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قسم الدراسات التاريخية والثقافية  /مركز الدراسات اإلقليمية  /جامعة الموصل

مستخلص البحث
فرضت على إيرران ومنرع عرام  9191العديرد مرن العقوبرات ،منهرا العقوبرات ااحاديرة
مثل اامريكية وااوربية ،وأخرى دولية كالتي فرضها مجلس اامن الردولي .ودرد تباينرت
أسباب فرض هعه العقوبات ،منها ما جاء على خلفية سياسة إيرران الخارجيرة بعرد عرام

 ،9191وأخرى بسربب برنامجهرا النرووي ،فضر عرن ملفهرا فري مجرال حقرو ا نسران.
ودرررد اختلفررررت مضرررامين هررررعه العقوبررررات ،فبعضرررها كرررران سياسررريا كق رررر الع دررررات أو

تجميررردها،وفرض الحظرررر علرررى بعرررض اليخاررريات ا يرانيرررة ،وأخررررى كانرررت ادتارررادية،
يملت الماارف ود اع ااعمال وغيرها ،وااخيرة كانت عسكرية تضمنت حظر تاردير
ااسلحة والتقنية النووية إلى إيران .وكان لهعه العقوبات والسريما الدوليرة تررثير مبايرر

على االدتااد والمجتم ا يراني.

المقدمة

منذذم مذذا يزيذذد ثلذذن الثاثذذيل ثامذذا وبالتمديذذد منذذم قيذذام الثذذور اإليرانيذذة ثذذام
 ،9191خضذذعت اي ذرال لعذذد ثقوبذذات ،منضذذا قماديذذة فرضذذت مذذل قبذذل دولذذة
وامد قو مجموثة مل الدول ،وقخرى دولية ثل طريق مجلس األمل الدولي.
وق ذذد تباين ذذت ق ذذمم العقوب ذذات م ذذل ميذ ذ طبيعتض ذذا قو األس ذذبال وال ذذدواف الت ذذي
فرضت مل اجلضا ،فقسم مل قمم العقوبذات فرضذت نتيجذة للسياسذة الخارجيذة
الت ذذي انتضجتض ذذا ايذ ذرال بع ذذد الث ذذور ث ذذام  ،9191والقس ذذم افخ ذذر ف ذذر بس ذذبل
برنامج ايرال النووي ،واألخيذر جذاب بسذبل مذا وصذلتو الذدول الوربيذة ومجلذس
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مق ذذوق اإلنس ذذال الت ذذاب لألم ذذم المتم ذذد بانتض ذذاو مق ذذوق اإلنس ذذال ف ذذي ايذ ذرال،
وغيال الديمقراطية.
مل قما المنطلق يماول قما البم متابعة ودراسة العقوبات التي فرضت
ثلن ايرال منم ثام  9191مل مي األسبال التي تقف وراب قذمم العقوبذات،
فضا ثل طبيعة قمم العقوبات واقم ما تضمنتو ومدى فاثليتضذا ،وقذد ارثذن
البام الترتيل في نوع العقوبات والتسلسل الزمني ضمل النوع نلسو.
ينقسذ ذذم البم ذ ذ الذ ذذن مقدمذ ذذة وممذ ذذوريل ،األول تنذ ذذاول العقوبذ ذذات األماديذ ذذة
الجانذ ذذل التذ ذذي فرضذ ذذت ثلذ ذذن اي ذ ذرال ،وقذ ذذي نذ ذذوثيل األول تمثذ ذذل بالعقوب ذ ذذات
األمريكي ذذة ،والث ذذاني تجس ذذد بالعقوب ذذات األوربي ذذة .قم ذذا المم ذذور الث ذذاني ،ف ذذمل
العقوبات الدولية الي فرضت ثلن ايذرال مذل قبذل مجلذس األمذل الذدولي ثلذن
خلليذذة برنامجضذذا النذذووي ،فضذذا ثذذل الخاتمذذة واجسذذتنتاجات التذذي توصذذل لضذذا
البم .
المحور ااول :السياسة ا يرانية والعقوبات اامريكية

بعذذد قيذذام الثذذور اإليرانيذذة ثذذام  ،9191انتضجذذت اي ذرال سياسذذة كانذذت ثلذذن
النقذذي مذذل سياسذذتضا ابذذال ثضذذد ال ذذام مممذذد رضذذا بضلذذوي ()1494 – 1491
الذذمي كانذذت ايذرال فذذي ثضذذدم امذذدى ابذذرز الذذدول المليلذذة للوذذرل فذذي المنطقذذة،
متن غدت" رطي الخلذيج" فذي ا ذار لممايتضذا للمصذالر الوربيذة فذي منطقذة
الخليج العربي ،ليس قما فمسل بذل انضذا كانذت امذدى الركيذزتيل األساسذيتيل
ال ذذن جان ذذل المملكذ ذة العربي ذذة الس ذذعودية الت ذذي كان ذذت تس ذذتند ثليضم ذذا الوجي ذذات
المتمد األمريكية في تنليم سياستضا في منطقة الخليج العربي(.)1
قمذذا بعذذد الثذذور اإليرانيذذة ،فاألوضذذاع اختللذذت فذذايرال اليذذوم ليسذذت كذذايرال
األمذذس ،والدولذذة المليلذذة بذذاألمس قصذذبمت ثذذدو اليذذوم ،ورف ذ ذذعار تصذذدير
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المصذذالر الوربيذذة فذذي

الثذذور اإليرانيذذة الذذن دول المنطقذذة ،ومماربذذة وتقذذوي
منطقة الخليج العربي(.)5
ومما ج و فيو قل النظام السياسي اإليراني الجديذد بعذد الثذور والذمي مذل
مم ذذل نظ ذذام ال ذذام ،وم ذذا ممل ذذو م ذذل مب ذذاد وقفك ذذار وم ذذا انتضج ذذو م ذذل سياس ذذة
وخاصذذة الخارجيذذة منضذذا ،كذذال جبذذد قل يصذذطدم بالذذدول الوربيذذة التذذي كانذذت
مريصذذة ثلذذن ممايذذة وديمومذذة مصذذالمضا فذذي المنطقذذة متذذن بالنسذذبة إلي ذرال
نلسذذضا ،لذذما مذذا ال مذذرت ثذذد ذذضور ثلذذن قيذذام الثذذور اإليرانيذذة متذذن فذذوج
العذذالم بمذذدو قزمذذة رقذذا ل السذذلار األمريكيذذة فذذي طضذرال ،ميذ قذذاجم جف
اإليرانييل في الراب مل ت ريل الثاني  /نوفمبر  ،9191السلار األمريكية فذي
طض ذرال ،وقذذاموا بامتج ذذاز جمي ذ الع ذذامليل فيضذذا والب ذذال ثذذددقم  66خص ذذا،
واسذذتمرت قذذمم األزمذذة ألكثذذر مذذل ثذذام ،ماولذذت اإلدار األمريكيذذة ابذذال ثضذذد
الذر يس جيمذي كذارتر ،)9191-9199( Jımmy Cartarملضذا مذل خذال القيذام
بعملي ذذة ثس ذذكرية إلنق ذذام الرق ذذا ل قطل ذذق ثليض ذذا تس ذذمية (مخل ذذل النس ذذر) لكنض ذذا
ف ذلت ،واسذتمرت ايذرال بامتجذاز الرقذا ل متذن تذولن رونالذد ريوذال Ronald
 )9199 – 9199( Reganادار البيذذت األبذذي  ،مي ذ بذذادرت اي ذرال بذذاطاق
س ذرال الرق ذذا ل ،كب ذذادر مسذذل ني ذذة إلص ذذال العاقذذات مذ ذ الوجي ذذات المتم ذذد
األمريكية وفتر صلمة جديد فذي ثاقاتضما الثنا ية(.)3
لق ذذد ترت ذذل ثل ذذن قزم ذذة رق ذذا ل الس ذذلار األمريكي ذذة ،قي ذذام الوجي ذذات المتم ذذد
األمريكية بقط ثاقاتضا الدبلوماسية م ايرال فذي السذاب مذل نيسذال /ابريذل
ثذذام  ،1481لذذيس قذذما فمسذذل بذذل فرض ذت اإلدار األمريكيذذة قولذذن ثقوباتضذذا
اجقتصذادية ثلذذن ايذرال ،ام جمذذدت األرصذد اإليرانيذذة فذي البنذذوو والمصذذارف
األمريكية ،وقوقلت التعذامات التجاريذة األمريكيذة مذ ايرال،ودخلذت العاقذات
اإليرانيذذة – األمريكيذذة مرملذذة جديذذد فذذي تاريخضذذا المعاصذذر اتسذذمت بذذالتوتر
والصراع والمواجضة غير المبا ر .
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وفرضذذت اإلدار األمريكيذذة قيضذذا ف ذذي التاس ذ والع ذذرول مذذل ث ذذام 9199

