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 بسبب إیران مع اإلنسانیة التجارة على قیودال لتخفیف لألطلسي عابر نداء
  كورونا فیروس جائحة

٢٠٢٠ أبریل/نیسان ٦  
 

 العالم یصارع بینما واألوروبیین. األمیركیین من الكثیر مثل مثلھم الحیة، ذاكرتھم/ھن في األوقات أحلك من واحدة واإلیرانیات اإلیرانیون یواجھ
-(كوڤید كورونا فیروس جائحة  یؤثر وأن بد ال العالم حول المرض تفشي أن نتذكر أن یجب ـ المستجد التاجي الفیروس عن الناتج المرض ـ )١٩
 یتجاوز أن یجب أمر وھو األشخاص حیاة إلنقاذ الحدود فتح حتمي وبشكل یتطلب الشخصي أمننا فإن وعلیھ، مكان. كل في األشخاص حیاة على

  حكومات.ال بین السیاسیة الخالفات
 

ً  عنھا المبلّغ الحاالت وفیات معّدل یعد  العقوبات ولعل العالم. في المعدالت أعلى من واحداً  ـ الحقیقي الواقع تعكس ال قد والتي ـ إیران في رسمیا
ً  إیران على تفرض لم والتي ،األقصى" "بحدھا المتحدة الوالیات قبل من إیران على المفروضة االقتصادیة  على تھدد أنھا إال القتل، بھدف أساسا
 ركيیاألم القانونین بموجب علیھا المنصوص اإلنسانیة اإلعفاءات من بالرغمو الثاني. شھره المرض تفشي دخول مع إیران في الصحي النظام

ً  تؤثر العقوبات ھذه أن إال والدولي،  وأكثر أبطأ فتجعلھا السلع، ھذه إلنتاج المطلوبة األولیة والمواد الطبیة والمعدات األدویة، استیراد على سلبا
  العقوبات. حدود تجاوز من الخوف بسبب نالمحتملی المورّدین ردع عبر وذلك ـ أصالً  حصلت ما إذا ـ وتعقیداً  كلفة

 
 وموثوقة مرنة، وسائل امتالك إیران في الجائحة مكافحة نجاح یتطلب ـ المتحدة الوالیات مثل منھا والغنیة الكبیرة حتى ـ دولة أي مثل مثلھا

 إیران على ترامب الرئیس إدارة فرضتھا التي صادیةاالقت العقوبات تعدو التجاریة. القنوات عبر الحیویة االمدادات ھذه الستیراد معقولة وبأسعار
 أساسي أثر لھ یكون أن یمكن للضغوط المدروس التخفیض فإن وعلیھ، الدول. تاریخ في فُرضت التي الشمولیةو القسریة اإلجراءات أكثر من
 كبح على المساعدة خالل ومن اإلیرانیین، فآال مئات حیاة إنقاذ وربما كورونا، فیروس لتفشي لالستجابة إیران في الصحي النظام قدرة على
  وغیرھم. واألمیركیین األوروبیین وحیاة المجاورة، الدول في اآلخرین حیاة إنقاذ الحدود، عبر الفیروس انتشار سرعة

 
 سبل وانقطاع إیران، مع الدبلوماسیة المساعي إمكانیة تضاءلت العام، ھذا مطلع في وإیران المتحدة الوالیات بین العسكري التصعید إلى بالنظر
 سیاسة موقع من إیران عن للضغوط المدروس التخفیف یغیّر لن كلیاً. إلغائھا حد إلى الفرص یقلص أن شأنھ من االقتصادیة العقوبات تخفیف
 أو الصاروخي أو النووي، صوصبخ المستقبلیة المفاوضات حیال أمیركا نفوذ على یساوم ولن إیران، تجاه ترامب للرئیس ركیةیاألم اإلدارة

 على األمد وطویلة كبیرة عواقب یترك أن شأنھ من الضغوط ھذه تخفیف في الفشل ولكن، .فیھا العلیا الید ألمیركا سیبقى حیث اإلقلیمیة السیاسات
 الحالیین القرار صناع النخراط سیةالسیا الكلفة كبیر بشكل یرفع أن ذلك شأن ومن اإلیراني. الشعب أوساط في وأوروبا المتحدة الوالیات سمعة
  الغربیین. غیر إیران شركاء نفوذ من سیعزز ذاتھ الوقت وفي أوروبا أو المتحدة الوالیات من أي مع إیران في المستقبلیین أو

