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العالم

قضية

إيران
رهانات متناقضة على رفع
الحصار االقتصادي
لقوى المقاومة ،وهو
دعم طهران ً
الجانب األكثر إشغاال لالهتمام الغربي
في مسألة رفع الحصار االقتصادي
أو التخفيف منه ،هو مرشح ألن
يتصاعد ،وإن رأى باحثون أنه مرتبط
باإلرادة السياسية للقيادة اإليرانية،
أكثر منه بالواقع االقتصادي ،وذلك
ألن الجمهورية اإلسالمية تشن «حربًا
منخفضة التكلفة» على خصومها
إعداد فراس أبو مصلح
التخفيف مــن الـحـصــار االقـتـصــادي
الغربي على إيران يعني رفع القيود
عــن صــادرات ـهــا الـنـفـطـيــة ،وبــالـتــالــي
عودتها إلى مستوى اإلنتاج السابق
لـسـلـعـتـهــا ال ـت ـصــديــريــة الــرئ ـي ـس ـيــة.
ويعني أيضًا عودة تجارتها الدولية
إل ــى مـسـتــويــاتـهــا ال ـســاب ـقــة ،نتيجة
زوال األكالف اإلضافية املترتبة على
تـشــديــد ال ـح ـصــار ،كـمــا الـقـيــود على
تعامالتها املالية ،ما يعني انتعاش
ق ُـ ـط ــاع ــات اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـس ـل ـع ــي ال ـت ــي
ً
خنقت في السنوات األخـيــرة ،فضال
ع ــن ت ـحــريــر أصـ ــول ال ـب ــاد املـجـمــدة
فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،وع ـ ـ ـ ــودة االس ـت ـث ـم ــار
األجنبي املباشر إلى البالد الزاخرة
ب ــاإلم ـك ــان ــات اإلن ـت ــاج ـي ــة ،وصــاحـبــة
الـ ـس ــوق ال ـك ـب ـيــرة والـ ـ ــواعـ ـ ــدة ...ومــن
شأن ذلك أن ُي َ
ترجم زيادة في الدخل
القومي اإليراني ،وارتفاعًا في معدل
النمو.
ولـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروط الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ال ـتــي يـحــاول
ال ـ ـغ ـ ــرب ف ــرضـ ـه ــا مـ ـق ــاب ــل ت ـخ ـف ـيــف
قـبـضـتــه ع ـلــى خ ـن ــاق الـ ـب ــاد ،مبقيًا
ع ـ ـلـ ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ال ـ ـفـ ــوريـ ــة
لـلـحـصــار سـيـفــا مـصـلـتــا عـلــى رق ــاب

اإليرانيني ،ليست هي الوحيدة التي
ّ
تـنــغــص الـفــرحــة فــي ط ـهــران وعـمــوم
البالد .فحتى قبل تشديد الحصار،
ك ــان ــت إيـ ـ ـ ــران تـ ـع ــان ــي ،ع ـل ــى سـبـيــل
املثال ،من ارتفاع البطالة والعجز عن
خلق فــرص عمل إضافية تستوعب
قــوى العمل الجديدة الشابة .وفيما
ّ
التنعم
تتطلع غالبية اإليرانيني إلى
بمكاسب الرفع التدريجي للحصار
االق ـت ـصــادي الـغــربــي امل ـفــروض على
بـ ــادهـ ــم ،أو ع ـل ــى األقـ ـ ــل الـتـخـفـيــف
منه ،يراهن البعض في الداخل على
تغيير سياسي ـ اقتصادي ،مشيرين
إل ــى ال ـن ـم ــوذج الـ ــذي ت ـش ـهــده تــركـيــا
فــي عهد حــزب «الـعــدالــة والتنمية»،
حيث بيعت األصول العامة التركية،
ُ
وشـ ـ ِّـجـ ــع االسـ ـتـ ـه ــاك ب ــاالسـ ـت ــدان ــة،
مــا أدى إلــى ارت ـفــاع البطالة والــديــن
ون ـش ــوء فـقــاعــة اق ـت ـصــاديــة ال ب ــد أن
تـنـفـجــر ،وإلـ ــى االرتـ ـه ــان الـسـيــاســي
لـ«املستثمرين األجانب».
ال ـن ـت ـي ـج ــة األبـ ـ ـ ــرز ل ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات
االقتصادية الغربية عن إيران ،بفعل
ت ـســويــة م ـلــف بــرنــام ـج ـهــا الـ ـن ــووي،
ستكون ال ـعــودة الكاملة للبالد إلى
سـ ــوق ال ـن ـفــط ال ـع ــامل ــي ،م ــا س ـيــؤدي
ال ـعــام املـقـبــل إل ــى انـخـفــاض إضــافــي
ملـ ـ ـع ـ ــدل س ـ ـعـ ــر خـ ـ ـ ــام ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ب ـن ـحــو
 ،%14أو  10دوالرات للبرميل ،وفقًا
لتقديرات البنك الــدولــي ،في املوجز
االقتصادي الفصلي الصادر في آب
امل ــاض ــي .ورغ ــم ه ــذا االن ـخ ـفــاض في
سعر النفطّ ،
يقدر البنك أن إيــرادات
إي ـ ـ ــران ال ـن ـف ـط ـيــة س ـت ــزي ــد ب ـن ـحــو 15
مليار دوالر فــي السنة األول ــى فقط
عـلــى رف ــع الـعـقــوبــات ،متوقعًا كذلك
اإلف ـ ــراج «ف ـ ــورًا» ع ــن نـحــو  29مليار
دوالر من األصــول اإليرانية املجمدة
فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ،الـ ـت ــي ت ـب ـل ــغ قـيـمـتـهــا
اإلجمالي نحو  107مليارات دوالر.
وبـحـســب الـتـقــريــر امل ــذك ــور ،سـيــؤدي
رف ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات إل ـ ــى خ ـف ــض كـلـفــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة إليـ ـ ـ ـ ـ ــران ،مــا
ّ
سيمكنها مــن رفــع صــادراتـهــا التي
تبلغ قيمتها حاليًا نحو  130مليار

