإلجمالية من الصادرات اإليرانية، ويعتمد اقتصاد البالد على الرقم تقريبً 

%.وتعد الصين 20بنسبة  االتحاد االوروبيي دول % من مستوردي النفط اإليراني، ثم تأت70ا ل الدول اآلسيوية تقريبً وتشك   

خالل العام الماضي، وتأتي الهند  % من صادرات النفط اإليراني26في مقدمة مستوردي النفط اإليراني حيث استوردت 

 %. 23بالمرتبة الثانية بنسبة 

https://arabic.rt.com/business/980683-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/11/5/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/11/5/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/55cea07b-b85f-424f-9da1-b733c1839a92
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/55cea07b-b85f-424f-9da1-b733c1839a92
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2fa4ab39-608c-481b-bc82-d98e9fd37064
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/2fa4ab39-608c-481b-bc82-d98e9fd37064
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إيران وعلى خطة  ومهما تكن قدرة إيران على مواجهة هذه العقوبات إال أن المرجح أن تؤثر العقوبات األميركية على اقتصاد

 ر دوالر، فضاًل مليا 200إلى  ي تحتاج استثمارات ضخمة تصلتا، والماليين برميل نفط يومي   4.5رفع اإلنتاج النفطي إلى 

 .(1) عن الحاجة الستثمار أجنبي يوفر الخبرة والمال والتكنولوجيا

 

فإن أهم تأثير للعقوبات سيكون على انخفاض  ،ا بصورة كبيرة على عائدات النفطوبما أن االقتصاد اإليراني ال يزال معتمدً 

 .عائدات النفط وانخفاض صادرات المنتجات ذات الصلة إلى هذا القطاع

 ،وكذلك الحال في  أزمة العملة بسبب القيود المالية المفروضة على البنوك في مختلف دول العالم وارتفاع تكاليف التبادل

وهذه القيود تضع  ،ظهور أزمات حادةلا القلق بشأن مستقبل االقتصاد تحسبً م ويعظ    ،يرفع من مخاطر االستثمار وهو ما

 .ولعل هذه المسائل ستكون مركز تأثير العقوبات على االقتصاد اإليراني ،عقبات كبيرة في  المسار الطبيعي للتجارة الخارجية

 
 المصدر: راديو فردا

 
ل من تأثير العقوبات، إال أنه يرى أنها لن تكون أكثر مما فعلته ال يقل    ،زعيم علي سر ،وإن كان الخبير االقتصادي اإليراني

الواليات المتحدة األميركية في السابق، ويؤكد قدرة إيران على التعامل مع هذه األزمة وإدامة تصدير نفطها على الرغم من 

بسلسلة إجراءات لضبط إيقاع االقتصاد اإليراني بما يتواءم مع تحديات هذه المرحلة.  التهديد األميركي بمنع ذلك، وأنها قامت

ويشير خبراء اقتصاديون إلى عدم وقوعها تحت عبء الدين الخارجي، وصالبة وتماسك الجبهة الداخلية كعوامل تساعد 

 .(2) العقوباتإيران على تحمل 

 

ارة، لدرجة أنه لعقوبات األميركية فقط بل يمكن اإلشارة إلى ضعف اإلدويبدو أن مشاكل االقتصاد اإليراني ال ترجع إلى ا

بالمئة فقط  35إن وباالستناد إلى تقرير لمركز األبحاث التابع لمجلس الشورى، ف ،أمير رضا حسني ،وفقًا للخبير االقتصادي

بالمئة منها  65ن أت الدولية، في حين من المشكالت االقتصادية التي شهدتها إيران في السنوات األخيرة كانت نتيجة للعقوبا

 .(3) اإلداريبسبب المشاكل الداخلية والضعف 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XO5j811Iqo4
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 الحالة االحتجاجية واإلطاحة بالنظام

ذلك بصورة علنية، لكن خطة مواجهة إيران  هل تقصد العقوبات األميركية اإلطاحة بالنظام اإليراني؟ لم تعلن إدارة ترامب

تحمل مؤشرات كثيرة على ذلك، وتبدو العقوبات أداة الواليات المتحدة األميركية الرئيسية لدفع االقتصاد اإليراني إلى االنهيار 

شعارات معيشية، وكان آخرها تلك التي بدأت في  اتخذتفي إيران خاصة  تلك التي  الحالة االحتجاجية تعزيزل مسعى في

مدينة مشهد وانتقلت إلى عدد من المدن اإليرانية األخرى. فهل تقود الحالة االحتجاجية إلى تحقيق أهداف واشنطن على هذا 