 
 ذلك، ومع المساعدات. ھذه شروط من أي أو التفاصیل عن تعلن لم لكنھا إلیران المساعدات تقدیم عرضت نھاإ األمیركیة المتحدة الوالیات قالت

 نفسھا ربطب إیران قبول توقّع الواقعي غیر منف وواشنطن، طھران من كل بین الثقة انعدام ومستوى العالقات في والتوتر الحدة لمستوى ونظراً 
 واالستمرار ناحیة من توالمساعدا الدعم تقدیم ولعل واشنطن. من المساعدة طلب أو الوطنیة الطوارئ حالة لمواجھة ركیةیاألم بالمساعدات
  المتحدة. الوالیات قبل من متماسك موقف عن یعبر لن إیران في االقتصاد تكبّل التي العقوبات بفرض

 
 ھذا األوروبي)، االتحاد قبل من كما المتحدة والمملكة ألمانیا (فرنسا، الكبرى الثالث األوروبیة الدول قبل من أساسیة مساعدات إیران تلقّت

 المساعدات ھذه فعالیة من وبالرغم .اوغیرھ المتحدة، العربیة واإلمارات والكویت وقطر وروسیا والصین الیابان قبل من مساعدات لىإ باإلضافة
 اً وانتشار حدة أكثر بات الوباء وأن سیما ال وحدھا، المحدودة المساعدات ھذه على االعتماد یمكنھا ال إیران أن إال الوباء، لتفشي األولى األیام في
المانحة. الدول من العدید لدى  

 
 وبشكل الجائحة غیّرت فقد وصحتھم، البشر حیاة على كما العالمي، االقتصاد جوانب من جانب كل على كورونا فیروس جائحة أثرت مثلما تماما
 اإلنسانیة االحتیاجات یجعل ال لألزمة إیران في السیئة اإلدارة إن محددة. وأغراض ألھداف أصالً  صممت التي األمیركیة السیاسة أثر جذري
ً  مدروس بشكل إیران عن العقوبات تخفیف یعد أھمیة. أقل األمنیة وتلك  للوالیات واألمنیة الصحیة المصالح یخدم أن شأنھ من كما أخالقیاً، صوابا
  العالم. دول وباقي أوروبا األمیركیة، المتحدة

 
 أال ویجب النطاق، واسع سیاسي بدعم إیران في الصحي للنظام فائدة أقصى تحقق نأ شأنھا من التي الجوھریة اإلجراءات تحظى أن یجب 

 تتخذھا أن یجب التي اإلجراءات من .الدیھ الصحي القطاع في متفاقمة أزمة واجھت اوأنھ سیما ال تطبیقھا، عن وأوروبا المتحدة الوالیات تتوانى
  یلي: ما ركیة،یاألم الحكومة
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المباشرة اإلجراءات  
-  لمكافحة الالزمة والمعدات األجھزة مباشر وبشكل تشمل بحیث ركیةیاألم العقوبات بموجب اإلنسانیة اإلعفاءات نطاق توسیع 

 )GL-8( ٨ رقم العام الترخیص استخدام للشركات سمحیُ  أن یجب اإلنسانیة، اإلعفاءات نطاق توسیع شأن من .فعال بشكل الجائحة
 الكامل القناع ذات التنفس وأجھزة كسجین،واأل مولدات مثل من والمعدات، األجھزة من العدید تتطلب البضائع. ھذه استیراد لدى

ً  الحراري، التصویر ومعدات للوجھ،  وذلك )OFAC( األجنبیة األصول لمراقبة المتحدة الوالیات مكتب قبل من یُمنح محدداً  ترخیصا
 باإلعفاء مشمولة غیر المواد ھذه أن إال األمیركیة، الشركات عبر التصدیر یتم ال ولو حتى األمیركیة. الشركات قبل من تصدیرھا لیتم