مظذ ار ثلذذن اسذذتيراد السذذل مات المن ذ اإلي ارنذذي ،لكذذل قذذما لذذم يمنذ ال ذذركات
األمريكيذذة وجسذذيما فروثضذذا فذذي خذذارا الوجيذذات المتمذذد األمريكيذذة مذذل اسذذتيراد
السل اإليرانية وتصديرقا الن الوجيات المتمد األمريكيذة ،كمذا لذم يمنذ قذما
القرار ال ركات األجنبية ثلن األراضي األمريكية مل تصدير السل اإليرانيذة
الذ ذذن األس ذ ذواق األجنبيذ ذذة خذ ذذارا الوجيذ ذذات المتمذ ذذد األمريكيذ ذذة ،وقذ ذذد اسذ ذذتولت
ال ذذركات األجنبي ذذة ثوذ ذرات ق ذذانول العقوب ذذات ثل ذذن ايذ ذرال لتزي ذذد م ذذل تجارتض ذذا
معضا(.)9
لقذذد كذذال التذذوتر والتصذذعيد فذذي العاقذذات األمريكيذذة – اإليرانيذذة ،سذذببا فذذي
ت ذذديد الوجيذذات المتمذذد األمريكيذذة مذذل ثقوباتضذذا ثلذذن اي ذرال ردا ثلذذن توييذذر
السياس ذذة الخارجي ذذة اإليراني ذذة بع ذذد قي ذذام الث ذذور ث ذذام  9191م ذذل موق ذذف ال ذذداثم
للسياسة الوربية وامتذواب النلذوم السذوفيتي وتطويذق المذد ال ذيوثي قبذل الثذور ،
الذذن سياسذذة مناقضذذة المصذذالر والسياسذذات األمريكيذذة والوربيذذة فذذي المنطقذذة
بعذ ذدقا ،كم ذذا ك ذذال لمواق ذذف ايذ ذرال وسياس ذذتضا تج ذذام قض ذذايا المنطق ذذة ،وج س ذذيما
قضية الصراع العربي – اإلس ار يلي ،ودثمضذا لمذزل اه اللبنذاني فذي مقاومذة
اجمذ ذذتال اإلس ذ ذ ار يلي فذ ذذي جنذ ذذول لبنذ ذذال ،ومناقضذ ذذتضا ورفضذ ذذضا لذ ذ ذ "ثمليذ ذذة
السذام"،ومل قبلضذا اتلاقيذة كامذل ديليذد  Camp Davidثذام  9199ومذا تاقذا
مل مؤتمر مدريد ثام  ،9119واتلاق قوسلو  9111وغيرقا مل القضايا ،كلضا
قم ذذور دفع ذذت الوجي ذذات المتم ذذد األمريكي ذذة نم ذذو التص ذذعيد ض ذذد ايذ ذرال واتب ذذاع
سياسذذة العزل ذذة والمصذذار وف ذذر العقوبذذات ض ذذد اي ذرال ومنض ذذا اتبذذاع سياس ذذة
اجمتواب المزدوا( )2في تسعينات القرل الع ريل(.)6
بعد ملذو ثرضذت ايذرال وثذل طريذق ر يسذضا قا ذمي رافسذنجاني (–9191
 )9119ثلن ركة كونوكو  Conocoاألمريكية ثقدا بقيمة  916مليذار دوجر
لتط ذذوير اثن ذذيل م ذذل مقولض ذذا النلطي ذذة البمري ذذة ،لك ذذل األخي ذذر رفض ذذت الع ذذر
اإلي ارن ذ ذذي ،بس ذ ذذبل العقوب ذ ذذات األمريكي ذ ذذة ،وق ذ ذذد دفذ ذ ذ ق ذ ذذما التط ذ ذذور الس ذ ذذيناتور
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األمريكذذي اللونسذذو دامذذاتو  ALfonso Damatoمذذل المذذزل الجمضذذوري ثذذل
وجيذذة نيويذذورو الذذن اثذذداد مسذذود قذذانول قمذذام الكذذونكرس األمريكذذي دثذذا مذذل
خالذذو الذذن فذذر مظذذر ذذامل ثلذذن قي تعامذذل قمريكذذي م ذ اي ذرال ،بمذذا فذذي
ملو ال ركات األمريكية وفروثضا فذي الخذارا ،وقذد قيذد الذر يس األمريكذي بيذل
كلينتول  )1111 – 9111( Bill Clintonقما الم روع ،وقال في قذما الصذدد:
"ينبوذذي ايقذذاف كذذل التعذذامات التجاريذذة م ذ اي ذرال متذذن ج نذذوفر لإلرقذذابييل
العملذذة الصذذعبة التذذي يمتاجونضذذا "فذذي ا ذذار الذذن ايذرال وقضذذاف" قنذذاو قوقذذات
ينبوذذي قل تلذذتر بضذذا المصذذالر اجقتصذذادية الضامذذة الطريذذق للمصذذالر األمنيذذة
األكث ذذر ققمي ذذة ،وق ذذمم ام ذذدى تل ذذو األوق ذذات" ،وق ذذد جق ذذن ق ذذما الم ذذروع دثم ذذا
اسذ ذ ار يليا كبيذ ذ ار ،كون ذذو يزي ذذد م ذذل الض ذذووط اجقتص ذذادية ثل ذذن ايذ ذرال ويبع ذذدقا
ويضعف قوتضا في معارضة "ثملية السام".
فذذي ضذذوب مذذا سذذبق وافذذق بيذذل كلينتذذول ثلذذن اق ذرار قذذانول العقوبذذات رقذذم
 91129ف ذ ذذي الخ ذ ذذامس ث ذ ذذر م ذ ذذل مار  ،9112منذ ذ ذ بموجب ذ ذذو كاف ذ ذذة قنذ ذ ذواع
اجسذذتثمار النلطذذي فذذي ايذرال( .)9وثذذززت اإلدار األمريكيذذة قذذما القذذانول بذ خر
فذذي السذذادس مذذل قيذذار مذذل نلذذس العذذام ممذذل ال ذرقم  ،91121مظذذرت اإلدار
األمريكيذذة م ذذل خال ذذو كاف ذذة قوج ذذو الن ذذاط والتع ذذامات التجاري ذذة والمالي ذذة مذ ذ
ايرال( )8وتضمل القرار النقاط افتية:
 -9مظذذر قي اسذذتثمارات فذذي اي ذرال تقذذوم بضذذا ال ذذركات األمريكيذذة قو اإلف ذراد
األمريكيول وثدم تقديم التسضيات بضما ال ل.
 -1مظر تصدير البضذا والتكنولوجيذا مذل الوجيذات المتمذد األمريكيذة الذن
ايرال ،وكملو اثاد التصدير مل دولة ثالثة.
 -1استمرار المظر ثلن استي ارد البضا والخذدمات مذل مصذدر اي ارنذي الذن
الوجيات المتمد األمريكية(.)4
وقد تقدم السذيناتور دامذاتو بم ذروع قذرار العقوبذات ضذد ايذرال فذي مزيذرال
 9116ذذمل قط ذذاثي ال ذذنلط والو ذذاز اإليرانييل،ث ذذرف بع ذذدقا بق ذذانول دام ذذاتو،
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وصذذوت الك ذذونكرس بع ذذدقا لص ذذالر توس ذذي قذذمم العقوب ذذات م ذذل خ ذذال ف ذذر
العقوبذذات اجقتصذذادية متذذن ثلذذن ال ذذركات النلطيذذة التذذي تسذذاثد اي ذرال ف ذذي
اجسذذتثمار النلطذذي لمقولضذذا ،ومنذ قي دولذذة قل تسذذتثمر فذذي ايذرال بمبلذ يزيذذد
ثل ذ ذذن  01ملي ذ ذذول دوجر واج تعرض ذ ذذت للعقوب ذ ذذات( ،)11وق ذ ذذد قص ذ ذذبر لل ذ ذذر يس
األمريكي بموجل قما القانول سلطة فر ثقوبتيل مل قصل ست ثلن قيذة
ركة تخرق روط قما القانول ،وتضمنت تلو العقوبات افتي:
 -9فذذر مظذذر ثلذذن اسذذتيراد منتجذذات وخذذدمات تلذذو ال ذذركة الذذن الوجيذذات
المتمد األمريكية.
 -1مظ ار اتماديا ثلن راب قي مل منتجاتضا قو خدماتضا.
 -1منذ المؤسسذذات الماليذذة األمريكيذذة مذذل منمضذذا قرضذذا يتجذذاوز  91مايذذيل
دوجر ،ومنعضا مل التعامل بسندات الخزانة األمريكية.
 -0مظ ذ ذذر المسذذ ذذاثد األمريكي ذ ذذة المتعلقذذ ذذة باجس ذ ذذتيراد والتصذ ذ ذذدير ،ومج ذ ذذل
التراخيص التي توافق ثلن تصدير التقانة المقننة الن تلو ال ركات.
وبعد قل قام السيناتور كينيدي باضافة ليبيا الذن تلذو القا مذة ،قصذبر اسذم
الم روع قانول العقوبذات اإليرانيذة – الليبيذة وقجذازم الكذونكرس فذي تمذوز ثذام
.)11(9116
رغم ت ري قما القذانول لكنذو لذم يطبذق ب ذكل كامذل ثلذن جميذ ال ذركات
التي قبرمت ثقودا نلطيذة واسذتثمارية مذ ايذرال بعذد ملذو ،ومنضذا ذركة الذنلط
اللرنسية ،األمر المي ج ركات ثالميذة قخذرى ثلذن ثقذد اتلاقيذات جديذد
مذ ذ ايذ ذرال،ولم يمنذ ذ مل ذذو قيض ذذا اإلدار األمريكي ذذة م ذذل تطبي ذذق الق ذذانول ثلذ ذن
ذذركة بكذذري اجندونيسذذية ومنعضذذا مذذل توقي ذ ثقذذد تطذذوير امذذد مقذذول الذذنلط
اإليراني ذذة .وق ذذد قدى التب ذذاطؤ األمريك ذذي ف ذذي تنلي ذذم القذ ذرار ال ذذن ازدي ذذاد وارتل ذذاع
األصوات المطالبة بت ديد الخناق اجقتصادي ثلن التجار الدولية م ايذرال،
وطال ذذل قثض ذذاب ف ذذي الك ذذونكرس األمريك ذذي باث ذذاد النظ ذذر بق ذذانول العقوب ذذات
اإليرانية  -الليبية.
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ونتيجة جستمرار ايرال في سياستضا الخارجية المناقضذة للوجيذات المتمذد
وافذذق الكذذونكرس وب غلبيذذة سذذامقة بلوذذت  119مقابذذل  19صذذوت ثلذذن ت ذري
قانول "مرية ودثم ايرال" في نيسذال ثذام  ،1116وقذد قكذد قذما القذانول و ذدد
ثلذن مذا جذذاب فذي قذانول العقوبذذات اإليرانيذة – الليبيذة ثذذام  ،9116ووسذ مذذل
نطاقذذو ،وقذذدد القذذانول الجديذذد بتخليذذف قو مت ذن قط ذ المسذذاثدات الخارجيذذة
التي تقدمضا الوجيات المتمد األمريكية ألية دولة تل ل في اجلتزام ببنود قذما
القذ ذذانول ،وقذذذد وس ذ ذ قذذذما القذ ذذانول بنذذذود العقوبذ ذذات لت ذ ذذمل التذذذاميل والتمويذ ذذل
وضاثف مل ثذدد ال ذركات التذي يقذ ن ذاطضا ضذمل صذامياتو ،وقذد جقذن
القانول الجديد دثما كبي ار مل الجمضورييل والديمقراطييل ثلن مد سواب(.)15
ب -البرنامج النووي ا يراني والعقوبات اامريكية وااوربية