 الصعيد؟ 

 

جابات ( أن تجيب على هذا السؤال، وجاءت اإل2019إيران على أبواب حاولت نقاشات مؤتمر مركز الجزيرة للدراسات )

 وحتى مع عدم لتؤكد معضالت يواجهها االقتصاد اإليراني، لكنها استبعدت أن تؤدي العقوبات على شدتها إلى جعله ينهار،

مع اإليراني على قدرة المجت ا علىزال قائمً  قدرته على التطور في السنوات التي أعقبت االتفاق النووي، إال أن الرهان ما

و امتصاص رنا بسينارياألمر الذي يذك    ؛الصمود، وعودة الدولة إلى التركيز في اقتصادها على محور الدول المجاورة

يراني الذي يعتمد ا النهيار االقتصاد اإلا جذري  . لم يجد المشاركون في المؤتمر سببً 1979الصدمات الذي حدث عقب الثورة 

ميع الجهات بما في جو السياسية من خالل كافة األجهزة الحكومية التي تمثل أو االجتماعية أفات سواء االقتصادية على التحال

لت حالة تشك  ويبدو أن الضغط بشكله الخارجي سيؤدي إلى التغيير في إيران.  ال ،ذلك المعارضة والمواالة. وفي المحصلة

 النظام في إيران.سقاط إمن اإلجماع بين المشاركين على صعوبة 

 

وفيما يتعلق بالحالة االحتجاجية، فهي ليست جديدة بالنسبة للمجتمع اإليراني، ويمكن التذكير بعدد من االحتجاجات التي 

قدموا  ن. ويميل بعض الباحثين الذي2017، 2009، 1996احتجاجات  :وأبرزها ،إلى اليوم 1979شهدتها إيران منذ 

إلى القول بأن اإلضرابات بسبب التضخم وتراجع الحالة االقتصادي، وتدني  مؤتمر مركز الجزيرة حول إيرانمداخالتهم في 

ل الثورة. وعلى الرغم من الرواتب هي جزء من أبجديات المجتمع اإليراني، والحالة السياسية تعود في تاريخها إلى ما قب

اإلقرار بأهمية وحساسية الحالة االحتجاجية فإن مشاركين من إيران في المؤتمر أشاروا إلى نشوء وتطور حالة أطلقوا عليها 

"ثقافة االحتجاج" في المجتمع اإليراني، وهي حالة تتضمن قدرة الدولة على اإلقرار بالمطالب المشروعة للناس وتطوير 

 للتعامل مع الحالة االحتجاجية. أدوات سلمية

 

غفال تأثيرات العقوبات على المجتمع اإليراني، وتشير دراسة أجرتها أعظم رجبي لنيل درجة الماجستير إيمكن  ال ،سبق مع ما

كان موضوع البحث والغرض الرئيسي منه هو  : أثر العقوبات على الرفاه االجتماعي للناس،(4) بعنوانفي جامعة طهران 

تأثير العقوبات االقتصادية على الرفاه االجتماعي للناس. جرى تجميع البيانات باستخدام طريقة المسح وتقنية االستبيان. دراسة 

كان مجتمع الدراسة هو األسر التي تعيش في طهران، وجرى استهداف الشخص العائل لهذه األسر. ت ظهر النتائج أن ظروف 

انخفض مقدار وصول الناس إلى بعض السلع، و ،خفضت قوتهم الشرائية ودخلهممعيشة الناس قد ساءت بعد العقوبات، وان

ا كانت عليه قبل العقوبات.  فضاًل عن الظروف الصحية والطبية ونوعيتها التي تراجعت عم 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/12/171231124504628.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/12/171231124504628.html
http://studies.aljazeera.net/ar/events/2018/11/2019-181101081255662.html
http://studies.aljazeera.net/ar/events/2018/11/2019-181101081255662.html
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 توقعات بأن تؤثر العقوبات على القدرة الشرائية للمواطنين )األناضول(

السعادة كشفت النتائج أيًضا عن تأثير العقوبات النفسي؛ حيث ازداد الشعور بالحرمان النسبي من قبل الناس، وتراجع الشعور ب

 والشعور بالرضا عن الحياة، وتزايد القلق بشأن المستقبل واألمن الوظيفي والوضع المالي.