طموح «إصالحي» الستنساخ التجربة التركية

ترى مجلة «ذي إيكونوميست» ،في عددها الصادر في  28تشرين الثاني من العام املاضي ،أن
الهدف الــذي وضعته طهران ،لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة  %8في السنوات الخمس املقبلة،
هو «أكثر واقعية من الخطط الخمسية» للعديد من خصومها أو منافسيها .وتقول املجلة إن
«اقـتـصــاديــن يتحدثون عــن ق ــدرة إي ــران على نقل تجربة تـحــول االقـتـصــاد التركي فــي أواخــر
التسعينيات» ،وإن رفع العقوبات وحده ليس كافيا لتحقيق ذلك .ويعني نقل النموذج التركي خلق
فقاعة من «النمو» ،عبر بيع األصول العامة للقطاع الخاص ،األجنبي باألكثر ،وتشجيع االستهالك
عبر االستدانة .وتشير املجلة إلى تفاؤل حذر لدى «اإلصالحيني» اإليرانيني ،في هذا السياق،
ناقلة عن «محلل في طهران» ،لم تذكر اسمه ،قوله إن «سعر نفط أدنــى يعني حكومة أضعف
وقطاعًا خاصًا أقوى ...أحب أن ينخفض السعر إلى  20دوالرًا للبرميل»!

