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صدر حدي ًثا عن مركز س�يتا للدراس�ات
بإس�طنبول كت�اب (العقوب�ات على إي�ران:
البع�د القان�وين واالنعكاس�ات اإلقليمي�ة
والدولي�ة) ،و ُتع�دّ القضي�ة الت�ي يتناوهل�ا
حاليا عىل
الكتاب إحدى أهم القضايا املثارة ًّ
مت�س تقري ًبا
أجن�دة السياس�ة الدولي�ة ،وهي ّ
القضاي�ا والرصاعات كاف�ة يف منطقة الرشق
األوسط.

ش�ارك يف الكت�اب نخب�ة م�ن الكت�اب األت�راك
املتخصصين بالش�أن اإلي�راين م�ن مرك�ز س�يتا ومراكز
حرر الكتاب الدكت�ور كامل إنات والدكتور
أخ�رى ،وقد ّ
برهان الدين ضوران.
ب�دأ الكتاب بتوضيح مفه�وم العقوبات يف العالقات
الدولي�ة ،وتط�رق لقي�ام الوالي�ات املتح�دة بتطبي�ق
العقوب�ات م�ن ط�رف واحد ،حي�ث ح ّلل الكت�اب هذا
الفعل وف ًقا ألساس�يات القانون الدويل .ويف القسم الثاين
عرض الكت�اب ردود الفعل الدولية واإلقليمية عىل قرار
الوالي�ات املتح�دة تطبي�ق عقوب�ات على إي�ران ،حيث
تن�اول بالتفصي�ل مواق�ف كل من الع�راق ودول اخلليج
و(إرسائي�ل) والس�لطة الفلس�طينية وروس�يا والصين
واالحتاد األورويب وأملانيا وفرنسا وبريطانيا.

ويف القس�م الثالث تناول الكتاب االنعكاس�ات عىل
تركيا يف جم�االت عدة ،وبخاصة جمال الطاقة واالقتصاد،
واملوق�ف الرتك�ي م�ن العقوب�ات املفروضة على إيران.
ويف القس�م الرابع واألخري تن�اول الكتاب اآلثار املتوقعة
للعقوبات عىل إيران.

يق�ع الكتاب يف ح�وايل  300صفحة من
القطع املتوس�ط ،وقد أس�هم في�ه  17باح ًثا،
وه�ذا يمن�ح الكت�اب أمهي�ة إضافية بس�بب
معاجل�ة ه�ؤالء الك ّت�اب القضاي�ا م�ن زوايا
ختصصاهت�م الدقيق�ة ،ويمك�ن الق�ول إن
الكت�اب حيت�وي على حتليالت جي�دة لواقع
العقوبات على إيران من النواح�ي القانونية
والسياسية واالقتصادية.

يرى الكتاب يف البداي�ة أن قرار إدارة الرئيس دونالد
ترام�ب باخلروج من االتفاق النووي وتطبيق خطة أقىص
ضغ�ط على إيران ق�د فت�ح الباب لع�ودة سياس�ة تطبيق
العقوب�ات ،وأن هذه السياس�ة ال تنحصر يف العالقة بني
الوالي�ات املتح�دة وإي�ران ،ب�ل تؤث�ر يف ال�دول التي هلا
عالقة معهام كافة ،ويشري الكتاب إىل أن تركيا لكوهنا جارة
إليران وحلي ًف�ا للواليات املتحدة من خالل عضويتها يف
حلف الناتو ُتعدّ من أكثر الدول املتأ ّثرة هبذه السياسة.
يتاب�ع الكت�اب تقييم قرار واش�نطن االنس�حاب من
معتبرا ّ
أن تأثير الق�رارات الداخلية
الناحي�ة القانوني�ة،
ً
للسياس�ة األمريكي�ة يف دول أخ�رى وإجباره�ا االلتزام
بتطبي�ق القرارات -أم�ر يناقض مبادئ القان�ون الدويل.
إضافة إىل ذلك فإن سلطة تطبيق هذا النوع من العقوبات
الذي يتس�ع جمال تأثريه ليش�مل دولاً ورشكات أخرى-
خاص�ة باألمم املتح�دةّ ،
وإن تطبيق مثل ه�ذه العقوبات
عىل دولة مس�تقلة ذات س�طلة اعتداء عىل س�لطة الدولة
وخ�رق للقانون ال�دويل .وقد أ ّثر هذا القرار بالس�لب يف
تركيا وعدد كبري من الدول.

ينتقل الكتاب إىل تقييم ردود الفعل العاملية واإلقليمية،
ويتناوهل�ا يف أربعة حماور :أولاً م�دى تأثري غياب املرشوعية
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ع�ن قرار العقوبات يف اس�تجابة الدول هلا .ثان ًيا العالقة بني
الشعور املتنامي لبعض الدول باخلطر من النظام اإليراين أو
تق�ارب العالق�ات لدول أخرى مع طه�ران وطريقة تناوهلا
لق�رار العقوبات .ثال ًثا طبيعة وحجم عالقات بعض الدول
رابعا
بواش�نطن وتأثريها يف االس�تجابة لقرارات واشنطنً .
ش�كل السياسة اخلارجية جتاه إيران للدول التي هلا عالقات
اقتصادية معها.