 دون والمعدات األجھزة ھذه استیراد تسھیل یستطیع لن اإلیراني المركزي البنك أن یعني مما ،٨ رقم العام الترخیص بموجب اإلنساني
ً  ذلك یشكل للعقوبات. األخرى ركیةیواألم األوروبیة البنوك تعریض البضائع. لھذه األوروبیة الصادرات أمام كبیراً  عائقا  

-  عدد ولتمكین ،الترخیص عملیة لتسریع )OFAC( األجنبیة األصول لمراقبة المتحدة الوالیات مكتب في والموظفین الموارد زیادة 
 وتقدیم التمویل لحشد الحكومیة غیر المنظمات لتمكین كما إیران، في الصحیة الرعایة قطاع لتزوید المصنّعة الشركات من أكبر

  اإلغاثیة. الخدمات
-  سالسل في المساھمة الجھات من للعدید كما ركیة،یاألم غیر المصارف من وغیرھا األوروبیة للمصارف طمأنة خطابات إصدار 

 دورھم بأن لطمأنتھم وذلك ،الواجبة العنایة مبادئ تطبق والتي – والتأمین الشحن وشركات المصنّعة، الشركات مثل من – القیمة
األجنبیة. األصول لمراقبة المتحدة الوالیات مكتب مع یتعارض لن إیران مع اإلنسانیة التجارة تسھیل في  

-  تخفیفالو المتحدة الوالیات ترعاھا التيو (SHTA) السویسریة اإلنسانیة التجارة اتفاقیة تفعیل أطر حول منتظمة تحدیثات تقدیم 
  االتفاقیة. من االستفادة في تفكر قد سویسریة شركة ألیة مثبطًا عامالً  تشكل والتي التقاریر، عدادإل الصارمة متطلباتال من

-  ألوروبا بدیلة كآلیة )INSTEX( التجاري التبادل دعم أداة خالل من میسر ھو كما اإلنسانیة للتجارة الدعم وتقدیم عن اإلعراب 
إیران. مع اإلنسانیة التجارة إلجراء  

 
  إضافیة إجراءات

-  األموال من كبیرة بكمیات اآلن تحتفظ والتي اإلیراني، النفط مشتریات لمواصلة إعفاءات ُمنحت التي للبلدان توضیح إصدار 
.إیران إلى اإلنسانیة الصادرات ثمن لدفع األموال تلك استخدام ھابإمكان أنھ ،لذلك نتیجة كضمان اإلیرانیة  

- .إلیران التقنیةو اإلنسانیة المساعدات مزیدال إیصال لضمان (WHO) العالمیة الصحة لمنظمة التمویل توفیر   
-  شأن من المطلوب. الطارئ بالتمویل إیران تزوید لصالح )IMF( الدولي النقد صندوق إدارة مجلس تصوّ  حال في التدخل عدم 

.المستوردة الطبیة المعدات ثمن ودفع المدفوعات أزمة وموازنة معالجة على إیران یساعد أن الدولي النقد صندوق قبل من القرض  
 
 

:إیران ومشروع األوروبیة القیادة شبكة أعضاء وقعھا  
 

المتحدة األمم لدى السابقة األمیركیة والسفیرة السابقة ركیةیاألم الخارجیة وزیرة ،أولبرایت مادلین الوزیرة  
الذریة للطاقة الدولیة للوكالة السابق العام والمدیر السابق السویدي الخارجیة وزیر ،بلیكس ھانز السفیر  
السابق البریطاني الدفاع وزیر ،لیدیتون من براون (دیزموند) اللورد  
العالمیة الصحة لمنظمة السابق العام والمدیر السابق النرویجي الوزراء رئیس ،برونتالند ھارلم غرو الدكتور معالي  
 والمتحدث والیونان، الناتو لدى یالسابق األمیركي السفیر السیاسیة، للشؤون السابق ركیةیاألم الخارجیة وزارة وكیل ،بیرنز نیكوالس السفیر
ركیةیاألم الخارجیة وزارة باسم السابق  
 روسیا لدى السابق والسفیر السیاسیة، للشؤون الخارجیة وزارةل سابق وكیل السابق، ركيیاألم الخارجیة وزیر نائب ،بیرنز ویلیام السفیر
واألردن  
السابق التركي الخارجیة ووزیر السابق التركي الوزراء رئیس نائب ،تینش حكمت السید معالي  
السابق يالبلجیك الخارجیة ووزیر الناتو لحلف السابق العام األمین ،كالیس ویلي السید معالي  
السابق األمیركي الدفاع ووزیر السابق ركيیاألم السیناتور ،كوھین ویلیام الوزیر  

