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االقتصاد اإليراني بعد انسحاب أميركا
من االتفاق النووي
حيدر الخفاجي *

مع اقرتاب الذكرى األربعني النتصار الثورة اإلسالمية يف إيران واإلطاحة ابلنظام
امللكي يف عام  ،1979سيواجه اإليرانيون بداية مرحلة اقتصادية جديدة ابتدأت من
يوم  6آب  2018بدخول العقوابت األمريكية حيز التنفيذ ،إذ م ّذ تفعيل االتفاق
النووي يف عام  2015يشري خرباء االقتصاد ،إىل أن االقتصاد اإليراين حصد فوائد االتفاق
بدرجة كبرية ،على الرغم من عقبات تطبيع العالقات اإليرانية مع املصارف الغربية.
وحبسب تقرير صندوق النقد الدويل ،الصادر يف آذار املاضي فإن االقتصاد اإليراين شهد عودة قوية
للنمو يف أعقاب رفع احلظر الغريب ،متوقعاً أن يرتفع مبعدل  ٪٣.٣٧يف هناية العام املايل /2017
.1 2018
املنهجية
هدفت الدراسة طرح نظرة استشرافية حول مستقبل اقتصاد إيران بعد عودة العقوابت
األمريكية ،ومعرفة اجتاه االقتصاد إىل أزمة جديدة بعد حرمانه من أهم مصادر دخله املتمثلة يف عوائد
صادرات النفط ،ومعرفة ردود فعل احلكومة اإليرانية واخليارات املطروحة ملواجهة احلصار األمريكي؟
وعلى وفق ما سبق ذكره سوف نقسم الدراسة احلالية للوقوف على مستقبل االقتصاد اإليراين
عرب قراءة املتغيرّ ات السياسية واالقتصادية املختلفة ،مع وضع أكثر من سيناريو استشرايف ملستقبل
1- World Investment Report 2017, UNCTAD.

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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االقتصاد اإليراين ،فضالً عن اخليارات املطروحة أمام احلكومة احلالية ملواجهة التأثريات االقتصادية
املرتقبة خالل الشهور -ورمبا السنوات املقبلة -بعد تطبيق العقوابت األمريكية.
املقدمة
مر االقتصاد اإليراين أبحداث
خالل العقود األربعة من عمر الثورة اإلسالمية يف إيران ّ
وتطورات متالحقة ،سواء أكانت انجتة عن أزمات داخلية أو حروب مباشرة ضد اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران؛ ممَّا أسفر عن حصار اقتصادي وعقوابت دولية خمتلفة تقل اترة وتزداد اترة
أخرى ،وصلت إىل أقصاها يف العام  2012إابن عهد الرئيس أمحدي جناد ،وكان لتلك التطورات
السياسية انعكاس واضح على االقتصاد اإليراين ومؤشرات التنمية البشرية عرب أربعة عقود من عمر
الثورة اإلسالمية.
أما حني تسلّم الرئيس حسن روحاين احلكم يف عام 2013كانت مؤشرات األداء االقتصادي
يف أسوأ ما يكون مبعدل منو حقيقي سليب ومعدل تضخم مرتفع بلغ  ٪٤.٦حبسب اإلحصاء
الرمسي2؛ فكان عام  2015هو العام الذي شهد االتفاق النووي مع جمموعة  1+5الذي عولت
عليه حكومة روحاين يف إنعاش االقتصاد اإليراين وتطوير أدائه .ومع تطبيق االتفاق النووي عادت
الصادرات النفطية واالستثمارات األجنبية ،وحتسنت مؤشرات أداء االقتصاد عموماً منذ عام
 2016ملا شكله قطاع النفط من أمهية نسبية لنمو الناتج احمللي اإلمجايل.
لكن سرعان ما عادت العقوابت من جديد مع تويل الرئيس األمريكي دوانلد ترامب احلكم،
وقررت يف أاير املاضي ،2018
حيث تبنّت اإلدارة األمريكية موقفاً متشدداً جتاه احلكومة اإليرانيةّ ،
االنسحاب من االتفاق النووي وفرض حصار اقتصادي غري معهود على إيران ،من خالل مرحلتني:
 -2تورم از مرز  04درصد گذشت /تورم مواد خوراکی  75درصد (التضخم جتاوز عتبة / %04تضخم املواد الغذائية وصل إىل
 ،)% 75خربگزاري مهر.
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األوىل يف  6آب  ،2018وتشمل العقبات استخدام إيران للدوالر األمريكي دولياً ،والثانية يف
 4من تشرين الثاين  2018بفرض عقوابت على مشرتي النفط اإليراين ،حيث يعد فصالً جديداً
يف أتريخ احلكومة اإليرانية منذ الثورة ،وتلك األزمات كانت وما تزال معوقات للتنمية االقتصادية
إليران على مدار أربعني عاماً مضت.