يف إط�ار املح�ور األول فإن غياب الرشعي�ة القانونية عن
القرارات دفع العديد من الدول إىل االعرتاض خشية أن يفتح
ه�ذا األمر الباب أمام واش�نطن الختاذ إجراءات مش�اهبة ضد
دول أخ�رى يف حال اختلفت معها .و ُيع�دّ اعرتاض دول مثل
الصني وروسيا وأملانيا وفرنسا وغريها ً
مؤرشا عىل هذا املحور.
ع�د النظام اإليراين
أم�ا يف إطار املح�ور الثاين فإن الدول التي َت ّ
خط�را هيدّ د أم�ن أنظمته�ا واس�تقراره ،مثل اململك�ة العربية
ً
الس�عودية واإلمارات العربية املتح�دة والبحرين و(إرسائيل)
رحب�ت بالقرار ،وأ ّيدت فرض أش�د العقوب�ات عىل طهران.
ّ
يف حين أن دولاً هلا عالقات اقتصادية وسياس�ية بطهران مثل
وعامن والكويت وتركيا عارضت القرار ،ورأت
العراق وقطر ُ
فيه هتديدً ا ألمن املنطقة واس�تقرارها .ويف إطار املحور الثالث
ف�إن حج�م العالق�ات بني واش�نطن وبغ�داد يض�ع حكومة
بغ�داد أمام حتدّ كبير .فقبول القرار س�يزعج بعض األطراف
القريبة من إيران ،وقد يس�بب مش�كالت داخلية ،وأما رفضه
يس�تفز اإلدارة األمريكي�ة .ويف إط�ار املح�ور الرابع فإن
فق�د
ّ
حجم العالقات االقتصادية بني إيران ودول مثل تركيا واهلند
والصني والرضر الذي سينجم عن تطبيق القرار َّ
شكل سياسة
تلك الدول جتاه القرار وعالقتها بطهران .ويف حني كانت ردة
فعل الصني وتركيا واضحة معبرّ ة عن رفضها للقرارات ،كان
االحتاد األوريب حياول إجياد سبيل للحفاظ عىل عالقاته بإيران،
وتوفير غطاء احلامي�ة والدعم للرشكات األوربي�ة التي متلك
اس�تثامرات يف إيران .لكن حم�اوالت االحت�اد األوريب مل تفلح
ليتسبب ذلك بانسحاب كثري من الرشكات األوربية من إيران،
طور األحداث يف هذا املسار جيعل
وزيادة خسائر طهرانّ .إن َت ّ
احلكومة اإليرانية حتت ضغط التيار املحافظ الذي يرى رضورة
مقاومة السياس�ة األمريكية ،بل والتصعيد ضدها ،يف حني أن
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احلكومة اإليرانية ترى أن انسحاهبا التام من االتفاق قد يزيد من
خصومها ومن فرص نجاح العقوبات.
ينتقل الكتاب بعد ذلك ليس ّلط الضوء عىل موقف تركيا
م�ن قرار العقوبات ومدى تأ ّثرها هب�ا .انتقدت تركيا تطبيق
العقوب�ات عىل إي�ران مثل العدي�د من ال�دول ،لكنها أيضا
دخل�ت يف مفاوضات مع الوالي�ات املتحدة للحصول عىل
مهلة  6أش�هر بش�أن اس�ترياد البرتول .يرصد الكتاب تأثري
العقوب�ات يف تركيا حتت ثالث�ة بنود :البن�د األول اضطرار
رشكة توبراش إىل إيقاف استرياد البرتول من إيران إىل تركيا
وه�و ما أرض بحج�م واردات تركيا .البن�د الثاين انخفاض
ص�ادرات تركيا إىل إيران بس�بب انكامش االقتصاد اإليراين
وضعف عملته نتيجة العقوبات .البند الثالث األرضار التي
حلقت برتكيا يف جمال الس�ياحة .وم�ع انخفاض قيمة العملة
يف إي�ران صار من العسير عىل القادمني للس�ياحة من إيران
املجيء للس�ياحة يف تركيا ،حيث ف ّل ْت نس�بة الس�ياح بنسبة
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يقي�م الكت�اب الوض�ع اجلدي�د بع�د تطبي�ق
ً
وأخيرا ّ
العقوب�ات على إيران وانعكاس�اته على النظ�ام العاملي ،إذ
ّ
شكل قرار الواليات املتحدة تطبيق عقوبات اقتصادية قاسية
عىل إي�ران متجاوزة احلدود القانونيةً -
جتاوزا أيضا لس�لطة
األم�م املتحدة ،وانفصالاً عن نظامها الذي كانت واش�نطن
ركنً�ا ركينً�ا يف تأسيس�ه .وف�وق ذلك ف�إن إجبار واش�نطن
بقي�ة الدول على االس�تجابة للعقوب�ات وقط�ع العالقات
االقتصادي�ة م�ع إيران وكذل�ك إنزاهلا عقوب�ات باملخالفني
لتطبي�ق الق�رار -دالل�ة أخرى عىل اس�تغناء واش�نطن عن
املرشوعية التي كانت تضفيها األمم املتحدة عىل القرارات.
ويف ه�ذه املرحل�ة الت�ي تُ�ويل فيه�ا واش�نطن األولوية فقط
ملصاحلها الداخلية وتجُرب اآلخرين عىل العمل يف هذا اإلطار
يظهر نجاح سياسات القوة امل ّتبعة يف هذه املرحلة عىل األقل،
لكن تلك السياس�ات س�تقود يف املدى املتوسط والبعيد إىل
إنش�اء حتالفات مناوئة لواش�نطن ،ستس�فر عن إخفاق هذه
رئيسا يف
السياس�ات ،وستكون روس�يا والصني إيران طر ًفا ً
ه�ذه التحالفات ،أما الدول احلليف�ة للواليات املتحدة التي
تضررت م�ن العقوبات مثل تركيا وأملاني�ا فال يمكن اجلزم
بموقفها إزاء التحالفات واالستقطاب يف املرحلة القادمة.