منم ثام  1111بدقت تلول في األفذق قزمذة الملذف النذووي اإلي ارنذي ،بعذدما
ك ذذلت منظم ذذة مجاق ذذدي خل ذذق اإليراني ذذة المعارض ذذة وخ ذذال م ذذؤتمر ص ذذملي
ثقدتذذو فذذي وا ذذنطل فذذي ال اربذ ث ذذر مذذل قل  /قغسذذطس  ،1111ثذذل وجذذود
ملذذاثات نوويذذة س ذرية فذذي منطقذذة ناتذذانز وسذذط اي ذرال ،وقذذرل مدينذذة ( راو)
غرل العاصمة اإليرانية طضرال ،وقثطت المنظمة معلومات مضمة ثل قميل
الملاثليل ك ف ثنضا ألول مر (.)13
لقذ ذذد فذ ذذوج المجتم ذ ذ الذ ذذدولي بذ ذذالتطور قذ ذذما وج سذ ذذيما الوجيذ ذذات المتمذ ذذد
األمريكيذذة التذذي سذذعت باتجذذام التصذذعيد ضذذد اي ذرال ومماولذذة امبذذاط مسذذاثيضا
في تطوير قدراتضا النووية ،وكانت سياسة الوجيات المتمد األمريكية في قذما
الجانذذل تقذذوم ثلذذن فذذر العقوبذذات ثلذذن ايذرال ،سذواب كانذذت مذذل قبذذل اإلدار
األمريكية نلسضا قو م المجتم الدولي ثلن فرضضا ،لملو وما دمنذا بصذدد
المدي ثل العقوبات األمادية المتعلقة بضما الملف ،فاننا سذنتناول العقوبذات
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األمريكية واألوربية التي فرضذت ثلذن ايذرال ثلذن خلليذة برنامجضذا النذووي ثذم
العقوبات الدولية جمقا (الممور الثاني).
 العقوبات اامريكية
بعذذد مجموثذذة ق ذوانيل العقوبذذات التذذي فرضذذضا مجلذذس األمذذل الذذدولي ثلذذن
ايذرال والتذذي سذذي تي المذدي ثنضذذا جمقذذا بسذبل برنامجضذذا النذذووي ،ققذذرت ادار
ال ذذر يس األمريك ذذي ب ذذاراو قوبام ذذا  Barrack Obamaمزم ذذة م ذذل العقوب ذذات
األمريكيذ ذذة ضذ ذذد اي ذ ذرال فذ ذذي األول مذ ذذل تمذ ذذوز  ،1191وقذ ذذد ذ ذذملت العقوبذ ذذات
األمريكيذذة الجديذذد قطذذاثي الطاقذذة والبنذذوو فذذي اي ذرال ،فذذي مماولذذة قمريكيذذة
للضوط ثلن ايرال إلجبارقا ثلن التخلي ثل برنامجضا النووي وابرز ما جاب
في قانول العقوبات األمريكي ضد ايرال:
 -9تخييذذر البنذذوو األجنبيذذة بذذيل التعامذذل م ذ الوجيذذات المتمذذد األمريكيذذة قو
اي ذرال ،ووفقذذا لذذملو ،يمكذذل قل تطلذذل وزار الخ ازنذذة األمريكيذذة مذذل البنذذوو
األمريكية فر مظر قو روط قاسية ثلذن العمليذات الماليذة والمصذرفية
ألي بن ذذو قجنب ذذي يعم ذذل مذ ذ مؤسس ذذات ايراني ذذة وخاص ذذة الم ذذرس الث ذذوري
اإليراني ،كما يستضدف القانول البنوو التي تتعامل م ال ذركات األجنبيذة
التي فر ثليضا مجلس األمل الدولي ثقوبات ،وكملو البنوو التي تقذوم
بوسل األموال لمساثد ايرال في برنامجضا النذووي ،قو البنذوو الموضذوثة
ثلن القا مة السذوداب لذوزار الخ ازنذة األمريكيذة ،وكذملو البنذوو التذي تسذضل
دثم ايرال "لألن طة اإلرقابية ".
 -1فذذر العقوبذذات ثلذذن البنذذوو األمريكيذذة اما قامذذت بالتعامذذل م ذ المذذرس
الثوري اإليراني قو قيذة ذركة تعمذل كواجضذة لذو ،ويمكذل قل تتعذر قذمم
البنذذوو لعقوبذذات ماليذذة تصذذل الذذن ضذذعلي قيمذذة الصذذلقة ،وقذذد تصذذل قذذمم
العقوبات الن السجل لمد ث ريل سنة.
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 -1ي ذذمل ق ذذما الق ذذانول قيض ذذا ال ذذركات الت ذذي تق ذذوم بتص ذذدير البنذ ذزيل قو قي
منذذتج مذذل منتجذذات الذذنلط المكذذرر الذذن اي ذرال ،قو متذذن المسذذاثد بتقذذديم
الخدمات والمواد التي تسذاثد ايذرال ثلذن انتاجضذا ومذل العقوبذات التذي قذد
تطال قمم ال ركات:
ق -مرم ذذال ال ذ ذذركات مذذذل القيذ ذذام بعملي ذذات اس ذذتبدال ثمذ ذذات م ذذل خ ذذال
البنوو األمريكية.
ل -مرمال ال ركات مل اسذتخدام المؤسسذات الماليذة األمريكيذة لعمليذات
اج تمال قو المدفوثات.
ا -مرمال ال ذركات مذل اجذراب معذامات ثقاريذة مذ مذواطنيل قمذريكييل
قو ركات قمريكية.
 -0للذذر يس األمريكذذي المذذق فذذي ارجذذاب العقوبذذات لمذذد سذذنة ثذذل قيذذة ذذركة
تابعة لدولة تسضم في الجضود الدولية لعزل ايرال.
 -2للمسذذاقميل المذذق فذذي اجنسذذمال مذذل ال ذذركات التذذي اسذذتثمرت فذذي ايذرال
دول ال يتعرضوا للمقاضا .
 -6يلذ ذذزم القذ ذذانول الذ ذذر يس األمريكذ ذذي بتقذ ذذديم قا مذ ذذة ب سذ ذذماب الم ذ ذذاركيل فذ ذذي
انتضاكذذات مقذذوق اإلنسذذال فذذي اي ذرال ،ويمذذرم قذذؤجب اإلف ذراد مذذل المصذذول
ثلن ت ذيرات دخذول الذن الوجيذات المتمذد األمريكيذة وتجمذد قمذوالضم فذي
البنوو األمريكية.
 -9منذ ذ ال ذذركات الت ذذي ت ذذزود ايذ ذرال بالتكنولوجي ذذا المديث ذذة والت ذذي تس ذذضم ف ذذي
ف ذذر القي ذذود ثل ذذن مري ذذة التعبي ذذر مث ذذل قجض ذذز مراقب ذذة اجتص ذذاجت ،م ذذل
المصول ثلن تعاقدات م المكومة األمريكية.
 -9ت ديد القيود ثلن صادرات التكنولوجيذا المساسذة الذن ايذرال وجسذيما ثذل
طريق األسواق السوداب ،مذل خال دول قخرى ،وفر قيذود ذديد ضذد
الدول التي ج تتعاول فذي قما المجال(.)19
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بعذذد مسذذاثي وجضذذود مثيثذذة بذذملتضا دول اجتمذذاد األوربذذي متمثلذذة ب ذ (فرنسذذا
وبريطانيا والمانيا) في ملاوضات م ايرال اسذتمرت ألكثذر مذل قربعذة قثذوام،
ثرضذ ذذت خالضذ ذذا قذ ذذمم الذ ذذدول مجموثذ ذذة مذ ذذل الم ذ ذوافز اجقتصذ ذذادية والتقنيذ ذذة
والسياسية ثلن ايرال (سي تي المذدي جمقذا ثذل قذمم الجضذود) مقابذل تخليضذا
ثل قن طة تخصيل اليورانيوم ،لكذل تلذو الجضذود لذم تسذلر ثذل نتذا ج تذمكر،
األمذذر الذذمي دفذ دول اجتمذذاد األوربذذي وبذذدثم وت ييذذد قمريكذذي الذذن دفذ ملذذف
ايرال النووي الن مجلس األمل الدولي ،والمي فر بدورم ثد ثقوبات ثلن
اي ذرال بسذذبل ثذذدم التزامضذذا بذذالق اررات الدوليذذة الصذذادر ثن ذو بضذذما الصذذدد .وقذذد
دفعذت العقوبذذات الدوليذة ثلذذن ايذرال وجسذيما قذذانول العقوبذات رقذذم  9910لعذذام
 ،1119اي ذرال الذذن تعليذذق ملاوضذذاتضا م ذ الذذدول األوربيذذة ومصذذرقا بالوكالذذة
الدولية للطاقة المرية ومجموثذة (( )9+2الذدول الخمسذة الدا مذة العضذوية فذي
مجلس األمل اضافة الن المانيا )(.)12
ومنم ثام  1119ومتن ثام  1191لم تمرز الوكالة الدولية للطاقذة المريذة
قو مجموثة ( )9+2قي تقدم ملمو في ملاوضذاتضا مذ ايذرال ،وفذي الوقذت
ماتذذذو تويذذذر موقذ ذذف الذذذدول األوربيذ ذذة مذ ذذل موقذذذف المؤيذ ذذد للخيذ ذذار الدبلوماسذ ذذي
واثتماد الملاوضات الن موقف الداثم لتوسي وت ديد العقوبات ضد ايذرال،
وقذذو األمذذر الذذمي دفعضذذا باتجذذام اق ذرار مجموثذذة ثقوبذذات قماديذذة الجانذذل مذذل
قبل دول اجتماد في السادس والع رول مل تموز  /يوليو .)16(1191
وقذ ذذد اسذ ذذتضدف قذ ذذانول العقوبذ ذذات األوربيذ ذذة ثلذ ذذن اي ذ ذرال قطاثذ ذذات الطاقذ ذذة
والمصارف والنقل وغيرقا واقم ما تضمنتو قمم العقوبات:
 -9مظذ ذذر بي ذ ذ قي معذ ذذدات تذ ذذدخل فذ ذذي صذ ذذناثة الص ذ ذواري قو التكنولوجيذ ذذا
النووية.
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 -1مظر بي قو نقل تكنولوجيا قو معدات التنقيل واستخراا الوذاز قو الذنلط
في ايرال.
 -1يمظر ثلن ال ركات األوربية تمويل قو مساثد تمويل اجسذتثمارات فذي
قطاع النلط والواز اإليرانييل.
 -0اجراب مراقبة للبنوو اإليرانية في قوربذا ،ومنذ قي تمويذل مذالي يزيذد ثلذن
 12قل ذذف ي ذذورو ( 02قل ذذف دوجر) ،اج بموافق ذذة رس ذذمية قوج م ذذل مكوم ذذات
الدول األوربية التي يق البنو ضمل قراضيضا
 -2من البنوو اإليرانية مل فتر فروع جديد لضا في دول اجتماد األوربي.
 -6من ال ركات األوربية مل تزويد ال ركات اإليرانية قو قي ركات ثاملة
م ال ركات اإليرانية بخدمات ت مينية داخل دول اجتماد.
 -9مظذذر الطذذا رات اإليرانيذذة قو التذذي تسذذتخدمضا اي ذرال إلغ ارضذذضا ،باسذذتثناب
ركات الطيرال المدني والتجاري التي تممل المسافريل.
 -8منعذذت الذذدول األوربيذذة بموجذذل قذذمم العقوبذذات ( )91خصذذية ايرانيذذة مذذل
دخول قراضيضا ،وتجميد قرصدتضم لدى البنوو األوربية(.)19
 -4المذذد مذذل تصذذدير الم ذواد مات اجسذذتخدام المذذزدوا ومراقبتذذو وجسذذيما تلذذو
الت ذذي ل ذذيس لض ذذا غ ذذر واض ذذر باس ذذتخدامضا ف ذذي الص ذذناثات النووي ذذة قو
الخاصة بتقنية الصواري  ،ومظر المنتجات التي يمكل اسذتخدامضا قيضذا
فذ ذذي تصذ ذذني األسذ ذذلمة البيولوجي ذ ذة ،م ذ ذ وض ذ ذ اسذ ذذتثناب لتصذ ذذدير الم ذ ذواد
الخاصة لاستخدام في اإلغ ار اإلنسانية والطبية(.)18
وقذذدف قذذمم العقوبذذات كذذال بالتمديذذد منذ اجسذذتثمارات األوربيذذة فذذي مجذذال
الطاقذذة فذذي اي ذرال ،وت ذذديد الرقابذذة ثلذذن السذذلل والطذذا رات اإليرانيذذة ،ومراقبذذة
التم ذذويات المالي ذذة واألثم ذذال البنكي ذذة إليذ ذرال ،ك ذذاجراب للض ذذوط ثل ذذن ايذ ذرال
إلجبارقا للعود الن طاولة الملاوضات واقناثضا بضرور التخلي ثذل قن ذطة
تخصيل اليورانيوم.
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و ذ ذذكلت قذ ذذمم العقوبذ ذذات الذ ذذن جانذ ذذل العقوبذ ذذات األمريكيذ ذذة والدوليذ ذذة لعذ ذذام
 ،1191ا د وققسن ثقوبات فرضت ثلن ايرال بسبل برنامجضا النووي(.)14
وتعذذد العقوبذذات األوربيذذة األولذذن مذذل نوثضذذا ف ذي مجذذال العمذذل الدبلوماسذذي
األورب ذذي وجسذذذيما قنض ذذا اسذذذتضدفت قطاث ذذات ميويذذذة ،وف ذذي مق ذذدمتضا ثمليذ ذذات
التنقي ذذل وتكري ذذر ال ذذنلط ،وق ذذال ام ذذد الدبلوماس ذذييل األوربي ذذيل" :ال القطاث ذذات
المسذذذتضدفة قذ ذذي صذذذناثة الطاقذ ذذة فذ ذذي الذ ذذباد ،فضذ ذذا ثذ ذذل النقذ ذذل والخذ ذذدمات
المصرفية وقطاع التاميل ،وال التطور الماسذم فذي التمذرو األوربذي ج يطذال
فقذذط الجضذذات المكوميذذة ،لكذذل ال ذذركات األوربيذذة التذذي قذذد تسذذتمر فذذي التعامذذل
م ايرال قيضا"(.)51
ج -دضية حقو ا نسان في إيران والعقوبات اامريكية وااوربية

