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تاريخ العقوبات األمريكية عىل مؤسسة الحرس

احتامالت تأثر النشاطات االقتصادية ملؤسسة الحرس
حدود مرونة االقتصاد اإليراين
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مقدمة
أعلنت وزارة الخارجية األمريكية يف  8نيسان /أبريل  2019تصنيف مؤسسة حرس الثورة اإلسالمية (املعروف
بالحرس الثوري اإليراين) منظمة إرهابية .ويعد هذا التصنيف ملؤسسة حكومية قرا ًرا غري مسبوق ،يأيت
ضمن سياسة إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب التي تعمل عىل تحقيق الحد األقىص من الضغط عىل
وغ
الحكومة اإليرانية((( ،وذلك بعد انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من االتفاق النووي يف عام  .2018وتس ّ
واشنطن قرار التصنيف مبا ييل:
•دعم مؤسسة الحرس كيانات تصنفها واشنطن منظامت “إرهابية” ،مثل حزب الله ،وحركة حامس ،وحركة
الجهاد اإلسالمي (الفلسطينية) ،وكتائب حزب الله ،وكتائب األشرت.
•اختطاف مواطنني أمريكيني وقتلهم؛ إذ تقدّر واشنطن عدد جنودها يف العراق الذين تسببت طهران
يف مقتلهم بـ  603جنود ،أي  17يف املئة من جنودها املقتولني يف الفرتة .2011 - 2003
•تنفيذ مؤسسة الحرس عمليات “إرهابية” يف بلدان مختلفة من العامل كأملانيا ،والبوسنة ،وبلغاريا،
وكينيا ،والبحرين ،وتركيا ،واململكة العربية السعودية ،والواليات املتحدة ،وغريها.
رد عليه املجلس األعىل لألمن القومي اإليراين بتصنيف القيادة
ولّد هذا القرار ردود فعل إيرانية أدانته؛ فقد ّ
املركزية األمريكية منظمة إرهابية والحكومة األمريكية دولة راعية لإلرهاب .ومن شأن القرار األمرييك وردّة
الفعل اإليرانية أن يرفعا مخاطر الصدام بني طهران وواشنطن .واألهم ،قد يهدد هذا التصعيد سالمة إمدادات
النفط يف منطقتَي الخليج والرشق األوسط.

تاريخ العقوبات األمريكية عىل مؤسسة الحرس
يف بداية عام  ،2017أخذت إدارة ترامب تدرس إدراج مؤسسة الحرس ضمن الئحة التنظيامت اإلرهابية .ولواشنطن
خ يربو عىل عقد يف فرض عقوبات اقتصادية عىل مؤسسة حرس الثورة اإلسالمية وأذرعها االقتصادية
تاري ٌ
والهندسية وتصنيف بعض منها مؤسسات «إرهابية» .ففي ترشين األول /أكتوبر  2007فرضت وزارة الخارجية
عقوبات مبوجب قرار تنفيذي عىل مؤسسة الحرس إىل جانب وزارة الدفاع ومؤسسة لوجستيات القوات
املسلحة يف إطار جهود مكافحة االنتشار((( .وضمن الحزمة نفسها ،فرضت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات
عىل فيلق القدس  -وهو قطاع النخبة يف مؤسسة الحرس املسؤول عن العمليات الخارجية  -وذلك بسبب
دعمه حركة طالبان (األفغانية) وحركات أخرى تصنفها واشنطن «إرهابية» ،متثلت يف سلسلة من العقوبات
عىل املصارف اإليرانية التي حددتها املؤسسات األمريكية مؤسسات مالية تسهل نشاطات مؤسسة الحرس،
وهي مصارف “بانک ملی ایران" ،و"بانک ملت" ،و"بانک صادرات ایران".