 

فسي ا، وإذا كان الغرض ما يمكن أن نراه هو أن العقوبات كان لها تأثير كبير على الرفاه االجتماعي للشعب اإليراني مادي ا ون

 قق هذا الهدف. من العقوبات هو الضغط على الشعب اإليراني فقد تح

 

 إيران في اإلقليم

بينما "تعتبر واشنطن سياسة إيران مزعزعة ألمن و عنوان آخر لهدف العقوبات األميركية،، "تعديل السلوك اإليراني"

ي ضرورة في نشاطها اإلقليم ترى طهرانواستقرار الشرق األوسط وتبحث عن سبل لحمل طهران على تغيير سلوكها، 

ألمنها القومي وإضافة ألمن المنطقة، کما تنظر للشرق األوسط باعتباره الحيز األمثل لمواجهة الضغوط األميركية". ويشير 

إلى وجود انتقادات داخلية تالحق هذه الرؤية؛  ،(5)في ورقة سابقة نشرها مركز الجزيرة للدراسات ،حسن أحمديان ،الباحث

. 2018ة لسياسة طهران اإلقليمية في عدد من المظاهرات كان آخرها في يوليو/تموز تكرار شعارات مناوئ ىفقد جر

ويوضح أنه بينما يرفض المتظاهرون استثمارات طهران اإلقليمية، يرد معارضوهم بأن تلك االستثمارات ليست کبيرة أصاًل 

    .ليةمن الحسابات الما ىإن قيست بأعداء إيران وأن الذود عن أمن إيران القومي أسم

 

قليص االلتزامات ويتكرر ذلك الخالف على المستوى النخبوي؛ إذ يري البعض إمكانية الحد من کلفة السياسة اإلقليمية عبر ت

ات اإلقليمية ضرورية بينما تري المجموعة الثانية، وهي صاحبة القرار، أن الکلفة وااللتزام . وبالتعاون اإلقليمي مع واشنطن

اشنطن حول القومي إليران، وتستدل باالتفاق النووي لرفض جدوى التفاوض أماًل باالتفاق مع و ألمنللردع التهديدات 

 .اإلقليم

 

https://www.washingtonpost.com/video/politics/pompeo-confident-sanctions-will-change-irans-behavior/2018/11/04/36e4df2c-e05e-11e8-ba30-a7ded04d8fac_video.html?utm_term=.d9199a526fb2
https://www.washingtonpost.com/video/politics/pompeo-confident-sanctions-will-change-irans-behavior/2018/11/04/36e4df2c-e05e-11e8-ba30-a7ded04d8fac_video.html?utm_term=.d9199a526fb2
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/09/180918094254775.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/09/180918094254775.html
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مخصصة للعقوبات.  ،1990في الواليات المتحدة بإعداد قاعدة بيانات كبيرة منذ عام  لالقتصاد الدولي باترسونقام معهد 

وخلصوا إلى أن حوالي ثلث هذه العقوبات ، حالة من العقوبات من الحرب العالمية األولى حتى اليوم 200جمعوا وحققوا في 

ويرى  إعادة قراءة العقوبات االقتصادية.شرت نتائج التحقيق في كتاب بعنوان: ، ون  أدى إلى تغيير في سلوك الطرف اآلخر

، تأثير العقوبات على البلدان ذات البنية الديمقراطية أعلى بكثير من تأثيرها على البلدان ذات البنية غير الديمقراطيةالمعهد أن 

الضغط على يمكنهم ي الدول الديمقراطية، هناك العديد من القنوات التي يعب  ر الناس من خاللها عن مخاوفهم، وبالتالففي 

 .االحكومة لتغيير سلوكه

 خالصات ونتائج

 ر في للشعوب، دون أن تؤث   عقوبات جماعية لت فإنها شك   ،وبمراجعة الكثير من الحاالت ،في التاريخ الطويل للعقوبات

ويحفل سجل العقوبات الدولي بحاالت كثيرة قادت إلى تردي األوضاع ، سقاط النظام أو تغيير سلوكه في مجمل الحاالتإ

تسببت العقوبات في مقتل نصف مليون طفل ويمكن اإلشارة إلى العراق حيث . ف األرواحالآالمعيشية وذهب ضحيتها 

تم فرض عقوبات اقتصادية حيث  كوباا، وكذلك ئلت عن ذلك بأنه كان مجديً س   عندما مادلين أولبرايتقالت و ،عراقي

ضعاف إ، وأضرت بحياة الناس دون أن تقود إلى وزادت بمرور الوقت 1960منذ عام  هاية من جانب واحد ضدأميرك

 فنزويالقوبات ضد ، ودمرت العمقتل مئات اآلالف من الناس من الجوعالشمالية إلى كوريا وأدت العقوبات ضد . النظام

 اقتصاد البالد. 