طيلذذة الع ذذر سذذنوات الماضذذية كانذذت الوجيذذات المتمذذد األمريكيذذة تسذذعن
دوما باتجام معاقبة ايذرال وفذر مزيذدا مذل العقوبذات ثليضذا بسذبل برنامجضذا
النووي ،وسبقت قمم اللتر ثقوبات قخرى ثلن خلليذة طبيعذة النظذام اإلي ارنذي
وسياستو الخارجية في المنطقة ،ولم ت ضد ايذرال ثقوبذات تجذاوزت ملذو متذن
قيل ذ ذذول  /س ذ ذذبتمبر ث ذ ذذام  ،1191ثن ذ ذذدما قق ذ ذذرت الوجي ذ ذذات المتم ذ ذذد األمريكي ذ ذذة
ثقوباتض ذذا األول ذذن ثل ذذن ايذ ذرال بس ذذبل م ذذا قثرب ذذت ثن ذذو اإلدار األمريكي ذذة ث ذذل
وجذذذود انتضاكذ ذذات لمقذذذوق اإلنسذ ذذال فذذذي اي ذ ذرال ثلذ ذذن خلليذ ذذة مذ ذذا مذ ذذد ثقذ ذذل
انتخابات الر اسة اإليرانية التذي جذرت فذي مزيذرال  /يونيذو  ،1111وتضذمنت
العقوبذذات مظ ذ ار ثلذذن ثمانيذذة خصذذيات ايرانيذذة مذذل دخذذول الوجيذذات المتمذذد
األمريكي ذ ذذة ،وتجمي ذ ذذد قرص ذ ذذدتضم ل ذ ذذدى البن ذ ذذوو األمريكي ذ ذذة ،وقوض ذ ذذمت اإلدار
األمريكيذذة "قنضذذا سذذتقف دومذذا م ذ قذذؤجب (فذذي ا ذذار الذذن المعارضذذيل للنظذذام
السياسذذي فذذي اي ذرال) والذذميل يسذذعول فذذي اسذذماع صذذوتضم ...وسذذتكول دا مذذا
ص ذذوتا لتل ذذو التطلع ذذات وق ذذي ثالمي ذذة ،ونواص ذذل مطالبتن ذذا المكوم ذذة اإليراني ذذة
جمترام مقوق عبضا"(.)51
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وتعذذد قذذمم العقوبذذات األولذذن مذذل نوثضذذا بالنسذذبة لذذإلدار األمريكيذذة كونضذذا
اثتمذذدت قضذذية انتضاكذذات مقذذوق اإلنس ذذال فذذي اي ذرال سذذببا للرضذذضا ،وقال ذذت
قذذياري كلينتذ ذول  Hilary Clintonوزيذذر الخارجيذذة األمريكيذذة خذذال مذذؤتمر
صذذملي ثقذذل فذذر العقوبذذات" :ال الضذذدف مذذل الخطذذو الجديذذد قل تكذذول
قناو نتا ج " قاسية " اقتصذادية لتصذرفات المسذؤوليل اإليذرانييل خذال القمذ
اإلي ارن ذذي للمعارض ذذيل بع ذذد انتخاب ذذات الر اس ذذة اإليراني ذذة ف ذذي مزيذ ذرال  /يوني ذذو
 " 5114وقضذذافت" المكومذذة اإليرانيذذة تجاقلذذت مطالذذل متكذذرر مذذل المجتم ذ
الذذدولي إلنضذذاب قذذمم اجنتضاكذذات ...قذذمم المذذر األولذذن التذذي تلذذر الوجيذذات
المتمذذد األمريكيذذة ثقوبذذات ضذذد اي ذرال بنذذاب ثلذذن انتضذذاو مقذذوق اإلنسذذال...
نريذذد قل نقذذول قنضذذا سذذتكول األخيذذر ولكذذل نخ ذذن قل ج يكذذول األمذذر قكذذما"،
وبموج ذذل ق ذذمم العقوب ذذات الت ذذي اقرق ذذا ال ذذر يس األمريك ذذي ب ذذاراو قوبام ذذا قص ذذبر
لذ ذذإلدار األمريكيذ ذذة امكانيذ ذذة فذ ذذر ثقوبذ ذذات ضذ ذذد قي مس ذذؤول فذذذي المكومذ ذذة
اإليرانيذذة قو يعمذذل لصذذالمضا تتضمذذو اإلدار األمريكيذذة بانتضذذاو مقذذوق اإلنسذذال
فذذي ايذرال ،ومذذل ضذذمنضا مجذذز ممتلكذذات المسذذؤوليل اإليذرانييل ومظذذر سذذلرقم
الن الوجيات المتمد األمريكية ،ومن قي قمريكي التعامل ماليا معضم(.)55
قما فيما يخص العقوبات األوربية ثلن ايرال في قما الجانل ،فقذد جذابت
بعد قيام مل صدور التقرير السنوي الخاص بمقوق اإلنسال في العالم والذمي
تصدرم اإلدار األمريكية ،وتناول في جزب منو مالة مقوق اإلنسال في ايرال،
وقثل ذذل وزراب خارجي ذذة دول اجتم ذذاد األورب ذذي ف ذذي لوكس ذذمبور (مق ذذر اجتم ذذاد
األورب ذذي) ي ذذوم الثاث ذذاب الث ذذاني ث ذذر م ذذل نيس ذذال  /ابري ذذل  1199ث ذذل ف ذذر
ثقوبات قوربية ثلن ( )11مل المسؤوليل اإليرانييل ،تضمنت تجميد قصولضم
المالي ذذة وث ذذدم م ذذنمضم ت ذذيرات ال ذذدخول ال ذذن دول اجتم ذذاد ،وق ذذال ول ذذيم قيذ ذ
 William Hagueوزيذ ذذر الخارجيذ ذذة البريطذ ذذاني فذ ذذي ق ذذما ال ذ ذ ل "ال قذ ذذؤجب
المسذ ذذؤوليل اإلي ذ ذرانييل قذ ذذم فذ ذذي غذ ذذالبيتضم قثضذ ذذاب فذ ذذي الجسذ ذذم القضذ ذذا ي قو
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ق ذذخاص نعتقذذد قنضذذم متورطذذول مبا ذذر فذذي قم ذ نا ذذطيل فذذي مجذذال مقذذوق
اإلنسال والمعارضيل للنظام الماكم في طضرال"(.)53
وق ذذد رمب ذذت الوجي ذذات المتم ذذد األمريكي ذذة بالعقوب ذذات األوربي ذذة ثل ذذن ايذ ذرال
وثدتذذو خطذذو قامذذة للمجتم ذ الذذدولي للضذذوط ثلذذن اي ذرال بسذذبل ممارسذذاتضا
وانتضاكضذذا لمقذذوق اإلنسذذال ،وقذذال جذذي كذذارني  J.Carneyالسذذكرتير الصذذملي
للبيذذت األبذذي  ،فذذي بيذذال صذذملي يذذوم الثاثذذاب الثذذاني ث ذذر مذذل نيسذذال /
ابري ذذل " :1199ال قا م ذذة األفذ ذراد ق ذذؤجب ق ذذي ت ذذمكير ق ذذام إليذ ذرال ب ذذال األس ذذر
الدولي ذذة ستواص ذذل مماس ذذبة قول ذذو المس ذذؤوليل ث ذذل اإلس ذذابات ض ذذد ال ذذعل
اإليراني" وقضاف "سنتاب العمل بصور وثيقذة مذ اجتمذاد األوربذي وال ذركاب
الميل ي اركوننا نلس التلكير بمذا يكلذل قل قضذية مقذوق اإلنسذال سذتبقن فذي
مقدمة جضودنا لدثم ال عل اإليراني"(.)59
العقوبات ااحادية ومدى فاعليتها

ثلن ما يبدو قل العقوبات األمادية التي فرضت ثلن ايرال وج سذيما مذل
قبذل الوجيذات المتمذذد األمريكيذة ومنذذم قيذام الثذذور اإليرانيذة ثذذام  9191لذم تذذؤد
الوذذر الذذمي كانذذت تسذذعن اليذذو اإلدارات األمريكيذذة المتعاقبذذة ،وقذذي اجبذذار
اي ذ ذرال ثل ذ ذذن التخل ذ ذذي ثذ ذذل سياس ذ ذذتضا الخارجي ذ ذذة الماليذ ذذة ،وقن ذ ذذطة تخص ذ ذذيل
اليورانيوم ،ولقد كال لتلو العقوبات انعكاسذات سذلبية ثلذن اجقتصذاد اإلي ارنذي
لكنضذذا لذم تذذؤد الذذن اضذذعافضا قو تويذذر مذذل سياسذذتضا قو فذذي موقلضذذا ،وملذذو جل
الوجيات المتمد األمريكية في واق األمر قذي ومذدقا فقذط مذل يقذوم بتطبيذق
تلو العقوبات(.)52
ال قذذانول العقوبذذات األمريكيذذة ثلذذن ايذرال ثذذام  9112والذذمي فذذر مظ ذ ار
ثلذذن التعامذذل م ذ اي ذرال فذذي مجذذالي (الذذنلط والتجذذار) وتذذم ت ذذديدم بعذذد ملذذو
بموج ذذل ق ذذانول العقوب ذذات اإليراني ذذة – الليبي ذذة ث ذذام  ،9116ك ذذال يتطل ذذل م ذذل
الوجيذ ذذات المتمذ ذذد فذ ذذر ثقوبذ ذذات ضذ ذذد قي ذ ذذركة س ذ ذوابا كانذ ذذت ممليذ ذذة قو
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قمريكيذذة تقذذوم باسذذتثمار مذذا قيمتذذو  01مليذذول دوجر ف ذ كثر فذذي م ذذاري الذذنلط
والواز الطبيعي في ايرال وليبيا.
لقذذد كذذال مللذذاب الوجيذذات المتمذذد بمذذا فذذيضم كنذذدا قو دول اجتمذذاد األوربذذي
واسذ ذذتراليا واليابذ ذذال ت ذ ذراودقم ال ذ ذذكوو مذ ذذول قذ ذذما القذ ذذانول ومذ ذذدى توافقذ ذذو م ذ ذ
الت ذ ذريعات القانوني ذذة األمريكي ذذة ،وكون ذذو جذ ذاب مخالل ذذا لض ذذا ،ومذ ذ مل ذذو ورغ ذذم
العقوبذذات اجقتصذذادية األمريكيذذة فذذال اي ذرال قصذذبمت تمث ذذل بعذذد ثذذام 9116
سذذوقا تجاريذذا لمذذا يقذذدر بنمذذو  12مليذذار دوجر قمريكذذي ،تجسذذدت فذذي الس ذذل
والبضا األوربية واليابانية ،كالسيارات والطا رات والمستلزمات الطبية فضا
ثل قطاثات واسعة فيما يتعلق بالسل اجستضاكية ،فضا ثل تذدفق العملذة
الصذذعبة اإليرانيذذة نمذذو األس ذواق الصذذينية والروسذذية ،مي ذ زادت الصذذيل مذذل
مج ذذم تجارتض ذذا مذ ذ ايذ ذرال بمل ذذول ث ذذام  ،1116وواص ذذلت ال ذذركات التجاري ذذة
الروس ذذية والضنديذذذة ومتذ ذذن الذذذبع مذذذنضم ك ذذال قوربيذ ذذا وكن ذذديا ثق ذذد صذ ذذلقاتضا
التجاريذذة فذذي مختلذذف القطاثذذات اجقتصذذادية اإليرانيذذة ،وج سذذيما فذذي مجذذال
الذذنلط ،ج سذذيما وال قلمانيذذا وايطاليذذا كانتذذا لضمذذا ثاقذذات اقتصذذادية مميذذز مذ
اي ذ ذرال ،وتذ ذذدركال جيذذذدا قل التزامضذ ذذا بالعقوبذ ذذات اجقتصذذذادية األمريكيذ ذذة يعنذ ذذي
تخليضذذا ثذذل الصذذلقات التجاريذذة م ذ اي ذرال سذذوف تصذذل فذذي مصذذلمة روسذذيا
والصيل(.)56
المحور الثاني :البرنامج النووي ا يراني والعقوبات الدولية
منم تسعينات القرل الع ريل كانت الوجيات المتمذد األمريكيذة تذتضم ايذرال
بالسذذعي جمذذتاو التقنيذذة النوويذذة وتوظيلضذذا لألغ ذ ار العسذذكرية ،فذذي الوقذذت
الذذمي كانذذت تنلذذي اي ذرال فيذذو اجدثذذابات األمريكيذذة قذذمم ،وتؤكذذد قل ن ذذاطاتضا
النووية قي لألغ ار المدنية وزياد الطاقة الكضربا ية في ايرال(.)59
وتعذ ذذززت الرؤيذ ذذة األمريكيذ ذذة قذ ذذمم بعذ ذذدما ك ذ ذذلت منظمذ ذذة مجاقذ ذذدي خلذ ذذق
اإليرانية كما سبق القول ثل وجذود ملذاثات نوويذة ايرانيذة سذرية فذي (ناتذانز