وأما أهم قرارات استهداف مؤسسات الحرس االقتصادية فكان قرار فرض عقوبات عىل مؤسسة خاتم األنبياء
(قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء) يف العام نفسه ضمن حزمة عقوبات استهدفت مؤسسة الحرس يف
 .2007ثم فرضت وزارة الخزانة األمريكية يف شباط /فرباير  2010عقوبات عىل رئيس املؤسسة الجرنال رستم
1 Washington, DC, Office of the Spokesperson, Fact Sheet, “Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps,” U.S Department of State, 8/4/2019,
accessed on 17/4/2019, at: https://bit.ly/2uUoG2U
2 “Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism,” U.S Department of Treasury, Press
Center, 25/10/2007, accessed on 17/4/2019, at: https://bit.ly/2ZjKoLJ
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قاسمي وعىل سلسلة من الرشكات واملؤسسات االقتصادية التي تستحوذ عليها املؤسسة((( .ويف آذار/
مارس  ،2012فرضت الخزانة األمريكية عقوبات عىل عدة شخصيات ورشكات إيرانية ،منها رشكة صدرا للصناعات
املالحية ،التي تُصنف ملكًا ملؤسسة خاتم األنبياء((( .وقد استمرت واشنطن منذ ذلك الحني يف فرض عقوبات
عىل شخصيات ورشكات تابعة للحرس ،كان آخرها يف أيار /مايو  2018حيث فرضت عقوبات عىل شبكة اقتصادية
إيرانية يف اإلمارات مرتبطة بفيلق القدس((( ،ثم عقوبات فرضتها واشنطن يف آذار /مارس  2019عىل شبكات
إيرانية تنشط يف إيران وتركيا واإلمارات(((.

احتامالت تأثر النشاطات االقتصادية ملؤسسة الحرس
تول مسؤولني
ِّ
تقوم مؤسسة الحرس بدور محوري يف االقتصاد اإليراين من خالل رشكات اقتصادية عمالقة،
منها إدارة مؤسسات اقتصادية شبه حكومية؛ كالجمعيات الخريية (املعروفة بـ “البنياد”) ،وقوات الباسيج
املنضوية تحت مظلة مؤسسة الحرس التي تنخرط أيضً ا يف نشاطات اقتصادية واسعة .وتتفاوت تقديرات
استحواذ مؤسسة الحرس عىل الناتج املحيل اإلجاميل اإليراين؛ فوفقًا ألحد هذه التقديرات ،تستحوذ عىل
ما يربو عىل  50يف املئة منه((( .ووفقًا لدراسة واحدة ،من مجمل الرشكات الحكومية التي متت خصخصتها
يف الفرتة  ،2009 - 2004كان لرشكات تتبع الحرس (بصورة مبارشة أو غري مبارشة) ،مثل مؤسسات التأمني
االجتامعي ومرشوع أسهم العدالة ،نصيب األسد من االستحواذات ،بينام تبقى للقطاع الخاص (الحقيقي) 13.5
يف املئة(((.
رشا عىل النفوذ االقتصادي ملؤسسة الحرس ،وذلك النخراطها يف
يُعترب نشاط مؤسسة خاتم األنبياء مؤ ً
مقاوالت يف قطاعات إسرتاتيجية تتضمن النفط ،والتعدين ،واالتصاالت ،واملطارات ،والجسور ،والسدود املائية،
وغريها من القطاعات والبنى التحتية .وقد تأسست خاتم األنبياء يف عام  1990لتدعم جهود مؤسسة الحرس
التي بدأت يف أعقاب الحرب العراقية – اإليرانية إلعادة اإلعامر .ويف مراحل الحقة بعد منو املؤسسة ،بات
جزء من العقود التي تلقتها من الحكومة باألمر املبارش عوضً ا عن الفوز بها من خالل مناقصات ،وذلك يف
العقود السابقة .ونتيجة لذلك ،إىل جانب أسباب أخرى ،أصبح نشاط املؤسسة يف مجال املقاوالت يتوسع
باستمرار ،عىل حساب مقاويل القطاع الخاص .وقد استمرت املؤسسة يف النمو خالل العقد الجاري ،يف
رشا عىل توسعها االقتصادي .ففي ترشين
حال اعتبار العدد املعلن عن العاملني يف مشاريع املؤسسة مؤ ً
األول /أكتوبر  ،2014رصح الجرنال عبادالله عبدالهی ،الرئيس السابق للمؤسسة ،بأن عدد العاملني يصل إىل
شخصا فقط يعملون ضمن الفريق األسايس للمؤسسة ليتبقى املتعاقد
 135ألف شخص ،من بينهم 2560
ً
(((
معهم من غري العاملني األساسيني  .وأما يف نيسان /أبريل  2019فقد رصح سعيد محمد ،رئيس املؤسسة،
3 “Treasury Targets Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps,” U.S Department of Treasury, Press Center, 10/2/2010, accessed on 17/4/2019, at: https://bit.