مستقبل االقتصاد اإليراين واخليارات املتاحة أمام حكومة روحاين
ترتك التجاذابت السياسية أتثرياً واضحاً على االقتصاد اإليراين والعالقات االقتصادية مع
العامل؛ إذ ما تزال حمكومة ابلرتدد ،وعلى الرغم من رغبة كثري من الدول بعالقات اقتصادية قوية مع
إيران ،لكنها ما تزال حتسب للمستقبل وترجح االكتفاء ابحلد األقل .3
وقد ظهرت حالة الرتدد هذه بنحو جلي لعدة شركات دولية ،وأجلت الكثري من هذه
الشركات قراراً جتارياًّ كبرياً خالل السنوات اخلمس املاضية .وأرجع  ٪33منها التأجيل إىل خماوف
من إعادة فرض عقوابت اثنوية على إيران ،فيما حتدث  ٪29عن خماطر سياسية صاعدة كانت
سبباً هلذا القرار .ويؤكد  ٪51من الشركات املستجيبة أن قرار الرئيس األمريكي دوانلد ترامب ،بعدم
التصديق على االتفاق النووي كان له أثر سليب على خطط شركاهتم بشأن االستثمار والتجارة يف
إيران .ويشري  ٪94إىل أن الوالايت املتحدة األمريكية ال ِّ
تقدم ما يكفي للوفاء ابلتزاماهتا يف اجملال
االقتصادي .4
إن أعالن الرئيس ترامب انسحاب الوالايت املتحدة من االتفاق النووي اإليراين دون تغيري
بعض من بنودها ،جيعل من جناح طهران يف عملية جذب املستثمرين األجانب أكثر صعوبة من
ذي قبل ،مع جناح إدارة روحاين بنحو حمدود يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة (،)FDI
مقارنة للذي خمطط هلا من قبل حكومته.
 -3صحيفة دنياى اقتصاد االيرانية  -دو سناریو از آینده برجام (سيناريوهني يف املستقبل االتفاق النووي)
4- Great Expectations, Delayed Implementation, Bourse & Bazaar, January 2018.
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وتشري بياانت مؤسسة التجارة والتنمية التابعة لألمم املتحدة ) ،(UNCTADإىل أن إيران
جذبت استثمارات اجنبية مباشرة ) (FDIتصل إىل ما يقارب  %50يف عام 2017؛ أي إىل 5
مليارات دوالر .5ولكن بعد فرض العقوابت النفطية اآلتية من شهر تشرين الثاين  2018وقطع
إيران عن النظام املصريف العاملي ) ،(SWIFTسوف تواجه االستثمارات األجنبية املباشرة تراجعاً

بنسبة  ٪27تقريباً ،وكان من املقرر أن تستهدف إيران من خالل اخلطة اخلمسية السادسة لعام
( )2021- 2016حتقيق استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها  15مليار دوالر سنوياًّ ،ولكن وضعت
اخلطة ح ّداً أدىن جيب أال ترتاجع عنه قيمة االستثمارات من هذا النوع ،وهي  3مليارات دوالر
سنوياًّ  ،6وهو مبلغ ضئيل على وفق معايري األسواق الناشئة.

ويرجع النجاح احملدود إلدارة الرئيس حسن روحاين يف جذب االستثمارات األجنبية إىل عدة
أسباب منها خاص بطبيعة التشريعات اإليرانية اليت ال تبدو مالئمة ومرحية للمستثمرين ،وكذلك
الصعوابت اليت تعاين منها العالقات املصرفية .وعلى الرغم من إعادة ربط النظام املصريف اإليراين
بنظام ) (SWIFTمن خالل املصارف اإليرانية بعد رفع نظام العقوابت ،تبقى كربى املصارف من
الصف األول يف الغرب غري راغبة يف تسهيل التعامالت اليت يدخل فيها طرف إيراين؛ إذ ختشى
املصارف الكربى -اليت تؤدي دوراً مركزًاي يف التحويالت املالية الدولية للبنوك من الصف الثاين
والثالث ) -(Second & Third-partyمن التعامل مع الطرف اإليراين.
وعلى الرغم من كل هذه املعوقات تواصل إدارة الرئيس روحاين العمل على توسيع شبكة
عالقاهتا املصرفية مع آسيا وأفريقيا ،وعدم االكتفاء ابلبنوك األوروبية .وتتعاون إدارة روحاين ،يف
إحداث إصالحات مصرفية طالبت هبا جمموعة العمل املايل ( )FATFاليت ترتكز على الشفافية،
ومكافحة غسيل األموال ،ومتويل اإلرهاب.
5- Tehran Times: UNCTAD -FDI inflows to Iran up nearly 50% in 2017.
6-Iran approves the Sixth Development Plan to boost investment.
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وتسعى إيران إىل تطبيق املعايري اليت وضعتها جمموعة العمل املايل ،فقد خطأت إدارة
روحاين يف تطبيق توصيات جمموعة العمل وهو ما ساعد يف تعطيل فرض إجراءات مضادة ضد
النظام املصريف اإليراين ،مع األخذ ابحلسبان أن العقوابت تعاظم أتثريها يف االقتصاد اإليراين عندما
طالت البنوك والنظام املصريف يف السابق .وتعمل احلكومة اإليرانية على معاجلة مواضع اخللل يف
نظامها املصريف ،ويف حال رفع هذا اإلشكال فقد يعد ذلك عامالً حمفزاً للمصارف األوروبية،
وغريها من البنوك الرئيسة يف العامل للتعامل مع إيران ،وتشكو بعض الشركات اإليرانية يف الداخل
من رفض الكثري من البنوك العاملية التعامل معهم كوهنا قد ختضع إلجراءات رمسية أو شروط أو قيود
أو عقوابت تنص عليها العقوابت املفروضة.