[]33

مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات اقليمية )52( 8

و راو) ،ل ذذم تك ذذف ثنض ذذا المكوم ذذة اإليراني ذذة للوكال ذذة الدولي ذذة للطاق ذذة المري ذذة،
وثليذذو ذذكلت قذذمم القضذذية منذذم ثذذام  1111قزمذذة بالنسذذبة إلي ذرال والمجتم ذ
الدولي المي بدق ببم الخيارات للتعامل م قمم القضية(.)58
لقذذذد سذ ذذعت الوجيذ ذذات المتمذ ذذد األمريكيذ ذذة ومنذذذم قل تذ ذذم الك ذ ذذف ثذ ذذل قذ ذذمم
الملاثات الن اثتمذاد سياسذة التصذعيد ضذد ايذرال ،فذي الوقذت الذمي فضذلت
فيذو الذذدول األوربيذة والوكالذذة الدوليذذة للطاقذة المريذذة اثتمذاد الدبلوماسذذية وخيذذار
الملاوضذذات كذذاجراب لمذذل ملذذف ايذرال النذذووي ،وبذذالرغم مذذل الخافذذات األوليذذة
التذذي ظضذذرت بدايذذة قجزمذذة بذذيل الوجيذذات المتمذذد األمريكيذذة والذذدول األوربيذذة
والوكالذذة الدوليذذة للطاقذذة المريذذة ب ذذال قذذما الملذذف ،لكذذنضم جميعذذا اتلق ذوا ثلذذن
ض ذ ذذرور منذ ذ ذ ايذ ذ ذرال م ذ ذذل ام ذ ذذتاو الطاق ذ ذذة النووي ذ ذذة واس ذ ذذتخدامضا لألغذ ذ ذ ار
العسكرية(.)54
ونتيجذذة لضذذوط الوجيذذات المتمذذد المسذذتمر ثلذذن المجتمذ الذذدولي وجسذذيما
الوكال ذذة الدولي ذذة للطاق ذذة المري ذذة ،ب ذذادرت األخي ذذر وم ذذل خ ذذال فرقض ذذا التلتي ذذية
بزيار ايرال في باط/فبراير  1111واإلطاع ثلن تلذو المواقذ واخذم ثينذات
منضذذا ،وقذذد قكذذدت تقذذارير الوكالذذة الدوليذذة للطاقذذة المريذذة بعذذد ملذذو خذذرق اي ذرال
لق ذوانيل معاقذذد مظذذر انت ذذار األسذذلمة النوويذذة ،وقذذو مذذا مثذذل بدايذذة قجزمذذة
النووية اإليرانيذة ،ودخذول اجتمذاد األوربذي (بريطانيذا وقلمانيذا وفرنسذا) كطذرف
ثال لمل قمم القضية ثل طريق الملاوضات المبا ر م ايرال(.)31
وفذ ذذي الوقذ ذذت الذ ذذمي كانذ ذذت الذ ذذدول األوربيذ ذذة مريصذ ذذة ثلذ ذذن اثتمذ ذذاد مبذ ذذدق
التلذذاو م ذ اي ذرال كانذذت الوجيذذات المتمذذد األمريكيذذة تضذذوط باتجذذام امالذذة
ملف ايرال النووي الن مجلس األمل الدولي وفر العقوبات ثلن ايذرال مذل
خال الضوط ثلن الوكالة الدولية للطاقة المرية.
قيذ ذذدت الوجيذ ذذات المتمذ ذذد األمريكيذ ذذة فذ ذذي البدايذ ذذة جضذ ذذود اجتمذ ذذاد األوربذ ذذي
الدبلوماسية م ايرال والتي بدقت منذم ت ذريل األول  /قكتذوبر  ،1111وقكذدت
بذذدورقا انذذو ثلذذن الذذدول األوربيذذة اجلت ذزام بذذدثم امالذذة ملذذف ايذرال النذذووي الذذن
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مجلذذس األمذذل الذذدولي وفذذر العقوبذذات واجلت ذزام بضذذا اما مذذا ف ذذلت الجضذذود
الدبلوماسية ،واتلق الجانبال ثلن العمل مل اجل ايقاف كامل ودا ذم ألن ذطة
اي ذرال النوويذذة المتعلقذذة بذذدورم الوق ذذود باثتبذذارم األسذذاس الوميذذد لضذذمال ث ذذدم
تمويل قمم التكنولوجيا الن استخدامات ثسكرية(.)31
حزمة العقوبات ااولى :القرار  7171في 5332/95/3

دخل ذذت ال ذذدول األوربي ذذة (فرنس ذذا والماني ذذا وبريطاني ذذا) من ذذم ث ذذام  1111ف ذذي
ملاوض ذذات مذ ذ ايذ ذرال اس ذذتمرت ألكث ذذر م ذذل قربع ذذة س ذذنوات ،ثرض ذذت خالض ذذا
ال ذذدول األوربي ذذة مجموث ذذة م ذذل المذ ذوافز اجقتص ذذادية والسياس ذذية والتقني ذذة ثل ذذن
ايرال مقابل تخليضا ثل قن طة تخصيل اليورانيوم ،لكل تلو الجضود لم تسلر
ثل يب ،واستمرت ايرال في قن طة التخصيل األمر المي ج في نضاية
المطاف الوجيات المتمد األمريكيذة ومتذن الذدول األوربيذة الذثا ثلذن تبنذي
امالذذة ملذذف اي ذرال النذذووي الذذن مجلذذس األمذذل الذذدولي فذذي الثذذامل مذذل مار/
مذذارس  ،1116والذذمي قمضذذل بذذدورم ايذرال مذذد سذذتة ا ذذضر لتعليذذق كافذذة قن ذذطة
تخصيل اليورانيوم ،لكل ايرال لم تلتزم بقرار مجلذس األمذل الذدولي ،ممذا دفذ
األخيذذر الذذن تبنذذي القذرار رقذذم  9919فذذي ال اربذ والع ذريل مذذل كذذانول األول /
ديسذذمبر  1116فذذر بموجبذذو العقوبذذات األولذذن ثلذذن ايذرال( )35وتضذذمنت مذذا
ي تي:
 -9دث ذذا القذ ذرار ايذ ذرال ال ذذن تعلي ذذق كاف ذذة قن ذذطة تخص ذذيل اليوراني ذذوم وب ذذكل
يمكل للوكالة الدولية للطاقة المرية التمقق منضا(.)33
 -1ثلن جمي الدول قل تمتن ثل تسليم ايرال قو بيعضذا قو تمويلضذا مبا ذر
قي ذذة مع ذذدات قو تجضيذ ذزات قو تكنولوجي ذذا يمك ذذل قل تس ذذتخدم ف ذذي ن ذذاطات
اي ذ ذرال النوويذذذة والبالسذذذتية ،ومذ ذذمر الق ذ ذرار اي ذ ذرال فذ ذذي مال ذذة ثذ ذذدم التزامضذ ذذا
وامتثالضا للقرار بلر ثقوبات اضافية.
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 -1فر القرار المظر ثلن ثدد مل المسؤوليل اإليرانييل الميل لضم ثاقة
مبا ر بالبرنامج النووي اإليراني.
وقذذد بذذملت اإلدار األمريكيذذة جضذذودا مذذل خذذال الضذذوط ب ذذد ثلذذن الذذدول
األثضاب الدا مول في مجلس األمل الدولي جسيما الصيل وروسيا مذل اجذل
امالذذة ملذذف اي ذرال الن ذذووي الذذن مجلذذس األمذذل ال ذذدولي ،خاصذذة وال كذذل م ذذل
روسيا والصيل لم تكل تساند امالة ملف ايذرال النذووي الذن مجلذس األمذل اج
اما كانت قناو انتضاكات كبير مل قبل ايرال في قما المجال ،وكانت تلضذل
تسوية القضية ضمل الوكالة الدولية ،لكل است ناف ايرال ألن طة التخصذيل
بعد قل ثلقتو خال الملاوضات م اجتماد األوربي وتضديد الوجيات المتمد
األمريكيذذة باثتمذذاد الخيذذار العسذذكري ضذذد اي ذرال اما مذذا ف ذذلت الملاوضذذات،
ج ثلن توير الموقف ضد ايرال وقو ما صل باألخير في توجو الوجيذات
المتمذذد األمريكيذذة التذذي تذذدف باتجذذام امالذذة ملذذف اي ذرال النذذووي الذذن مجلذذس
األمل الدولي(.)39
حزمة العقوبات الثانية :القرار  7171في 4001/7/ 47

رغذ ذذم العقوبذ ذذات األولذ ذذن فذ ذذال الملاوضذ ذذات بذ ذذيل اجتمذ ذذاد األوربذ ذذي واي ذ ذرال
استمرت ثلن قمل مسم الملف النووي اإليراني ،ماولت دول اجتماد األوربي
(ال ذذثا ) وثل ذذن م ذذدار ذذضريل اقن ذذاع ايذ ذرال ب ذذالتخلي ث ذذل قن ذذطة تخص ذذيل
اليورانيوم مقابذل المذوافز التذي ثرضذتضا الذدول األوربيذة وقيذدتضا الذدول الدا مذة
العضذذوية فذذي مجلذذس األمذذل الذذدولي ،لكذذل قذذمم الملاوضذذات ف ذذلت قيضذذا ولذذم
تسذلر ثذذل ذيب ،األمذذر الذمي ثدتذذو الوجيذات المتمذذد األمريكيذة خروجذذا ثذذل
ق ذرار مجلذذس األمذذل الذذدولي  ،9919وقذذو مذذا دف ذ الوجيذذات المتمذذد بالضذذوط
ثلذذن دول مجلذذس األمذذل لتبنذذي ق ذرار العقوبذذات الثذذاني رقذذم  9909فذذي ال ارب ذ
والع ريل مل مار /مارس  )32(1119وابرز ما تضمنو قما القرار:
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 -9يضيذذل بالذذدول الت ذذديد وتذذوخي اليقضذذة ميذذال دخذذول ق ارضذذيضا قو ثبورقذذا
األف ذراد ال ذذميل ي ذذتركول ف ذذي قن ذذطة ايذ ذرال النوويذذة المساس ذذة ،قو تط ذذوير
منظومات ايصال األسلمة النووية قو يرتبطول بضا مبا ر قو يقدمول لضا
الدثم واإلخبار ثنضم.
 -1مظر بي و راب األسلمة م ايذرال ،ومنعضذا مذل القيذام بتوريذد قو بيذ قو
نقذ ذذل قي قسذ ذذلمة قو ثتذ ذذاد مي صذ ذذلة ب ذ ذذكل مبا ذ ذذر وغيذ ذذر مبا ذ ذذر مذ ذذل
ق ارضذ ذذيضا ثلذ ذذن يذ ذذد رثاياقذ ذذا قو باسذ ذذتخدام السذ ذذلل التذ ذذي ترف ذ ذ ثلمضذ ذذا قو
طا راتضذذا ،وال تمظذذر جمي ذ الذذدول ذراب قذذمم األصذذناف مذذل اي ذرال ومذذل
قبل رثاياقا قو باستخدام السلل التذي ترفذ ثلمضذا قو طا راتضذا سذواب كذال
من قمم األصناف قراضي ايرال قو لم يكل.
 -1مظذذر بي ذ قو نقذذل قي مركبذذات قتاليذذة مدرثذذة قو منظومذذات مدفعيذذة مذذل
العيذار الكبيذر قو طذا رات قتاليذذة قو قليكذوبتر قجوميذة قو سذلل مربيذذة قو
قذذما ف قو منظوم ذذات قذذما ف ال ذذن اي ذرال ب ذذكل مبا ذذر قو غي ذذر مبا ذذر،
وكذملو ثذدم تزويذذد ايذرال بذ ي مسذاثد تقنيذة قو تذذدريل قو مسذاثد ماليذذة
قو استثمارات قو خدمات بضما المجال.
 -0مظ ذذر التعام ذذل مذ ذ ايذ ذرال مالي ذذا وثل ذذن جميذ ذ ال ذذدول ث ذذدم ال ذذدخول ف ذذي
الت ازمذات ماليذذة كتقذذديم مذذنر قو مسذاثدات ماليذذة قو قذذرو الذذن ايذرال اج
اما كال ألغ ار انسانية.
 -2كما ملت العقوبات ( )91ركة ومؤسسة ايرانية و( )92خصية ايرانية
ثلن صلة مبا ر قو غير مبا ر بالبرنامج النووي اإليراني(.)36
حزمة العقوبات الثالثة :القرار  9230في 4002/7/7