ly/2Vg9BHT
4 “Treasury Announces Additional Sanctions Against Iranian Engineering and Shipping Firms,” U.S Department of Treasury, Press Center, 28/3/2012,
accessed on 17/4/2019, at: https://bit.ly/2GucYTi
5 Lesley Wroughton, “U.S., UAE Crack Down on Network for Smuggling Funds to Elite Iran Group,” Reuters, 10/5/2018, accessed 17/4/2019, at:
https://reut.rs/2G4BU01
6 “US Hits Iranian Bank, Companies with New Sanctions,” Aljazeera English, 26/3/2019, accessed on 17/4/2019, at: ttps://bit.ly/2HMIhue
7 Kevan Harris, “The Rise of The Subcontractor State: Politics Of Pseudo-privatization In The Islamic Republic Of Iran,” International Journal of Middle East
Studies, vol. 45, no. 1 (February 2013), p. 45, accessed on 17/4/2019, at: https://bit.ly/2ILOiae
8 Ibid., p. 46.
 9مهرداد سید عسگری" ،پیامدهای اقتصادی احتاملی 'تروریستی' خواندن سپاه پاسداران چیست؟" ،يب يب يس فاريس ،2019/4/9 ،شوهد يف ،2019/4/17
يفhttps://bbc.in/2V6tIrU :
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بأن عدد العاملني وصل إىل  200ألف شخص ،من بينهم  2000شخص يعملون ضمن الفريق األسايس( .((1وبناء
عىل ما سبق من ترصيحات ،يف الفرتة  ،2019 - 2014ارتفع عدد العاملني املتعاقد معهم بنسبة  48يف املئة
تقريبًا ،يف حني تراجع عدد العاملني األساسيني بنسبة  22يف املئة تقريبًا .وقد ازدادت ،من الناحية األسهمية
(بالريال اإليراين) ،ميزانية مؤسسة خاتم األنبياء يف موازنة الدولة يف عام  2019مقارنة بعام  2018بنسبة
 30يف املئة تقريبًا(.((1
ووفقًا ملسؤويل خاتم األنبياء ،يعمل لدى املؤسسة عدد كبري من متعاقدي القطاع الخاص يصل إىل 5000
رشكة( .((1فمن املحتمل أن يتأثر املتعاقدون مع خاتم األنبياء بقرار تصنيف حرس الثورة اإلسالمية ضمن الئحة
اإلرهاب األمريكية ،إذ تزيد مخاطر عملهم مع املؤسسة ،وإن كان تم فرض عقوبات عليها وعىل مسؤوليها
منذ فرتة تزيد عىل عقد ،عىل نح ٍ
و يجعل املخاطر حارضة بالنسبة إىل املتعاقدين منذ مدة .ومن جهة أخرى،
قد تزيد تكلفة استرياد املواد واآلالت التي تحتاج إليها خاتم األنبياء لتنفّذ مشاريعها ،حيث رصح رئيسها سعيد
محمد بأن املؤسسة تقوم بتأمني  70يف املئة من احتياجاتها محليًا ،بينام تستورد البقية ،وهو ما يعني
أن الواردات ( 30يف املئة) ال تزال متثّل نسبة معتربة من حاجاتها( .((1وبناء عىل النقطتني السابقتني ،قد تجد