دوالر ،بـنـحــو  17م ـل ـيــار دوالر ،أي
م ــا يـشـكــل ن ـحــو  %3.5م ــن نــاتـجـهــا
املـ ـحـ ـل ــي .ويـ ـلـ ـف ــت الـ ـتـ ـق ــري ــر إلـ ـ ــى أن
بــريـطــانـيــا وال ـصــن والـهـنــد وتركيا
والسعودية ستكون أبرز الدول التي
سيزداد حجم تبادلها التجاري مع
إيــران ،بعد رفــع العقوبات التي أدت
إل ــى «ان ــزي ــاح» ت ـج ــارة إي ـ ــران بـعـيـدًا
ع ــن أوروب ـ ـ ــا ،ون ـح ــو آس ـي ــا وال ـش ــرق
األوسط.
أمــا االستثمار األجنبي املباشر في
إيران ،الذي انخفض بحدة بمليارات
الدوالرات بعد تضييق الخناق على
طهران عام  ،2012فسيعود لالرتفاع
مـ ـج ــددًا ،وخ ــاص ــة ف ــي ق ـط ــاع الـنـفــط
وال ـغــاز ،بحسب التقرير ال ــذي ّ
يقدر
القيمة اإلجمالية لهذا االرتـفــاع بما
ي ـ ــراوح ب ــن  3و 3.5م ـل ـيــارات دوالر
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون سـ ـنـ ـت ــن ،أي ب ـم ـق ــدار
ض ـعــف ح ـجــم االس ـت ـث ـم ــار األج ـن ـبــي
املباشر في العام الجاري ،ولكن من
دون أن يتجاوز ال ــذروة التي بلغها
ع ــام  .2003وي ـل ـحــظ ال ـت ـقــريــر تــزايــد
اه ـت ـم ــام ال ـش ــرك ــات امل ـع ــومل ــة بـقـطــاع
النفط والغاز اإليراني ،منذ التفاهم
فــي نـيـســان مــن ال ـعــام ال ـجــاري حــول
امللف الـنــووي ،متوقعًا أن يتصاعد
هذا املنحى مع رفع العقوبات« ،بما
يخدم الحاجة اإليرانية املاسة لرأس
املال ولتطوير التكنولوجيا» في هذا
القطاع.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ـبــاطــؤ االق ـت ـصــاد
اإليـ ــرانـ ــي ج ـ ــراء ال ـع ـق ــوب ــات ،يـلـحــظ
ال ـت ـق ــري ــر ت ـس ـب ــب األخـ ـ ـي ـ ــرة ب ـت ـحــول
ه ـي ـك ـلــي ف ــي هـ ــذا االقـ ـتـ ـص ــاد ،حـيــث
ت ـق ـل ـص ــت ق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـنـ ـف ــط وامل ـ ـ ــال
وص ـن ــاع ــة الـ ـسـ ـي ــارات وال ـب ـن ــاء على
نحو خ ــاص ،متوقعًا أن تـعــود هذه
القطاعات للنمو ،مع رفع العقوبات.
وبالحصيلةّ ،
يقدر التقرير أن يرتفع
م ـعــدل ال ـن ـمــو ف ــي إيـ ـ ــران ،بـفـعــل رفــع
ال ـع ـقــوبــات إل ــى ن ـحــو  %5ف ــي الـعــام
املـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ـ ــك م ــن  %3ف ــي ال ـف ـصــل
ال ـثــالــث م ــن الـسـنــة املــال ـيــة ال ـجــاريــة؛
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ال ـن ـس ـبــة األخ ـ ـيـ ــرة كــانــت
( %1.8نـ ـم ــو س ـل ـب ــي) فـ ــي ال ـف ـصــلنـفـســه مــن ال ـعــام امل ــاض ــي ،وارتـفـعــت
بفعل زي ــادة نـشــاط قـطــاع التصنيع
ً
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات املـ ـنـ ـجـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـض ــا
ع ــن الـ ـخ ــدم ــات .ويـ ـق ـ ّـدر ال ـت ـقــريــر أن
يرتفع مقياس «الــرفــاه االقـتـصــادي
املستدام» ،الــذي ُي ّ
عد مقياسًا أشمل
ً
وأك ـث ــر تـمـثـيــا ل ـلــواقــع م ــن مـقـيــاس
الـنــاتــج املـحـلــي ،بــواقــع  ،%2.8جــراء
رفع العقوبات ،أو ما قيمته  13مليار
دوالر دوالر.
ّ
وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ـح ــذر الـتـقــريــر
مــن آث ــار سلبية للمكاسب املرتبطة
بــرفــع الـعـقــوبــات ،تتمثل أســاســا في
ارتـفــاع سعر صــرف العملة املحلية،
جـ ـ ـ ــراء ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع األس ـ ـ ـعـ ـ ــار املـ ـت ــوق ــع،
م ــا ي ـق ـلــل م ــن ت ـنــاف ـس ـيــة الـ ـص ــادرات
اإليــرانـيــة غير النفطية ،وخصوصًا
ال ـ ـصـ ــادرات ال ــزراع ـي ــة وال ـص ـنــاع ـيــة،
ويـ ـشـ ـج ــع ق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،ع ـلــى
حـســاب قـطــاعــات اإلن ـتــاج الحقيقي.
وم ــن ش ــأن ذل ــك أن يـجـعــل ال ـ ــواردات
أرخـ ـ ـ ــص ،داف ـ ـعـ ــا املـ ـ ـي ـ ــزان ال ـت ـج ــاري
إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن ال ـع ـجــز واالخـ ـت ــال.
ويـلـفــت الـتـقــريــر إل ــى أن إي ــران سبق
أن شـهــدت ه ــذه ال ـظــاهــرة فــي مطلع
األل ـفـيــة الـثــانـيــة ،حــن كــانــت أسـعــار
النفط مرتفعة جدًا ،وكانت العقوبات
أق ـ ـ ــل ت ـ ـ ـشـ ـ ــددًا ،م ـ ــذك ـ ـرًا ب ــال ـص ـع ــوب ــة
الـ ـت ــي القـ ـتـ ـه ــا ح ـي ـن ـه ــا ال ـص ـن ــاع ــات
ال ـت ـصــديــريــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،والف ـت ــا إلــى