مذ كذل قذذانول ثقوبذات يلذر ثلذذن ايذرال ،كانذت قذذمم العقوبذات تتضذذمل
دثو ايرال الن اجلتزام بق اررات مجلس األمل الدولي ،وتم كملو ثلن دثم
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وت جي ومواصلة الملاوضات م ايرال ،ولكل فذي الوقذت ماتذو كانذت تضديذدا
إليذ ذرال بعقوب ذذات اض ذذافية اما ق ذذي لذذذم تلت ذذزم بقذ ذ اررات مجل ذذس األم ذذل ال ذذدولي
الص ذذادر بمقض ذذا ،وثلي ذذو اس ذذتمرت دول اجتم ذذاد األورب ذذي ف ذذي ملاوض ذذاتضا مذ ذ
اي ذ ذرال ولمذ ذذد مذ ذذا يقذ ذذرل مذ ذذل ثذ ذذام كامذ ذذل دول جذ ذذدوى ،فاص ذ ذرار اي ذ ذرال ثلذ ذذن
اجستمرار في قن طة التخصيل وثذدم التزامضذا بقذ اررات مجلذس األمذل الذدولي
 ،9909 ،9919دف المجلس الن تبني مزمة العقوبذات الثالثذة بموجذل القذرار
رقم  9911في الثال مل مار  /مارس  )39(1119/والمي تضمل ما ي تي:
 -9توسذ ذذي المظذ ذذر لي ذ ذذمل زيذ ذذاد ثذ ذذدد المؤسسذ ذذات وال خصذ ذذيات اإليرانيذ ذذة
ذمل القذرار
المسؤولة ثذل بالبرنذامج النذووي اإلي ارنذي قو المرتبطذة ،ميذ
( )91ذذركة ومؤسس ذذة و ( )91خص ذذية ايراني ذذة ،مض ذذافة ثل ذذن القذ ذ ارريل
السابقيل.
 -1مظر التعامل والتبادل التجاري مذ ايذرال للسذل مات اجسذتخدام المذزدوا
العسكري والمدني.
 -1ت ديد المراقبة ثلن األ خاص واألفراد المرتبطيل ب ن طة ايرال النوويذة،
قو لضم ثاقة مبا ر قو غير مبا ر بضا واإلخطار ثنضم.
 -0تلتذ ذذيش ال ذ ذذمنات مذ ذذل والذ ذذن اي ذ ذرال اما ا ذ ذذتبو ب نضذ ذذا تمتذ ذذوي ثلذ ذذن سذ ذذل
تضمنتضا العقوبات.
 -2ثلن جمي الدول توخي اليقضة والممر ثند الدخول في التزامات جديد
تتعلذذق بالذذدثم المذذالي العذذام المقذذدم للتجذذار م ذ اي ذرال بمذذا فذذي ملذذو مذذنر
اجنتمذ ذ ذذابات قو الض ذ ذ ذذمانات قو الت ذ ذ ذذاميل للتصذ ذ ذذدير سذ ذ ذ ذوابا لرثاياق ذ ذ ذذا قو
للكيانذذات الضذذالعة فذذي قذذمم التجذذار مذذل اجذذل تلذذادي ال يسذذضم قذذما الذذدثم
في قن طة ايرال النووية مات الطاب المساس ،قو فذي تطذوير منظومذات
ايصال األسلمة النووية.
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 -6ت ديد المراقبذة ثلذن تعامذل المصذارف اإليرانيذة ،وتذوخي الميطذة والمذمر
مي ذ ذذال قن ذ ذذطة المؤسس ذ ذذات المالي ذ ذذة القا م ذ ذذة ثل ذ ذذن ق ارض ذ ذذيضا مذ ذ ذ جميذ ذ ذ
المصارف اإليرانية ،وجسيما المصرفييل
()38
( مللي وصادرات ) وفروثضما في الخارا .
حزمة العقوبات الرابعة :القرار  7141في 4070/6/1

قررت ايرال في ضوب قرار مجلس األمل الدولي رقم  ،9911والمي فذر
بموجب ذذو مزم ذذة ثالث ذذة م ذذل العقوب ذذات ثليض ذذا ،وق ذذف ملاوض ذذاتضا مذ ذ اجتم ذذاد
األوربي نضا يا ،ومصرقا م الوكالة الدولية للطاقة المرية ومجموثذة (،)9+2
ودخلذذت األخيذذر فذذي ملاوضذذات قيضذذا م ذ اي ذرال اسذذتمرت ألكثذذر مذذل ثذذاميل
ثرض ذذت خالض ذذا مذ ذوافز ف ذذي مج ذذاجت الطاق ذذة والتج ذذار واجس ذذتثمار واألم ذذل
اإلقليمذ ذذي مقابذ ذذل تخلذ ذذي اي ذ ذرال ثذ ذذل قن ذ ذذطتضا النوويذ ذذة ،لكذ ذذل اي ذ ذرال رفضذ ذذت
العر  ،ألنذو لذم يتضذمل مقضذا بتخصذيل اليورانيذوم الذمي كانذت تصذر ثليذو
في ملاوضاتضا كلضا كمق م روع لضا(.)34
دفعت قمم المواقف ،وسلبية الملاوضذات بذيل الجذانبيل الذدول الكبذرى الذن
تضديد ايرال بلر ثقوبات اضافية جديذد ا ذد مذل سذابقاتضا اما لذم تسذتجيل
لق اررات مجلس األمل الدولي وتلتزم بضا ،وم ملو فقد اقترنت قمم التضديذدات
بع ذ ذذر خ ذ ذذر لمجموث ذ ذذة ( )9+2والوكال ذ ذذة الدولي ذ ذذة للطاق ذ ذذة المري ذ ذذة ،تض ذ ذذمل
مقايضة الوقود النووي م ايرال ،وطبقا لضما العر يتم ارسال نصذف كميذة
اليورانيذذوم المخصذذل لذذدى ايذرال ( )9111كوذذم الذذن بلذذد ثالذ للتذذر ثذذام وامذذد،
وف ذذي نضاي ذذة مل ذذو الع ذذام ف ذذال ايذ ذرال س ذذوف تمص ذذل ثل ذذن يوراني ذذوم م ذذنخل
التخصيل يمكل استعمالو لألغ ار الطبية وقما سوف يضذمل ثذدم امكانيذة
اس ذذتخدامو ف ذذي قي ذذة اغذ ذ ار قخ ذذرى ،ألن ذذو س ذذوف يك ذذول ثل ذذن ذذكل قض ذذبال
وقود(.)91
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واجذ ذذو المقتذ ذذرل الذ ذذدولي قذ ذذما بع ذ ذ اإل ذ ذذكاليات جسذ ذذيما كميذ ذذة اليورانيذ ذذوم
المخصذذل والدولذذة التذذي سذذيتم تخصذذيل اليورانيذذوم ثلذذن ق ارضذذيضا ،فضذذا ثذذل
قل ايرال رقت فيو قيضا انتضاكا لمقوقضا في مجال تخصيل اليورانيوم ،وخوفا
مل ف ل قمم الجضود والعر المقدم قررت تركيا الدخول في ملاوضذات مذ
ايرال الن جانل الب ارزيل مل اجل ململة قمم قجزمذة والخذروا باتلذاق يرضذي
الجمي جسيما وال تركيا قي مل وق ثليضا اجختيار لتكول مكانا لتخصذيل
اليورانيوم اإليراني.
مذذل قذذما المنطلذذق انضذذمت تركيذذا م ذ اي ذرال فذذي تنسذذيق تذذام م ذ مجموثذذة
( )9+2وكجذ ذذزب مذ ذذل جضودقذ ذذا الضادفذ ذذة الذ ذذن تقليذ ذذل التذ ذذوترات وتمقيذ ذذق السذ ذذام
واجسذذتقرار فذذي منطقذذة ال ذذرق األوسذذط ،خاصذذة اما ثلمنذذا قل لتركيذذا مخاوفضذذا
األمنيذذة الخاصذذة وقذذي ج ترغذذل قل تذذدخل منطق ذة ال ذذرق األوسذذط فذذي سذذباق
التس ذذلر الن ذذووي ،وت ذذدرو جي ذذدا قيض ذذا قل العقوب ذذات اما ل ذذم تثم ذذر ث ذذل ذذيب
سذذتكول نضايتضذذا دخذذول المنطقذذة فذذي مذذرل جديذذد  ،فذذالعراق لذذديضا خيذذر مثذذال
ثلن ملو ،فقد ثانن اجقتصاد التركي كثي ار بسذبل ثذدم اجسذتقرار الذمي نجذم
ثل امتال العراق ،وقما ما دف تركيا الن اجنضمام الن ثملية الملاوضات
م ايرال ،وخاصة بعدما ت كذد لذديضا قل جضذود مجموثذة فينيذا (روسذيا وفرنسذا
والوجيات المتمد األمريكية والوكالة الدولية للطاقة المريذة) قذد بذادرت بالل ذل
ولم تتمكل مل التوصل الن اتلاق م ايرال(.)91
بنابا ثلن ملو قدمت تركيا والب ارزيل نلسيضما ثلن قنضما ملاوضذيل وملذو
بصذذلة خاصذذة مذذل خذذال التركيذذز ثلذذن ثذذر مجموثذذة فيينذذا فذذي مقايضذذة
الوقود النووي م ايرال وبصلتضا ثضوا غير دا م في مجلذس األمذل الذدولي،
وقد قيد المجتمذ الذدولي قذمم الجضذود ورمذل بضذا ،متذن قل الذر يس األمريكذي
رزيلذذي لذذوج ديسذذيللا Lula Dasilva
بذذاراو قوبامذذا بعذ برسذذالة الذذن الذذر يس الب ا
في مار /مارس  ،1191قثرل مذل خالضذا ثذل ت ذجيعو لجضذود الب ارزيذل فذي
قذذما الجانذذل ،ومعربذذا فذذي الوقذذت ماتذذو ثذذل ذذكوكو ب ذذال النتذذا ج اجيجابيذذة

دراسة في العقوبات الدولية......