املؤسسة صعوبة يف جذب بعض املتعاقدين إلحجامهم عن التعاون ،وقد تزيد تكلفة الواردات أيضً ا بسبب
العقوبات املتزايدة ،عىل نح ٍ
و قد يؤثر سلب ًيا يف قدرة املؤسسة عىل العمل يف ساحات اقتصادية .وقد
ينعكس ذلك أيضً ا عىل تعاقدات خاتم األنبياء وخططها يف الخارج ،خاصة يف سورية والعراق ،حيث أصبحت
هاتان الدولتان ،إىل جانب دول أخرى ،من املالذات القليلة للرشكات املرتبطة مبؤسسة الحرس .ولكن من شأن
النفوذ السيايس واألمني اإليراين الواسع يف العراق أيضً ا أن يدعم مساعي الرشكات املرتبطة مبؤسسة
مثل عن زيارة الرئيس حسن روحاين العراق يف آذار/
ً
الحرس يف الحصول عىل عقود مقاوالت؛ فقد متخض
مارس  2019وما تالها من مشاورات ،عقد عدة اتفاقات استثامرية قد يكون لهذه الرشكات نصيب األسد منها،
إذا دخلت حيز التنفيذ يف املستقبل القريب.
قد تستمر مؤسسة حرس الثورة اإلسالمية يف االستفادة من عوائد اقتصادية ،بالرغم من إدراجها عىل الئحة
اإلرهاب ،من خالل إعفاءات اقتصادية أمريكية ،مثل اإلعفاء الذي قدمته واشنطن للنشاط االقتصادي مليناء
شاه بهار اإليراين املطل عىل خليج عامن يف ترشين الثاين /نوفمرب  .((1(2018وتعود أهمية امليناء إىل أن
بديل من باكستان ،وهو ما
ً
الهند تستخدمه تجاريًا للتكامل مع وسط آسيا ،وتستخدمه أفغانستان منفذًا بحريًا
يربطها تجاريًا بالهند من دون عائق أيضً ا .تولت مؤسسة خاتم األنبياء تنفيذ املرحلة األوىل واألساسية من
مرشوع امليناء الذي تم افتتاحه يف كانون األول /ديسمرب  .((1(2017وعرضت يف كانون الثاين /يناير 2019
وما بعد ما إذا كانت الحكومة ستسلّم املؤسسة املرشوع .يخلق
تنفيذ املرحلة الثانية منه( .((1ولكن ليس معل ً
اإلعفاء األمرييك للميناء وإدراج مؤسسة الحرس عىل الئحة اإلرهاب األمريكية ،مساحة لنشاطات رشكات
الحرس يف شاه بهار.
" 10فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماألنبیا (ص) ۲۴۹ :پروژه فعال در تحریمهای فعلی داریم/تحریم سپاه نشان داد راهامن را درست رفتیم" ،خربگزاری فارس،
 ،2019/4/12شوهد يف  ،2019/4/17يفhttps://bit.ly/2IGssVv :
" 11بودجه سپاه و قرارگاه خاتم در الیحه بودجه  ۹۸افزایش یافت +جدول" ،اقتصاد نيوز ،2018/12/25 ،شوهد يف  ،2019/4/17يفhttps://bit.ly/2IFlG2s :
12 Ahmad Majidyar, “I.R.G.C.'s Khatam al-Anbia Eyes Leading Role in Syria’s Reconstruction,” Middle East Institute, 13/12/2017, accessed on 17/4/2019, at:
https://bit.ly/2Xp0F08
13

"فرمانده".
