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 تقييم:

عىل الرغم    أهدافهامبثابة املجازفة الكب�ة التي يبدو انها مل تحقق    ،اإليرا�كانت العقوبات االمريكية عىل النفط  

ــاوتها وتراكمها وادواتها الفاعلة ــب، حيث  من قس ــيابا  كانت س ــاس اء النفط  يف عزوف الكث� من الدول عن رش   أس

مع الحصــار والعقوبات، افرزت قدرة عالية عىل مواجهتها واســقاطها   اإلســالميةجمهورية  لكن تجربة ال.  اإليرا�

 التغلب عىل تداعيات يف مجاالت كث�ة. األد�بتفعيل بدائل فاعلة قادرة عىل اخرتاقها او بالحد  

النفط اـلذي أعلن    وهو  إيرانيف    ـباألســــاس املورد الرئيس للميزانـية الحكومـيةاالمريكـية  العقوـبات    تســــتـهدف

من الواـضح  كان يود أن يجعل معدل تـصديره عند املـستوى ـصفر. و  أنهالنووي، بعد انـسحابه من االتفاق    ترامب

ــتهدف الداخل االيرا�أن اإلدارة األمريكية   ــكات لســـحب    مارســـت، ألنها  تسـ ــغوطًا قوية عىل الدول والـرش ضـ

تث�راتها ووقف مـرشوعاتها املـشرتكة مع إيران، ك� أنها   تأم� النقص يف ـسوق النفط من خالل اتِّفاق  ل  ـسعتاـس

   تكن لكن يف املـقاـبل مل  .مع حلـفائـها الخليجي�، مـبا يعني ـجديتـها يف تطبيق العقوـبات عىل قـطاع الـطاـقة اإليرا�

له انعكاســات وخيمة عىل أســعار    كانتاألمور عىل هذه الدرجة من الســهولة، فوقف تصــدير النفط اإليرا�  

ا    النفط عامليًّا، وـصً عودية  خـص ك� أن   .نقص املعروض من النفط عامليًّاال  تعويض  ودول الخليجمع عدم قدرة الـس

يًا حقيقيًّا بخ صــوص موقف مســتوردي النفط اإليرا� من العقوبات، ال ســي� الدول التي تعتمد عىل  هناك تحدِّ

 .وغ�هاكالص� وباكستان والهند    تغطية بعض احتياجاتها من النفط اإليرا�

 تفشل العقوبات عىل بيع النفط:  إليرانالجغرافية    األهمية*

دول �كن أن   دد من اـل لامتالك إيران حـدوًدا كب�ة مع ـع امل    تنـق ة للـع ا النفطـي ا بعض من مواردـه من خاللـه

ــيا    ونجاحالخارجي،   ــ�  بعض الدول كروسـ ــجع دول رتاق العقوبات  اخ يفوالصـ كالهند مثال عىل    أخرىم� يشـ

 ومشتقاته.  اإليرا�االستفادة من مخزون النفط  

 الرغم من العقوبات االمريكية:*استمرارية بيع النفط ب

القدرة عىل مواجهة االزمة الداخلية، خاصة مع تأكيد السيد   اإليرانية، الحكومة  ة يف بيع النفطمنحت االستمراري

حكومة عىل التفك� والعمل عىل تفعيل قطاعات  عىل النفط ومشـتقاته، سـاعدت ال  ان العقوبات  خامنئيالقائد  

عن النفط وتـقد�ـها للســــوق الـعاملي كـبداـئل لتحرـيك عجـلة االقتصــــاد واخرتاق الحصــــار    أهمـيةال تـقل    أخرى

 .أمريكيافروضة  والعقوبات امل

رتا امل املوقع مؤخرا ب� يبدو ان االتفاق االـس ة جديدة لال   إيرانتيجي الـش �، فرـص قاطخرتاق  والـص مفاعيل    وإلـس

 اقتصادية وسياسية وعسكرية.  امتيازاتمن    ملا يحتويه، نظرا الجانب  أحادية  العقوبات االمريكية
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 ترجمة املقال:

 معهد السالم األمرييك/ه�ي روم

21-2-2021 

 العقوبات األمريكية؟ما هي أهمية النفط لالقتصاد اإليرا�؟ ملاذا كانت محط تركيز جهود 

تتمتع إيران مبوارد هيدروكربونية هائلة. النفط هو أهم مصدر للعملة الصعبة يف إيران وحيوي يف متويل 

  للنفط،النفقات الحكومية. لكن االقتصاد اإليرا� اآلن أقل اعت�ًدا عىل الطاقة من الدول األخرى املصدرة  