أ.م .د .محمد عبدالرحمن يونس

[]39

للجض ذذود التركي ذذة والب ارزيليذ ذذة ،ميذ ذ قلذ ذذل المس ذذؤولول األمريكي ذذول م ذذل ققميذذذة
اجتلاق ملوميل في الوقت ماتو بلر ثقوبات اضافية جديد (.)95
الجدير بالمكر قنا التويذر فذي الموقذف األوربذي ،فطيلذة السذنوات الماضذية
كانت الدول األوربية(بريطانيا ،قلمانيذا ،فرنسذا) تذدثو الذن اثتمذاد الدبلوماسذية
والمذذل السذذلمي وخيذذار الملاوضذذات فذذي التعامذذل م ذ الملذذف النذذووي اإلي ارنذذي،
لكذذل قذذما الموقذذف بذذدا يتويذذر تذذدريجيا ثذذام  ،1111وقصذذبمت قلمانيذذا وفرنسذذا
وبريطانيذا مذذل الذذداثيل والمتممسذذيل لت ذذديد العقوبذذات ثلذذن ايذرال ،مذذل خذذال
دثذذو تلذذو الذذدول للذذر ثقوبذذات اضذذافية جديذذد ثلذذن ايذرال ،وقناثتضذذا بعذذدم
جذذدوى التلذذاو  ،وقذذما م ذذا ن ذذضدم فذذي الوق ذذت الراقل،مي ذ تسذذعن الوجي ذذات
المتمذذد األمريكيذذة وبذذدثم ومسذذاند قوربيذذة قويذذة باتجذذام اقنذذاع كذذل مذذل روسذذيا
اجتماديذذة والصذذيل بالموافقذذة ثلذذن فذذر مزمذذة جديذذد مذ ذل العقوبذذات ثلذذن
ايرال بعد م ذا وصلت الملاوضات الن طريق مسدود(.)93
وتلاديا لمدو تصعيد قد يقود المنطقذة الذن قتذول مذرل جديذد  ،وانطاقذا
مذل الدبلوماسذذية التركيذذة اإلقليميذذة الجديذد ومصذذالر تركيذذا والب ارزيذذل الم ذذتركة
م ايرال .تمركت تركيا تساندقا الب ارزيل مل خال ر يسذضا لذوج دا سذيللا الذن
العمذذل مذذل اجذذل ايجذذاد مذذل مناسذذل يرضذذي األطذراف المتنازثذذة ،وبعذذد جضذذود
مثيثة قام بضا الجانبال التركي والب ارزيلي تمكنذا مذل التوصذل الذن ثقذد اتلاقيذة
م ايرال الور منضا اثطذاب فرصذة للمذوار وتخليذف التصذعيد الذمي ي ذضدم
قذما الملذف ،وثقذد اجتلذذاق الذمي ثذرف ب ذ "اجتلذذاق الثاثذي" بتذاري  5مزيذرال
 1191خال اجتماع ثاثي بيل الر يس اإليراني مممود اممدي نجاد ونظيرم
الب ارزيلذذي لذذوج دا سذذيللا ور ذذيس الذذوزراب التركذذي رجذذل طيذذل اردوغذذال فذذي
طضرال(.)99
وثلن الرغم مل اسذراع ايذرال بذابا الوكالذة الدوليذة للطاقذة المريذة بلمذوى
اجتلذذاق ،اج قل اجتلذذاق الثاثذذي لذذم يمذذرو سذذاكنا لذذدى الذذدول الكبذذرى والتذذي
تسذعن الذذن تقذوي البرنذذامج النذووي اإلي ارنذذي ،لذذملو فذال قذذما اجتلذاق لذذم يذذثل
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ق ذذمم ال ذذدول ث ذذل المض ذذي ف ذذي ف ذذر ثقوب ذذات ثل ذذن ايذ ذرال ،وق ذذد ص ذذدر ث ذذل
مجلذس األمذل الذدولي القذرار رقذم  9111فذي  4مزيذرال  1191بت ييذد  91دولذذة
ورف دولتيل للقرار وقما تركيا والب ارزيل وامتناع لبنال ثل التصويت .واقذم
بنود قرار العقوبات قي:
القضايا النووية :نكرر المطالبة بوقف ايرال ثمليذة التخصذيل واجلتذزام بكذل
ذذروط الوكالذذة الدوليذذة للطاقذذة المريذذة ،ومذذل بينضذذا بروتوكولضذذا اإلضذذافي الذذمي
يسمر بتلتيش غير معلل للمن ت النووية.
 -9تمن ذ ذ اي ذ ذرال مذ ذذل قي اسذ ذذتثمار قجنبذ ذذي فذ ذذي مجذ ذذال تعذ ذذديل اليورانيذ ذذوم قو
التخصذ ذذيل قو اثذ ذذاد المعالجذ ذذة قو اإلنتذ ذذاا قو اسذ ذذتخدام التقنيذ ذذة والم ذ ذواد
النوويذذة قو قن ذذطة الميذذام الثقيلذذة والتقنيذذة المرتبطذذة بالص ذواري الباليسذذتية
القادر ثلن ممل رؤوس نووية.
 -1الص ذواري وانت ذذار األس ذذلمة :يمظذذر ثل ذذن ال ذذدول بي ذ ثماني ذذة بن ذذود م ذذل
األس ذذلمة الثقيل ذذة إليذ ذرال :ال ذذدبابات القتالي ذذة ،والمركب ذذات المدرث ذذة ،ونظ ذذم
المدفعي ذذة الكبي ذذر ،والط ذذا رات المقاتل ذذة ،والمرومي ذذات الضجومي ذذة ،والس ذذلل
المربي ذذة ،والصذ ذواري  ،وال ذذنظم الص ذذاروخية .ويمظ ذذر ثل ذذن جميذ ذ ال ذذدول
تقذ ذذديم التذ ذذدريل التقنذ ذذي والتمويذ ذذل وغيرقذ ذذا مذ ذذل الخذ ذذدمات مذ ذذل قجذ ذذل قذ ذذمم
األسذ ذذلمة .ويمظذ ذذر ثلذ ذذن اي ذ ذرال ممارسذ ذذة قي ن ذ ذذاط م ذ ذرتبط بالص ذ ذواري
الباليسذذتية القذذادر ثلذذن ممذذل رؤوس نوويذذة ،ومذذل بينضذذا اطذذاق ص ذواري
مل قما النوع.
ويمظر ثلن جمي الذدول تقذديم التقنيذة قو المسذاثد اللنيذة إليذرال فذي
قمم األن طة.
 -1العقوبذذات ثلذذن األف ذراد وال ذذركات :يضذذاف األف ذراد وال ذذركات والكيانذذات
األخذذرى ،الذذميل يجذذري تجمذذيعضم ،الذذن قا مذذة المعرضذذيل لتجميذذد األصذذول
ولمظذذر السذذلر بسذذبل ثاقذذاتضم باألن ذذطة النوويذذة اإليرانيذذة ،ومذذل بيذذنضم
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الم ذذرس الث ذذوري ،ال ذذمي يس ذذيطر ثل ذذن ذذركات ومؤسس ذذات لض ذذا ثاق ذذات
بصن األسلمة.
 -0ال ذذمنات غيذذر القانونيذذة :تطالذذل الذذدول بالتعذذاول م ذ ثمليذذات التلتذذيش،
المي يجل قل يمظن بموافقة الدولة صامبة العلم المرفوع ثلن السذلينة،
اما كال ي تبو في قل السلينة تممل منة ممظور.
ويمظر توفير الوقود قو الخدمات لسذلل تمتلكضذا ايذرال قو تتعاقذد معضذا
ي تبو في مملضا منات ممظور.
 -2اإلج ذرابات المص ذرفية والماليذذة :تطالذذل الذذدول بمن ذ المعذذامات الماليذذة،
ومذذل بينضذذا الت ذ ميل واثذذاد الت ذ ميل ،اما ت ذوافر «قسذذاس معقذذول» لاثتقذذاد
ب ل قمم األن طة يمكل قل تسضم في األن طة النووية اإليرانية.
 -6تطالذل الذذدول بمظذذر تذذرخيص البنذوو اإليرانيذذة وفذذتر مؤسسذذات ماليذذة اما
كانت لديضا معلومات لضا «قساس معقول» يدف الن اجثتقاد في قل قمم
األن طة يمكل قل تسضم في األن طة النووية اإليرانية.
 -9تطبيق العقوبات :يطلل مل األميل العام بال كي مول ت كيل لجنذة مذل
خبذراب للرقابذذة ثلذذن تطبيذذق العقوبذذات ضذذد ايذرال ،وتطالذذل اللجنذذة بتقريذذر
قولي بعد  11يوما مل تسميتضا.
 -9تعضذذد :نؤكذذد رغبذذة الصذذيل وفرنس ذذا وقلمانيذذا وروسذذيا وبريطانيذذا والوجي ذذات
المتم ذ ذذد «ف ذ ذذي تعزي ذ ذذز الجض ذ ذذود الدبلوماس ذ ذذية م ذ ذذل قج ذ ذذل ت ذ ذذجي المذ ذ ذوار
والم اورات ..مل دول روط مسبقة» م ايرال(.)92
ويبذذدو قل اجتلذذاق الثاثذذي قذذد ضذذرل ثذذر المذذا ط ثنذذدما صذذدر ق ذرار
مجلذذس األمذذل الذذدولي ،جسذذيما وال اجتلذذاق الثاثذذي لذذم يعذذر ثلذذن الذذدول
دا مة العضوية في مجلس األمل ،ام لذم يكذل قنالذو متسذ مذل الوقذت لتركيذا
قو الب ارزيذذذل لتقذ ذذديم ضذ ذذمانات قو تطمينذ ذذات للمجتم ذ ذ الذ ذذدولي تجذ ذذام البرنذ ذذامج
النووي اإليراني ،مي قل الدول الوربية كانذت مصذممة ثلذن فذر ثقوبذات
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جديذذد ثلذذن اي ذرال لعذذدم تعاونضذذا فذذي اثطذذاب معلومذذات دقيقذذة وصذذميمة ثذذل
برنامجضا النووي بمسل وجضة نظر الدول الكبرى(.)96
لقذذد كانذذت تركيذذا ترغذذل فذذي رؤيذذة الترميذذل والقبذذول مذذل جانذذل المجتم ذ
الدولي ب ال مقترمضا وال يتم الثناب ثليو بصذلتو الخطذو المضمذة األولذن فذي
التوصذذل الذذن تمقيذذق التعذذاول مذذل جانذذل اي ذرال ،ولكذذل بذذدج مذذل ملذذو ،فذذال
المجتم الدولي كذال يمضذي قذدما نمذو فذر العقوبذات وتمذت اإل ذار ثلذن
نمو بسيط الن الجضود الب ارزيلية والتركية في نص القرار الدولي رقم .9111
وف ذ ذذي قثق ذ ذذال ص ذ ذذدور القذ ذ ذرار  ،9111ف ذ ذذال ك ذ ذذا م ذ ذذل الوجي ذ ذذات المتم ذ ذذد
األمريكيذذة والذذدول األوربيذذة سذذارثت للتمذذرو نمذذو تنليذذم اإلجذذرابات الخاصذذة
بذذالقرار ،مي ذ تركذذز العديذذد مذذل فق ذرات الق ذرار ثلذذن مظذذر ومراقبذذة األن ذذطة
الماليذذة لمؤسسذذات ايرانيذذة معينذذة مثذذل المذذرس الثذذوري اإلي ارنذذي باإلضذذافة الذذن
األفراد المذدنييل والعسذكرييل مذل الم ذتبو بذدثمضم لألن ذطة النوويذة اإليرانيذة،
وبعذذد قل قامذذت الوجيذذات المتمذذد بتعزيذذز وتوسذذي اإلجذرابات الخاصذذة بذذالقرار
فال الر يس الروسي ديمتري ميدفيديف  Dmitri Medvedevسذرثال مذا انتقذد
وب كل صرير اإلدار األمريكية لتخطيضا مدود القرار ،وبعد لقاب م ترو بيل
الذذر يس الروسذذي ميدفيذذديف والذذر يس اللرنسذذي نيكذذوجس سذذاركوزي Nicolas
 Sarkozyصذذرل األخيذذر قل فرنسذا ثلذذن اسذذتعداد لم ذذاركة ايذرال ثلذذن قسذذاس
اتل ذذاق التب ذذادل الن ذذووي مذ ذ الب ارزي ذذل وتركي ذذا.وباإلض ذذافة ال ذذن المخ ذذاوف الت ذذي
سذتتمخ ثذل الجذوجت األخيذر مذل العقوبذذات فانذو وثلذن مذا يبذدو قل قنذذاو
خافذذات فذذي افراب بذذيل الوجيذذات المتمذذد وقوربذذا ب ذذال مذذا يجذذل الت كيذذد ثليذذو
وثلذذن قي مذذل المسذذا ارت يجذذل ال تنصذذل معظذذم الجضذذود ،فلذذي الوقذذت الذذمي
تركز فيو الوجيات المتمد وبع القوى األوربية ثلن تعزيز نظذام العقوبذات
مذذل اجذذل ثذذزل وامت ذواب اي ذرال ،فذذال دوج مثذذل روسذذيا وفرنسذذا قذذد تكذذول قكثذذر
اقتمامذ ذذا بذ ذذالتركيز ثلذ ذذن مسذ ذذار الملاوضذ ذذات.وفذ ذذي الوقذ ذذت الذ ذذمي تبذ ذذدو فيذ ذذو
استراتيجية "المسار المزدوا" منطقيذة كونضذا تمثذل سياسذة الجذزر والعصذا ،اج
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قل تطبي ذذق مث ذذل ق ذذمم اإلس ذذتراتيجية ق ذذد يتس ذذبل ف ذذي ايج ذذاد الخاف ذذات داخ ذذل
المجتم الدولي مل تمقيق قدفو األساسذي وقذو تذاميل تعذاول تذام مذل جانذل
ايرال والمجتم الدولي ب ال برنامجضا النووي ،وفي الوقت ماتو فال مجموثة
( )9 +2يبذ ذ ذذدو قنضذ ذ ذذا تعمذ ذ ذذل ثلذ ذ ذذن التركيذ ذ ذذز وبصذ ذ ذذور قساسذ ذ ذذية ثلذ ذ ذذن مسذ ذ ذذار
العقوبات(.)99
العقوبات الدولية ومدى فاعليتها