14 “US Exempts Indian-Backed Chabahar Port From Sanctions, Financial Tribune, 9/11/2018, accessed on 17/4/2019, at: https://bit.ly/2Gum6Y0
15 suhasini haidar, “Iran Inaugurates Chabahar Port,” The Hindu, 3/12/2017, accessed on 17/4/2019, at: https://bit.ly/2VadRbJ

16 “Commander: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters Ready to Develop 2nd Phase of Chabahar Port,” Fars News Agency, 22/1/2019, accessed on
17/4/2019, at: https://bit.ly/2GkKLNn
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حدود مرونة االقتصاد اإليراين
يضع إدراج واشنطن حرس الثورة اإلسالمية عىل الئحة اإلرهاب االقتصاد اإليراين أكرث تحت املجهر ،نظ ًرا إىل دور
املؤسسة املحوري يف املنظومة االقتصادية ،سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،ويرتك تأثريات متناقضة
ٍ
تحرك أكرب
يف رشكات الحرس؛ إذ إن العقوبات التي تؤدي إىل إضعاف القطاع الخاص اإليراين ترتك مساحات
للرشكات املرتبطة بالحرس ،بصورة شبه احتكارية .لكن قد يجعل قرار اإلدراج األمرييك عمل هذه الرشكات يف
وضع أصعب أيضً ا ،ويدفعها إىل التوسع خارجيًا يف مناطق نفوذ طهران الجيوسيايس أيضً ا.
خفض البنك الدويل يف تقرير له صدر يف نيسان /أبريل  2019تقديراته ملعدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل
إليران ،مقارنة بآخر توقّعٍ له ،وذلك يف ترشين الثاين /نوفمرب 2018؛ ففي حني ثبّت البنك توقعاته بشأن
منو االقتصاد مبعدل سالب  1.6يف املئة ،تراجعت يف عام  2019من سالب  3.7إىل سالب  3.8يف املئة،
معتربا
عا
وخفض أيضً ا توقعاته لنمو عام  2020ليرتاجع من  1.2إىل  0.9يف املئة( .((1متثّل هذه التقديرات تراج ً
ً
لتقديرات صندوق النقد الدويل التي وردت يف تقريره السنوي عن إيران الصادر يف عام  .2018فقد توقع
الصندوق أن تحقق إيران معدالت منو بنسب  4و 4و 4.1ألعوام  ،2018و ،2019و ،2020عىل التوايل( .((1وكان
لدورت العقوبات االقتصادية التي فرضتها واشنطن عىل طهران يف عام  2018بعد انسحابها من االتفاق
َ
ري كبري يف األداء االقتصادي ،مع تراجع صادرات خام النفط والسوائل الغازية ،وإحجام رشكات دول
النووي تأث ٌ
االتحاد األورويب ذات الوزن الثقيل عن االستثامر والتجارة مع إيران.
أث ّرت موجة السيول التي اجتاحت  25محافظة إيرانية يف ربيع  2019يف آفاق النمو االقتصادي يف إيران،
حيث ت ُقدر الحكومة اإليرانية وصول الخسائر يف البنية التحتية إىل  2.5مليار دوالر أمرييك( .((1وعىل األرجح
سيكون للرشكات املرتبطة مبؤسسة الحرس دو ٌر محوري يف إصالح األرضار ،فقد أعلن رئيس خاتم األنبياء يف
نيسان /أبريل  ،2019أن للمؤسسة  700عنرص إنساين و 385آلة يف املناطق التي اجتاحتها السيول لدعم
جهود اإلغاثة( .((2من شأن هذه األحداث أن تؤدي إىل زيادة النفوذ االقتصادي والسيايس للرشكات املرتبطة
مبؤسسة حرس الثورة اإلسالمية ،عىل نح ٍ
و قد يرتتب عليه ما ييل:
•متثّل العقوبات املتزايدة عىل االقتصاد اإليراين عامة وعىل حرس الثورة اإلسالمية خاصة عقبة أمام
جهود الرئيس حسن روحاين السابقة ،والرامية إىل تقليص النشاطات االقتصادية للحرس واملؤسسات
العسكرية األخرى التي تتوسع استثامراتها من خالل صناديق التأمني االجتامعي التي متتلكها.