هل تعول إيران على حكومات حليفة لدعم اقتصادها؟
من املمكن أن تعول إيران على كسب التأييد والدعم االقتصادي من حكومات حليفة،
سواء من دول اجلوار كالعراق ،أو تركيا ،أو روسيا ،أو من احللفاء التجاريني يف االحتاد األورويب،
كذلك مشرتي النفط اإليراين من آسيا والسيما الصني ،وكوراي اجلنوبية ،واهلند ،والياابن.
لكن من الناحية العملية نتساءل عن أنواع الدعم الذي ميكن أن يقدمه كل حليف ممن سبق
ذكره لدعم االقتصاد اإليراين يف املدة املقبلة؟ ويبقى اجلواب رهن السياسات اخلاصة لدول اجلوار
اإلقليمي ،وقد يكون من املبكر التكهن هبذا األمر.
التفاوض جمدداً حول بعض بنود االتفاق النووي
ليست إيران وحدها من ترفض التفاوض حول تفكيك بنود االتفاق النووي ،حيث تشاركها
روسيا والصني ،لكن أورواب لديها بعض التعديالت تشمل تشديد التفتيش على املنشآت ،ومتديد
مدة االتفاق النووي ،مع اقرتاح ابتفاق مكمل يشمل األنظمة الصاروخية وبعض امللفات األمنية
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يف املنطقة .ويرى الطرف اإليراين أن املساعي األوروبية غري جادة للحفاظ على مكتسبات إيران
من االتفاق النووي ،حيث يرى ظريف وزير خارجية إيران “إعالن شركات أوروبية كربى احتمال
انسحاهبا من تعاوهنا مع إيران ال يتسق مع التزام االحتاد األورويب بتنفيذ (االتفاق النووي)».7
ويف تصريح آخر لظريف قال :إن هناك ثالثة سيناريوهات حمتملة أمام إيران يف حال
انسحاب أمريكا من االتفاق النووي ،هي:
السيناريو األول :أن تنسحب إيران من االتفاق النووي أيضاً ،وأن تنهي التزامها مبضمون
االتفاق وتستأنف ختصيب اليورانيوم بقوة.
السيناريو الثاين :يستخلص من آلية اخلالف والنزاع يف االتفاق النووي ،حيث تسمح جلميع
األطراف تقدمي شكوى رمسية يف اللجنة اليت ُشكلت للبت يف انتهاك مضمون االتفاق.
السيناريو الثالث :من احملتمل أن تتخذ إيران القرار بشأن االنسحاب من معاهدة «إن يب
يت» (احلد من انتشار األسلحة النووية) ،فهي من املوقعني على هذه املعاهدة .8
اخلامتة
يبدو أن تفكيك االتفاق اسرتاتيجية أمريكية هدفها إجبار إيران على الدخول من جديد يف
عملية تفاوضية لتحصيل اتفاق يروق أكثر للحكومة األمريكية ،لكن هذا االفرتاض ال يبدو مقبوالً
لإليرانيني؛ إذ إن االتفاق الذي يصفه الرئيس األمريكي بـ”الصفقة األكثر غباء” جيد -ابحلدة
نفسها -معارضني ُكثراً داخل إيران ،بعضهم يف مراكز صنع القرار اإليراين؛ لذلك ،فإن احلديث عن
دخول يف عملية تفاوضية جديدة بشأن الربانمج النووي اإليراين ،لن يكون مقبوالً ملراكز صناعة
 -7انصراف شرکتهای ارواپیی از مهکاری اب ایران اب تعهد ارواپ به برجام مهخوانی ندارد ،خربگزاری ایسنا
 -8ظریف سه سناریوی ِ
پیشروی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را تشریح کرد (ظريف :هناك ثالثة سيناريوهات حمتملة
أمام إيران يف حال انسحاب أمريكا من االتفاق النووي)
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القرار يف إيران ،ويبدو أهنم ليسوا واثقني من قدرة األطراف األوروبية على جتنب التبعات السيئة بعد
مرحلة االنسحاب األمريكي من االتفاق ،وكذلك ليس هناك أدىن قبول أبن يدخل اإليرانيون يف
إعادة تفاوض حول االتفاق النووي أو بشأن الصواريخ البالستية.
سيكون تداعيات االنسحاب األمريكي أزمات سياسية يف املنطقة ،وستعمد
ويف املقابل
ّ
إيران إىل تقوية عالقاهتا مع منافسي واشنطن ويف مقدمتهم روسيا والصني ،وستعمد أيضاً إىل جعل
إدارة الوالايت املتحدة األمريكية لألزمات يف املنطقة أمراً يف غاية الصعوبة دون األخذ بعني االعتبار
مصاحل ودور إيران.
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