خضعت ايرال ومنم ثام  1116لمجموثة مل العقوبات الدولية التي باتت
ثارقا واضمة ثلن الواق اجقتصادي للمجتم اإليراني .فعلذن الذرغم مذل قل
تلذذو العقوبذذات اجقتصذذادية وغيرقذذا لذذم تسذذلر متذذن افل ثذذل تمقيذذق الضذذدف
المرج ذذو منضذ ذذا وق ذذو تخلذذذي ايذ ذرال ثذذذل برنامجض ذذا الن ذذووي ،لك ذذل ثارقذذذا ثلذذذن
اجقتصاد اإليراني بدت واضمة .فلذي ظذل العقوبذات الدوليذة الملروضذة ثلذن
ايذ ذرال ،قوقل ذذت العديذذذد م ذذل ال ذ ذذركات الدولي ذذة ام ذذداداتضا إلي ذ ذرال الت ازم ذذا منضذذذا
بقذ اررات مجلذذس األمذذل الذذدولي ،وقذذما مذذا انعكذذس سذذلبا ثلذذن ايذرال جسذذيما فذذي
مجذال الطاقذة ،مثذل الم ذتقات النلطيذة ووقذود الطذا رات ،فضذا ثذل األثمذال
التجاري ذذة والمص ذ ذرفية والماليذ ذذة ،وق ذذد قدت قذذذمم العقوبذ ذذات ال ذذن اثاق ذذة تمويذ ذذل
الم ذذاري النلطي ذذة والوازي ذذة ،ميذ ذ انخلض ذذت قيم ذذة مبيع ذذات ال ذذنلط اإليراني ذذة
بنسبة  10,1%في ضر باط  /فبراير ثام  ،1191بعذد قل قوقلذت ثذدد مذل
ال ركات األوربية استثماراتضا النلطية في ايرال ،كما ت ثرت صناثات السجاد
واللسذذتق اإلي ارنذذي بضذذمم العقوبذذات ،وقذذد قدت قذذمم العقوبذذات كذذملو الذذن زيذذاد
معدجت البطالة ،والتضخم وارتلاع تكللة اجستيراد.
ولمواجضة ثذار قذمم العقوبذات قامذت المكومذة اإليرانيذة بوضذ خطذة لرفذ
الدثم المكومي ثل بع السل وجسيما الوما ية والم تقات النلطيذة خاصذة
وال ايذذ ذرال تس ذ ذذتورد م ذ ذذا نس ذ ذذبتو  01%م ذ ذذل الم ذ ذذتقات النلطي ذ ذذة المك ذ ذذرر م ذ ذذل
الخارا(.)98
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وت ير امدى التقارير اجقتصادية الن قل ارتلاع قسعار النلط ساثد ايرال
ثلذذن مواجضذذة ثذذار العقوبذذات اجقتصذذادية وتمصذذيل اجقتصذذاد اإلي ارنذذي مذذل
خذذال زيذذاد اإلنلذذاق المكذذومي فذذي بع ذ المجذذاجت ،وخل ذ قسذذعار اللا ذذد
وتسذذضيل العمليذذات اج تمانيذذة األمذذر الذذمي سذذاقم فذذي ارتلذذاع األسذذعار وزيذذاد
التضذذخم ،كمذذا قدت العقوبذذات الدوليذذة الذذن ارتلذذاع التكذذاليف المص ذرفية وال ذن
ت ذديد اإلجذرابات المكوميذذة باإلضذافة الذذن تذ خير العمليذذات المصذرفية ،وقذذي
ثوام ذذل س ذذاقمت ف ذذي ابط ذذاب ثملي ذذات ايص ذذال المذ ذواد األولي ذذة للس ذذل المنتج ذذة
ممليا(.)94
وق ذ ذذد واجض ذ ذذت سياس ذ ذذة ممم ذ ذذود امم ذ ذذدي نج ذ ذذاد اجقتص ذ ذذادية الكثي ذ ذذر م ذ ذذل
اجنتقذذادات مذذل قبذذل بع ذ المسذذؤوليل واجقتصذذادييل داخذذل اي ذرال ،وف ذي قذذما
ال ذ ذ ل وج ذذو ثل ذذن جريج ذذاني ر ذذيس مجل ذذس ال ذذورى اإلي ارن ذذي انتقادات ذذو ال ذذن
سياسذ ذذة نجذ ذذاد ،مؤكذ ذذدا ثلذ ذذن ققميذ ذذة اسذ ذذتخدام األم ذ ذوال فذ ذذي تطذ ذذوير اإلنتذ ذذاا
واجقتصاد وتوفير فرص العمل ،وقد قدت العقوبات وسذوب اإلدار اجقتصذادية
مذذل قبذذل نجذذاد الذذن ظضذذور مالذذة مذذل اجسذذتياب والوضذذل ال ذذعبي فذذي قوسذذاط
ال ذذعل اإلي ارنذذي بذذل ومتذذن فذذي قوسذذاط ثذذدد مذذل المسذذؤوليل اإلي ذرانييل الذذميل
باتوا يعارضول سياسة نجاد وي كلول جبضة معارضة لو(.)21
ويواجو نجاد ضووطا متزايد ثلن الجبضة اجقتصادية الداخلية كما يواجذو
نلذذس الضذذووط ثلذذن الجبضذذة السياسذذية ،مذ ارتلذذاع اجسذذتياب ال ذذعبي و ذذعور
اإلي ذ ذرانييل بالضذ ذذيق واجختنذ ذذاق مذ ذذل العقوبذ ذذات الدوليذ ذذة وثذ ذذدم تنليذ ذذم الوثذ ذذود
والمخاوف المالية(.)21
ورغم ثار قمم العقوبات ثلن المجتم واجقتصاد اإليراني ،فانضا قسذضمت
ف ذذي جان ذذل خ ذذر ف ذذي تقوي ذذة ثاق ذذات األثم ذذال والتج ذذار اإليراني ذذة مذ ذ ال ذذدول
المجذذاور لضذذا ،فذذي الوقذذت الذذمي تسذذعن اليذذو الوجيذذات المتمذذد األمريكيذذة الذذن
اضذذعاف تل ذذو العاقذذات ،كم ذذا س ذذممت للصذذيل وغيرق ذذا مذذل ال ذذدول افس ذذيوية
للذذدخول الذذن األس ذواق اإليرانيذذة واللذذوز بالم ذذاري النقطيذذة فذذي اي ذرال ،كمذذا قل
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العمليذذات المص ذرفية والماليذذة قخذذمت تعمذذل خذذارا النظذذام المص ذرفي العذذالمي
الخاض ذ للرقابذذة ،وقصذذبمت قنذذاو امكانيذذة اسذذتخدام األم ذوال النقديذذة وقن ذوات
األمذوال غيذذر الرسذذمية واجسذذتعانة بذذالبنوو غيذذر الخاضذذعة إل ذراف السذذلطات
المصرفية الدولية(.)25

الخاتمة

تعرض ذذت ايذ ذرال ومن ذذم قي ذذام الث ذذور اإليراني ذذة ث ذذام  ،9191ال ذذن العدي ذذد م ذذل
العقوبات ،ألسبال مختللة ،فبعضضا فر نتيجة لسياسة ايرال الخارجية بعد
ثام  ،9191جسيما وقنضا قصبمت معادية لمصالر الدول الوربيذة فذي منطقذة
الخلذذيج العربذذي وخاصذذة الوجيذذات المتمذذد األمريكيذذة ،مي ذ قطعذذت الوجيذذات
المتمد األمريكيذة ثاقاتضذا الدبلوماسذية مذ ايذرال بسذبل قزمذة رقذا ل السذلار
األمريكي ذذة ،كم ذذا جم ذذدت األرص ذذد اإليراني ذذة ف ذذي المص ذذارف األمريكي ذذة .ومذ ذ
مذذرور الوقذذت ذذددت اإلدارات األمريكيذذة المتعاقبذذة مذذل ثقوباتضذذا ثلذذن اي ذرال
بس ذذبل اس ذذتمرار ايذ ذرال ف ذذي سياس ذذاتضا الخارجي ذذة ،فلرض ذذت ثليض ذذا المزي ذذد م ذذل
العقوب ذ ذذات اجقتص ذ ذذادية قواخ ذ ذذر الثمانين ذ ذذات وقواس ذ ذذط التس ذ ذذعينات م ذ ذذل الق ذ ذذرل
المنصذذرم ،منعذذت فيضذذا ال ذذركات األمريكيذذة مذذل التعامذذل م ذ قي مؤسسذذة قو
ركة ايرانية.
وم مطل األللية الثالثة بذرزت قزمذة الملذف النذووي اإلي ارنذي ميذ تسذبل
م ذ ذ تطورقذ ذذا بلذ ذذر العقوبذ ذذات الدوليذ ذذة ثلذ ذذن اي ذ ذرال ،مي ذ ذ فرضذ ذذت قربعذ ذذة
مجموث ذذات م ذذل العقوب ذذات ثل ذذن ايذ ذرال بس ذذبل اصذ ذرارقا ثل ذذن اجس ذذتمرار ف ذذي
قن ذذطة تخصذذيل اليورانيذذوم ،وب ذابت الملاوضذذات األوربيذذة والدوليذذة م ذ اي ذرال
بالل ل ،ف صدر مجلذس األمذل الذدولي قربعذة قذ اررات ،تضذمنت مختلذف قنذواع
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العقوبذات اجقتصذادية والعسذذكرية والتقنيذة والسياسذذية وكذل مذذا يتعلذق بالبرنذذامج
النووي اإليراني ،وقمم العقوبات تضمنتضا الق اررات الدولية جتية:
 -9القرار رقم  9919في .1116/91/10
 -1القرار رقم  9909في .1119/1/10
 -1القرار رقم  9911في .1119/1/ 1
 -0القرار رقم  9111في .1191/6/1
وقد قثقل صدور القرار  ،9111مجموثذة ثقوبذات قخذرى قماديذة الجانذل
مل قبل اإلدار األمريكية واجتماد األوربي كل ثلن مذدا ،فذي تمذوز مذل ثذام
 ،1191بسذذبل مواصذذلة اي ذرال ألن ذذطتضا النوويذذة ،كمذذا تبعضذذا ثقوبذذات قيضذذا
قمريكيذذة وقوربيذذة ،ثلذذن خلليذذة مذذا سذذمي بخذذرق مبذذاديب مقذذوق اإلنسذذال فذذي
اي ذرال ،وبذذا ذذو قل قذذمم العقوبذذات قذذد قثذذرت سذذلبا ثلذذن اجقتصذذاد والمجتم ذ
اإلي ارنذذي ،لكنضذذا لذذم تذذؤثر فذذي موقذذف اي ذرال وتوي ذرم ولذذم تثنيضذذا ثذذل اجسذذتمرار
ومواصذ ذذلة تطذذذوير برنامجضذ ذذا النذذذووي الذ ذذمي وصذ ذذل وفذ ذذي ابع ذذد تقذ ذذدير مرمل ذذة
الاثود مضما كانت العقوبات والنتا ج.
A Study in The International Sanctions Against Iran

BY:Dr Mohammad A.. Younis AL-Obeidy
Historical and Cultural Studies Center, Mosul University
Abstract
Many sanctions were imposed, since 1979, on Iran including onesided American and European sanctions and also International as
those imposed by the UNSC. Sanctions imposition reasons were
varied; some due to Iran's foreign policy after 1979; some because of
its nuclear program; and others as for human rights issues in Iran.The
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implications of these sanctions became different such as political
sanctions regarding breaking off or freezing relations and also banning
some officials from traveling abroad; other were economic sanctions
involved banks, business sector and others. The last sanctions were
military that enclosed export ban concerning weapons and nuclear
technologies to Iran. The sanctions especially the international one
have influenced Iran's economy and community directly.
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