•تستمر جهود االتحاد األورويب وإيران لتفعيل القناة املالية الخاصة (املعروفة باسم  )INSTEXالتي
يسعى الطرفان إىل استخدامها للحيلولة دون وقوع الرشكات األوروبية تحت طائلة العقوبات األمريكية،
غري أن إدراج مؤسسة حرس الثورة عىل الئحة اإلرهاب األمريكية يضع املزيد من التعقيدات أمام تفعيل
القناة املالية واستدامتها.

17 World Bank Group, Reforms and External Imbalances: The Labor-Productivity Connection in the Middle East and North Africa (April 2019), accessed on
17/4/2019, at: https://bit.ly/2V7mB2h; World Bank Group, Iran Economic Monitor: Weathering Economic Challenges (Fall 2018), accessed on 17/4/2019, at:
https://bit.ly/2ZocPZ5
18 IMF, Islamic Republic of Iran: 2018 Article IV Consultation - Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Islamic Republic of
Iran, 29/3/2018, accessed on 17/4/2019, at: https://bit.ly/2IKHREf
19 Bozorgmehr Sharafedin (rep.), Raissa Kasolowsky (ed.), “Iran Says Recent Floods Caused up to $2.5 Billion in Damage,” Reuters, 14/4/2019, accessed on
17/4/2019, at: https://reut.rs/2va9UVR
 20فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص) خرب داد :فعالیت  ۳۸۵دستگاه ماشین آالت قرارگاه خاتم در مناطق سیل زده کشور ،باشگاه خربنگاران جوان،
 ،2019/4/5شوهد يف  ،2019/4/17يفhttps://bit.ly/2UKKYDo:
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•من شأن الضغوط املتزايدة عىل مؤسسة حرس الثورة أن ت ُفشل جهود حكومة روحاين بخصوص انضامم
إيران إىل مجموعة العمل املايل (املعروفة باسم  .)FATFيف الفرتات املاضية دارت جداالت واسعة
بني الساسة “الرباغامتيني” و”املتشددين” حول انضامم إيران إىل االتفاقية .ويرى الداعمون الدور
اإليجايب لالتفاقية يف تحسني ارتباط املصارف اإليرانية باملصارف العاملية ،يف حني يرى معارضوها
أنها ستعيق دعم إيران (خاصة حرس الثورة اإلسالمية) املايل كيانات مسلحة من غري الدول ،التي يراها
املخططون اإلسرتاتيجيون اإليرانيون حجر أساس يف إسرتاتيجية طهران املعروفة باسم “الدفاع
املتقدم”  Forward Defenceيف اإلقليم.

خامتة
إلدراج مؤسسة حرس الثورة اإلسالمية عىل الئحة اإلرهاب األمريكية تداعياتٌ واسعة ومتفاوتة داخليًا وخارجيًا؛
فعىل املستوى الداخيل سيصبح االقتصاد اإليراين أكرث هشاشة ،ولكن ستتضاعف مربرات توسع النفوذ
االقتصادي للمؤسسة التي متثّل عامد نظام الجمهورية اإلسالمية .أما عىل املستوى اإلقليمي ،فستزداد
احتامالت الصدام بني طهران وواشنطن مبارشة ،أو بالوكالة ،عرب حلفائهام يف اإلقليم ،عىل نح ٍ
و قد يرتك
ٍ
ٍ
وناقالت نفط وغاز ،خاصة يف مضيق هرمز.
منشآت
تداعيات كبرية إذا جرى استهداف
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