تراهن فئة على رفع الحصار إلحداث تغيير سياسي ــ اقتصادي في البالد (أرشيف)

مقاومة الهيمنة
الغربية شرط االزدهار
االقتصادي
يحتاج االقتصاد لخلق
 5ماليين فرصة عمل
في  5سنوات مقبلة

أن ال ـص ـنــاعــات ال ـت ــي حـقـقــت تـقــدمــا
ف ــي ت ـلــك الـحـقـبــة ك ــان ــت الـصـنــاعــات
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة وال ـب ـت ــروك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة،
وبـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة،
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـت ـل ـق ــى دع ـ ـمـ ــا ك ـب ـي ـرًا
م ــن ال ـح ـكــومــة ،م ــن ري ــع ال ـن ـفــط ،بما
ف ــي ذلـ ــك دعـ ــم اس ـت ـهــاك ـهــا لـلـطــاقــة.
ّ
ويذكر التقرير بأنه عندما خفضت
الـحـكــومــة م ــن ال ــدع ــم ،تــراج ـعــت تلك
ال ـص ـن ــاع ــات ال ـت ـص ــدي ــري ــة ب ـســرعــة،
مشيرًا في هــذا السياق إلــى الحاجة
لزيادة إنتاج السلع والخدمات غير
القابلة للتبادل (أي تلك التي ال يمكن
تـصــديــرهــا أو اس ـت ـيــرادهــا) ،كعامل
اسـ ـتـ ـق ــرار فـ ــي وجـ ـ ــه ت ـق ـل ـب ــات سـعــر
الصرف.

وي ـل ـفــت ال ـت ـقــريــر إل ــى ت ــده ــور مـعــدل
الـتـشـغـيــل ج ــراء تـشــديــد الـعـقــوبــات،
مشيرًا إلى حاجة االقتصاد اإليراني،
ح ـتــى ق ـبــل ت ـشــديــد ال ـع ـق ــوب ــات ،إلــى
زيـ ـ ــادة خ ـلــق فـ ــرص ال ـع ـم ــل .بحسب
دراســة لجامعة «وارتــون» ،فإن نحو
 %60مــن اإليــران ـيــن دون ســن ال ــ،30
فيما بطالة الشباب مرتفعة ،خاصة
ع ـنــد ال ـن ـس ــاء ( %17.9م ــن ال ـش ـبــاب
ال ــذك ــور عــاطـلــون مــن الـعـمــل ،مقابل
 %39عند الشابات) .وبحسب تقرير
البنك الــدولــي ،فــإن مــا بــن  800ألف
إلى  900ألف من اإليرانيني يدخلون
«س ــوق الـعـمــل» كــل س ـنــة ،فـيـمــا كــان
االقتصاد اإليراني ،حتى قبل تشديد
ال ـع ـق ــوب ــات ،يـنـتــج  200أل ــف فــرصــة
ّ
ويقدر البنك أن
عمل فقط في السنة.
االقتصاد اإليراني يحتاج إلى خلق
 5مــايــن فــرصــة عـمــل فــي الـسـنــوات
الخمس املقبلة ،مع افتراض أن معدل
ال ـن ـمــو س ـي ـحــوم ح ــول  ،%5.5وذل ــك
فـقــط كــي يـبـقــي عـلــى م ـعــدل البطالة
عـ ـن ــد  .%10وي ـع ـن ــي ذلـ ـ ــك ال ـح ــاج ــة
لــزيــادة مـلـيــون فــرصــة عـمــل سنويًا،
فيما ينتج االقتصاد حاليًا أقــل من
خمس هذا العدد.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ـش ـ ــرط ل ـخ ـل ــق ف ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل
ت ـل ــك ب ــاملـ ـع ــدل املـ ـطـ ـل ــوب ،ف ـه ــو رف ــع
التوظيفات .ويلفت التقرير إلــى أن
مـ ـع ــدل ال ـت ــوظ ـي ــف ال ـح ــال ــي ه ــو أق ــل
بنحو  %5من الناتج املحلي ،أو 20
مليار دوالر ،مــن املـعــدل ال ــذي سمح
لالقتصاد بالنمو بمعدل  5إلى %6
س ـن ــوي ــا ،ب ــن أواخ ـ ـ ــر الـتـسـعـيـنـيــات