المتحدة األمم لدى السابق األمیركي والسفیر السابق ركيیاألم السیناتور ،دانفورث جون السیناتور  
السابق الھولندي الخارجیة ووزیر الناتو لحلف السابق العام األمین ،شیفر ھوب دي یاب السید معالي  
السابق األمیركي الدفاع ووزیر السابق ركيیاألم السیناتور ،یلیغھ تشاك الوزیر  
المتحدة والوالیات المتحدة المملكة لدى السابق األلماني والسفیر السابق األلماني الخارجیة وزیر نائب ،إیشینغر فولفغانغ السفیر  
السابق التشیكي الخارجیة ووزیر الوزراء رئیس ونائب المتحدة لألمم العامة للجمعیة السابق الرئیس ،كافان انی السید معالي  
السابق البلجیكي الخارجیة ووزیر اإلنسانیة والمساعدات للتنمیة السابق األوروبي المفوض ،میشیل لویس السید سعادة  
 المفوضیة رئیس ونائبة األمنیة، والسیاسة الخارجیة للشؤون األوروبي لالتحاد السابق السامي الممثل ،موغیریني فیدیریكا السیدة معالي

السابقة اإلیطالیة الخارجیة ووزیرة ،السابقة األوروبیة  
السابق ركيیاألم الخزانة وزیر ،أونیل بول الوزیر  
 والھند وروسیا المتحدة األمم لدى السابق األمیركي والسفیر السیاسیة للشؤون السابق ركیةیاألم الخارجیة وزارة وكیل ،بیكرینغ توماس السفیر
واألردن ونیجیریا والسلفادور وإسرائیل  
األطلسي شمال لحلف السابق العام واألمین السابق الدانمرك وزراء رئیس ،راسموسن فوغ أندرس السید معالي  
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السابق البریطاني الدفاع ووزیر الناتو لحلف السابق العام األمین ،إلین بورت من روبرتسون (جورج) اللورد  
 ،السابق ركیةیاألم الخارجیة وزارة ومستشار السیاسیة، للشؤون السابق األمیركیة الخارجیة وزارة وكیل ،جونیور شانون أ. توماس السفیر
البرازیل لدى السابق األمیركي سفیرالو الغربي، الكرة نصف لشؤون السابق األمیركي الخارجیة وزیر ومساعد  
 التشریعیة، للشؤون السابثق الخارجیة وزیر ومساعد السیاسیة، للشؤون السابق ركیةیاألم لخارجیةا وزارة وكیل ،شیرمان ویندي السفیر
السابق ركیةیاألم الخارجیة وزارة ومستشار  
 ميالرس والمتحدث الفرنسي، للرئیس السابق الدبلوماسي والمستشار العام واألمین السابق، الفرنسي الخارجیة وزیر ،فیدرین ھوبیر السید معالي
الفرنسیة الرئاسة باسم السابق  
 األمیركي والسفیر الدولي، األمن لشؤون السابق الخارجیة وزارة وكیل السیاسة، لشؤون السابق الدفاع وزارة وكیل ،ویسنر فرانك السفیر
وزامبیا ومصر والفلبین الھند لدى السابق  

 
 وال والموقعات الموقعین كل أعاله الواردة اآلراء تمثّل .)TIP( إیران مشروعو )ELN( األوروبیة القیادة شبكة بین بالشراكة البیان ھذا تنظیم تم

 اإللكتروني البرید على شاه ساھیل إلى البیان حول االستفسارات توجیھ یمكن المنظمتین. من ألي األوسع العضویة موقف بالضرورة تعكس
.sahils@europeanleadershipnetwork.org  التالي:  

 
 

  

  