الع اململكة  مثل  املجاورة  الدول  ذلك  يف  املالية  مبا  السنة  يف  السعودية.  فرض    ،2019-2018ربية  قبل 

من الناتج   %18شكلت صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي اإليرا�    تقييًدا،العقوبات األمريكية األكرث  

النفط والغاز بنحو ثلث   املقابل،املحيل اإلج�يل وحوايل ربع اإليرادات الحكومية. يف   ساهمت صادرات 

اإلج�يل للمملكة العربية السعودية وشكلت ثلثي إج�يل عائدات الحكومة السعودية يف عام الناتج املحيل  

2018 . 

فرضت الواليات املتحدة عقوبات اقتصادية ملنع إيران من جني أرباح من   وترامب،يف عهد الرئيس� أوباما  

فط عىل شبكة معقدة من  وتشتمل مبيعات الن  بالدوالر،صادراتها النفطية. يتم تداول النفط يف الغالب  

واملصايف   األنابيب  وخطوط  واملوانئ  التأم�  ورشكات  الشحن  كأهداف    -رشكات  للخطر  معرضة  وكلها 

من  نسبيًا  الصغ�  العدد  عز�ة  تثبيط  إىل  األمريكية  العقوبات  أدت  ك�  األمريكية.  الثانوية  للعقوبات 

لتح الالزمة  الفنية  الخربة  لديها  التي  األجنبية  واإلنتاج الرشكات  التنقيب  مجايل  يف  إيران  قدرات  ديث 

 م� حد بدوره من �و صناعة النفط عىل املدى الطويل. والتكرير،

العقوبات األمريكية كان لها آثار جانبية مفيدة    أشار الله عيل خامنئي أن   فقد كانت املرشد األعىل آية 

فقط    %9  ومة أن يوفر النفطوسيلة لتقليل االعت�د االقتصادي إليران عىل صادرات النفط. توقعت الحك

. ك� قال خامنئي إن اعت�د 2021إىل منتصف مارس    2020من اإليرادات للسنة املالية من منتصف مارس  

لتصدير. ومع انتجات ملإيران عىل النفط الخام كمصدر رئييس لإليرادات يقف يف طريق تطوير قيمة أعىل 

https://iranprimer.usip.org/blog/2021/feb/10/iran-struggles-under-oil-sanctions
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إذا تم رفع العقوبات   -كانت حكومة الرئيس حسن روحا� حريصة عىل زيادة صادرات النفط الخام    ذلك،

اقرتحت إدارته زيادة االعت�د  ،املالية 2022-2021كمصدر رئييس لإليرادات. بالنسبة مليزانية  -األمريكية 

ض إدارة ترامب العقوبات يف عىل عائدات النفط إىل املستوى نفسه تقريبًا الذي كانت عليه قبل إعادة فر 

 .2018عام 

وهو جزء أسايس من حملة "الضغط    الصفر،حاول الرئيس دونالد ترامب دفع صادرات النفط اإليرانية إىل  

 ومن كان يشرتيها؟ 2020األقىص" إلدارته. كم كانت كمية النفط التي باعتها إيران نهاية عام 

هناك قدر كب� من عدم اليق� بشأن الرقم الحقيقي. صدرت   النفط؛ال تبلغ إيران رسميًا عن حجم صادرات  

. ويف  2019يوميًا يف األشهر الثالثة األخ�ة من عام    ألف برميل  500يوميًا إىل    ألف برميل  300إيران من  

عام   من  األخ�ة  الثالثة  واملنظ�ت   ، 2020األشهر  واالستشارات  النفط  تعقب  رشكات  معظم  توصلت 

لكن التقديرات ترتاوح من    الخام،  ران مل تصدر أكرث من مليون برميل يوميًا من النفطاإلخبارية إىل أن إي

من املحتمل أن تضاعف   -ألف برميل يوميا. قد �ثل هذا زيادة كب�ة    900ألف برميل يوميا إىل    300

من خالل    إما بشكل مبارش أو  اإليرانية،. اشرتت الص� حصة األسد من الصادرات  2019من عام    -املبيعات  

 الخفيف،وسطاء. وصدرت إيران كميات محدودة إىل سوريا. باعت إيران أيًضا كمية صغ�ة نسبيًا من الخام  

 والذي يتم إضافته أحيانًا مع النفط الخام.  املكثفات،املعروف باسم 

ات عىل يف الحد من الصادرات وتجميد الحساب  -  2018بسبب التأث� العاملي للعقوبات األمريكية منذ عام  