 ،وبات لم تقف العق في الحالة اإليرانية، ورغم عقود من العقوبات التي أدت إلى تراجع الحالة المعيشية للناس في إيران

هداف التي أعلنها ا أمام تعاظم حالة النفوذ اإلقليمي إليران. وليس من المتوقع أن تحقق عودتها بقرار أميركي األقً ومع

قليمي، بالنظر على هذا الصعيد بل إن الضغط المتزايد على إيران سيدفعها لمحاولة تعظيم وجودها اإل الرئيس األميركي

 ألمنها القومي. ةة ضماننزلإلى أن هذا الوجود بم

  2012ام االتحاد األوروبي للواليات المتحدة في ع ، ومماشاة2010بعد العقوبات األميركية على إيران، في عام ،

وبات وحدها وصلت قوة إيران االقتصادية إلى الثلث. لكن هل كانت العقو ادرات النفط اإليرانية بشكل كبيرتضررت ص

أن  ا ال شك فيهمن الصعب جد ا الجزم بذلك لكن مم ،سببًا في إنجاز االتفاق النووي مع إيران؟ في الحالة اإليرانية

 العقوبات كانت حاضرة وضاغطة على صانع القرار اإليراني وهو يدخل العملية التفاوضية.

 تزمت ول: "إيران الالعقوبات األميركية األخيرة على إيران ليست مدرجة في اإلطار التعريفي المتداول للعقوبات ألنها تق

 .بتطبيق االتفاق، ومع ذلك.."

 جد بعض نات المتحدة عن السابقة المفروضة على االقتصاد اإليراني، ولذلك تختلف العقوبات التي فرضتها الوالي

 االقتصاديين اإليرانيين يرون أنه سيكون من الصعب تجاوز هذه العقوبات، كما حدث في الماضي. 

 بات من من بين عشرات العقوبات المفروضة على اقتصاد إيران، فرضت األمم المتحدة أربع عقوبات فقط وأربع عقو

ة، فذلك يعني بل االتحاد األوروبي، وف رضت بقية العقوبات من قبل الواليات المتحدة، مع انسحاب الواليات المتحدق

 عودة جميع العقوبات المفروضة أميركي ا، مع إضافات عليها.

 ضة منذ عام روعلى الرغم من أن العقوبات السابقة لم يكن لها تأثير كبير على اقتصاد إيران، إال أن العقوبات المف

والطاقة  كان لها تأثير كبير على االقتصاد اإليراني، خاصة عندما وصلت إلى قطاعات النقل المالي والنفط 2010

 والسياحة والنقل الدولي.

  منع إنتاج وتصدير النفط اإليراني.أحد أهم آثار العقوبات األميركية هو 

 الخام في إيران بشكل حاد، ومع توقيع رفع العقوبات المذكورة  في الماضي، مع العقوبات األميركية، انخفض إنتاج النفط

بفعل االتفاق النووي، زادت صادرات البالد النفطية بشكل كبير، وبالنظر إلى أن معظم مداخيل إيران تتشكل من عائدات 

https://piie.com/
https://piie.com/
https://piie.com/bookstore/economic-sanctions-reconsidered-3rd-edition-paper
https://piie.com/bookstore/economic-sanctions-reconsidered-3rd-edition-paper
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
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يكون لها آثار اقتصادية  النفط وجزء كبير من ميزانية الدولة يقوم على تلك العائدات، وبالتالي فإن هذه العقوبات يمكن أن

 ونفسية كبيرة على إيران.

 عند مستوى حيث كان  ؛في السنوات السابقة على االتفاق، كان حجم التجارة بين إيران والواليات المتحدة ال يكاد ي ذكر

أسباب  مليون دوالر، والذي انخفض بعد االتفاق، وهذا الحجم الضئيل من التجارة بين البلدين يمكن أن يكون أحد 300

 قرار ترامب بالخروج من االتفاق.

   التجاري  ، وبلغ حجم التبادل2017ل أعلى حجم للتجارة الخارجية بين إيران واالتحاد األوروبي كان في عام سج

ت المتحدة األميركية مليار دوالر في هذا العام، وبمقارنة ذلك مع حجم التجارة بين االتحاد األوروبي والواليا 25بينهما 

رط غالبًا مع ضعفًا، ولذلك نرى الشركات وكذلك الحكومات األوروبية تنخ 30ه مع الواليات المتحدة يزيد بمقدار نجد

 الواليات المتحدة في فرض عقوبات ضد إيران.

