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 في ضوء العقوبات األميركية؟ هل يمكن االستيراد من إيران

 الدكتور بول مرقص
  

النوع من  عض هذايكثر الحديث عن استيراد األدوية من إيران إلى لبنان، خصوصًا مع زيارة الملحق الصحي اإليراني لوزير الصحة نهاية األسبوع. يعارض الب
 ل؟لى أحكام هذه العقوبات، هل من حظر على التعاون مع إيران في هذا المجاستنادًا إالتعاون تخوفًا من العقوبات األميركية. فا

ق أهداف األمن فرض عقوبات إقتصادية وتجارية لدعم الواليات المتحدة في تحقي OFAC يتولى مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األميركية
 .وهي من األشد  ، من حزمة ثانية من العقوبات األميركية على إيران، 2018شرين الثاني ت 5در في القومي والسياسة الخارجية، ومنها ما ص

 :تشمل التعامالت التي يمكن أن تؤدي إلى فرض العقوبات
 .الصناعات اإليرانية الفخمة ومن أبرزها تصدير السجاد العجمي -أوالً 
عادة ي تعزيز قدرة إيران على استيراد منتجات نفطية موملحوظ ف توفير سلع أو خدمات يمكن أن تساهم بشكل مباشر -انياً ث كررة بما في ذلك خدمات التأمين وا 

 .التأمين، خدمات التمويل أو السمسرة، السفن وخدمات الشحن
 .مبيعات شركات الطيران المدنية -ثالثاً 
 .(remittances and publishing)نشرالتحويالت، وال -رابعاً 

 .ت واإلتصاالتالمعلوما تكنولوجيا -خامساً 
 .ات نفطية مكررةبيع أو تزويد إيران منتج -سادساً 
 .(financing guarantees) ضمانات التمويل -سابعاً 
 .وسائل الدفع -ثامناً 
 .(fertilizers)تصدير األسمدة -تاسعاً 
 .تصدير السجائر -عاشراً 

 .اني وبعض المؤسسات المالية موضوع العقوباتكزي اإلير ما تقدم، تستهدف العقوبات المعامالت مع المصرف المر  إضافة إلى
توفير دعم  كما حظر مكتب مراقبة األصول األجنبية التعامل مع شركات الشحن موضوع العقوبات، وحذر من القيام بأي عمل مادي أو تكنولوجي يرمي إلى

 .ئدة لشركات الطيران المحظورة وشركات الشحن االيرانيةللخدمات والبضائع العا
ة من صة، ورغم جميع المحظورات المفروضة على العالقة التجارية مع الجمهورية االسالمية، إال أن مكتب مراقبة األصول لم يحظر تصدير األدويفي الخال

 .إيران
لى جانب التشريعات الدولية  المتعلق بشروط  571مه رقم ومرسو  2003/530اء من إيران، وبحسب القانون اللبناني التي لم تحظر صراحًة استيراد الدو وا 

 .تسجيل واستيراد وتسويق وتصنيف األدوية؛ بالطبع ليس ثمة ما يمنع استيراد األدوية من إيران إلى لبنان
رة ومعه وزا ية بسبب تشد د نصوص القانون اللبناني المذكورة أعالهكهذه عمليًا، ورغم صعوبتها التقن ورغم أنه ليس هناك ما يشير لغاية تاريخه إلى قيام خطوة

ل مع المصرف المركزي الصحة اللبنانية لجهة تسجيل الدواء، وضرورات التقويم، إال أنه يمكن، نظريًا، إستيراد األدوية من إيران إلى لبنان مع محاذرة التعام
الحذر والتنب ه إلى جميع األطراف الداخلة الحيطة و  مل معها، وخصوصًا بالدوالر األميركي. كما يقتضي توخيت المالية اإليرانية المحظر التعااإليراني والمؤسسا

 .Shell companies أو الشركات الوهمية Front companies في هذا التعامل، والسيما الشركات تحت أسماء مستعارة
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