كسبت إيران    املثال،كان إليران وصول محدود إىل عائدات تصدير النفط الخاصة بها. عىل سبيل    -حد سواء  

 8. لكن إيران جنت فقط  2017مليار دوالر يف عام    53و   2016مليار دوالر من صادرات النفط يف عام    41

. وعىل مدى األشهر 2020إىل مارس    2019مليارات دوالر من عائدات النفط من مارس    9مليارات دوالر إىل  

مليار دوالر فقط من صادرات   2.5وزعم الربملان أن إيران جنت    ،2020من مارس إىل سبتمرب    التالية، الستة  

من غ� املرجح أن تحقق الحكومة   ،2020النفط. حتى مع االرتفاع الحاد يف أسعار النفط منذ خريف عام 

 . 2021-2020والر للسنة املالية مليار د  18هدف إيراداتها البالغ 
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 : العقوبات االمريكيةااللتفاف عىل  عىل إيران  تعملكيف 

جربت إيران عدًدا من اإلسرتاتيجيات لجعل األمر أكرث صعوبة بالنسبة للواليات املتحدة يف تحديد وتتبع  

بإيقاف تشغيل أجهزة   اإليرا�،النفط  أو السفن التي تحمل    اإليرانية،شحناتها النفطية. تقوم ناقالت النفط  

اإلرسال واالستقبال بشكل روتيني إلخفاء أصولها أو وجهاتها. قامت بعض الناقالت بنقل البضائع رسا من 

واحدة إىل أخرى يف وسط املحيط. تتضمن األساليب األقل تعقيًدا تغي� العلم أو إعادة تسمية السفن أو  

مثل مزج الخام اإليرا� مع    أخرى،درين إخفاء األصل اإليرا� بطرق  تزوير املستندات. حاول بعض املص 

أن   أكرث صعوبة. ك�  االسرتاتيجيات  بعض هذه  التكنولوجي جعل  التقدم  لكن  أخرى.  أماكن  النفط من 

مراقبة  والصناعة  الحكومات  عىل  واألسهل  األرخص  من  يجعل  التجارية  الصناعية  األق�ر  صور  انتشار 

 الصادرات.
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 ؟ هذا النفطما مدى رسعة استئناف إيران لتصدير النفط؟ من سيشرتي  العقوبات،ذا رفعت إ 

 2.3قدم املسؤولون اإليرانيون تقديرات متباينة حول الرسعة التي �كن أن تصدر بها طهران مرة أخرى  

وهو خط األساس التقريبي قبل انسحاب الواليات املتحدة من خطة العمل الشاملة    اليوم،مليون برميل يف  

، ورد أن وزير النفط بيجان زنكنه أخرب املرشع� أن إيران �كنها   2020. يف ديسمرب  2018املشرتكة يف مايو  

ر) إن إيران قد  زيادة الصادرات يف غضون ثالثة أشهر ، بين� قال نائب وزير النفط يف كانون الثا� (يناي

مالي� برميل من النفط الخام يف املخازن   110تحتاج فقط إىل "شهر أو شهرين". كان لدى طهران أكرث من  

والتي �كن بيعها برسعة للعمالء مع ارتفاع إنتاج النفط    ،2020الربية وعىل ناقالت النفط يف صيف عام  

 للغاية. وبعد تنفيذ االتفاق النووي يف يناير كانون  لكن الهدف اإليرا� قد يكون متفائالً املحيل مرة أخرى.

  2.1مليون برميل يوميا إىل   1.1استغرقت إيران نحو خمسة أشهر لزيادة صادرات النفط من    ،2016الثا�  



7 
 

كانت إيران قادرة عىل زيادة الصادرات بشكل أرسع من اإلنتاج ألن   الوقت،مليون برميل يوميا. (يف ذلك  

فمن املرجح أن تزيد الص� مشرتياتها من   العقوبات،ب�ة من النفط املخزن). إذا تم رفع  لديها كميات ك

اشرتت الهند   ،2018النفط اإليرا�. الهند عميل محتمل آخر. قبل انسحاب إدارة ترامب من الصفقة يف مايو  

 .�مه باستئناف الوارداتوأعرب وزير النفط فيها عن اهت اإليرا�،ألف برميل يوميًا من النفط   500حوايل 

متوسط مشرتيات النفط الخام الشهرية (باستثناء املكثفات)  :  كبار مستوردي النفط اإليرا�:  لجدو 

 .2018ابريل -2017نوفمرب /لألشهر الستة السابقة

 

  

 

 