 ال يزيد عدد الشركاء التجاريين الرئيسيين إليران عن  ؛ حيثدبلوماسية إيران االقتصادية غير الكافية في العقود األخيرة

خمسة أو ستة بلدان آسيوية كبرى؛ مما يجعل من األسهل واألقل تكلفة بالنسبة للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 

دولة شريكة في التجارة،  100فرض عقوبات على إيران، في حين أن تركيا لديها، على سبيل المثال، ما يقرب من 

 كهذا.وسيكون من األصعب واألكثر تكلفة فرض عقوبات على بلد 

 حد ت من  حيث ؛تجل ت التأثيرات لالنسحاب األميركي على االستثمار األجنبي في إيران أكثر من القطاعات األخرى

ل من وجود المستثمرين األجانب بصورة ملموسة. وبعد العقوبات واجهت إيران سلسلة من اإلجراءات وردود الفع

عتها نت وق  كبرى مثل "توتال" الفرنسية من مشروعات ضخمة كا ، وانسحبت شركاتالشركات الدولية والبلدان األجنبية

 .العقوبات أكثر فعالية وأشد ضرًرا ، مما يؤدي إلى جعلمع الحكومة اإليرانية

 التي ال ترجع  اإلدارة غير الكفؤة القتصاد إيران في العقود األخيرة، مسؤولة عن كثير من مشاكل االقتصاد اإليراني

وبات إذا نجحت األميركية في جزء كبير منها، بل إلى ضعف اإلدارة، مما يشير إلى إمكانية مواجهة العقإلى العقوبات 

 محاوالت اإلصالح االقتصادي وكبح الفساد.

  ًيدة، ولكن ليس ا في جعل اإليرانيين يقبلون بالتفاوض، ومن الممكن أن يدخلوا في عملية تفاوضية جدكانت الضغوط سبب

 ي يطرحها ترامب.ضمن العناوين الت

 غرض من العقوبات هو العقوبات كان لها تأثير كبير على الرفاه االجتماعي للشعب اإليراني مادي ا ونفسي ا، وإذا كان ال

 الضغط على الشعب اإليراني فقد تحقق هذا الهدف. 

 

 باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات متخصصة في الشأن اإليراني - لصماديفاطمة ا*

 

 

 الهوامش والمصادر
 

 (:2018 تشرين الثاني/ربنوفم 5)تاريخ الدخول:  ،2018 تشرين الثاني/ربوفمن 5شاهد.. إيران بين الثروة النفطية والعقوبات، قناة الجزيرة،  (1)

-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/11/5/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-D8%A8%D9%8A%D9%86%

-D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9%

%AAD9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%  

 .2018 األولتشرين أكتوبر/ 28و 27(، والذي عقده مركز الجزيرة للدراسات في الدوحة بتاريخ 2019)إيران على أبواب  من نقاشات المؤتمر المغلق (2)

 تشرين الثاني/ربنوفم 6، )تاريخ الدخول: 1397خرداد  1)مشكالت االقتصاد اإليراني ناشئة عن اإلدارة وليس العقوبات(، وكالة أنباء ايسنا،  هامشکالت اقتصاد ايران مديريتی است نه ناشی از تحريم (3)

2018:) 

-https://www.isna.ir/news/97030100050/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA

-B%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D-D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%

-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%

%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C%  

شمسي، ويمكن مطالعة الخالصة على الرابط  1392الرفاه االجتماعي للناس(، رسالة ماجستير، جامعة طهران، شتاء  أعظم رجبي، "تاثير تحريم اقتصادی بر رفاه اجتماعی مردم"، )أثر العقوبات على (4)

 التالي:

.pdf-15Page-8/272753-https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/ThesisPdf15PagesFiles/2014  

 تشرين الثاني/نوفمبر 6)تاريخ الدخول:  ،2018 أيلول/سبتمبر 8، مركز الجزيرة للدراسات، هل ت عد  ل "سلوك طهران اإلقليمي" أم ترفع مستوى المواجهة؟حسن أحمديان، عقوبات ترامب:  (5)

2018:)4254775.htmlhttp://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/09/18091809  

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/11/5/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/11/5/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/11/5/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/11/5/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97030100050/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/97030100050/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/97030100050/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7
https://www.isna.ir/news/97030100050/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7
https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/ThesisPdf15PagesFiles/2014-8/272753-15Page-.pdf
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/09/180918094254775.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/09/180918094254775.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/09/180918094254775.html


 10 

 
 


