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ة للعقوبات األمريكية  األبعاد االقتصاديَّ
على إيران وتداعياتها على العراق

د. نÎيــــ� ج فــــ� ا����ـ��ـــي 

أستــــاذ ا�قتصــــاد- جامعــــة البصــــرة

ملخــص

 º�� إي�ان وان ¦���ت�� º�� ية�
ة األ�� تتناول �ذه ا��را�ـــة ا� ق�ب�Ï ا�قت�Áديَّ
 إيـــ�ان تقب¨ ت�Ñ و�أة ا� ق�ب�Ï وا�ضغ�ط �نذ ق�ابة 

َّ
ا� �اق، إذ ��º ا��غ� �ن أن

�ت ا� ق�ب�ت وا�ضغ�ط ��º إي�ان ��� �� خ�ل فت�ة 
َّ
 أث

ْ
¢ �� ي�بق أن

َّ
أرب ة �ق�د، فإن

 Ñ�Óو� Ôأ��دية ا�ج�ن � َ
ُ

�ذه ا� ق�ب�Ï ت 
َّ

ا��ئÕÓ األ��
�ي دون��� ت�ا�Ô، �¨ أن
 ��ة. و� � ا�ت��اف ا�قت�Áد �� ا���ة األب�ز خ�ل ت�Ã ا�����ة، و ذات Æفٍة دو�يَّ
�ات 

ِّ
¿ة غي� ��ب�قة ب��ت�اف ق�دة ا�نظ�م نف�¢، �يث ت�اج ت ا��ؤش �� ت�ك آث�ًرا ��رثيَّ

 Ïدرا�Æ �� ة وان��رÏ أ� �ر ا� ��ة، وت�قفت ا��Áدرات اإلي�اني¿ة و� �يَّ ا�قت�Áديَّ
 في 

َّ
ة إ� ة ا��و�يَّ ��ت ا����يَّ فÝ وا�� �دن، و�ي� بين إي�ان وبين ا�ت ��� �¨ ا��ؤ�َّ

ِّ
ا�ن

ح ب¢ �ن ج�نÔ ا���ي�ت ا��ت��ة. وق� ��ن ��ذه ا� ق�ب�ت  َّ�Á�ُ إ��ٍر إن��ني ���ود
 ب��غة ��º ا��ضـــ¨ ا�قت�Áدي في إيـــ�ان و��º ت ���ت�� �ـــ¨ دول ا� ���، 

ٌ
Ïتأثي�ا

�ة، وأ���� دو�ة 
ِّ
ة �ؤث وخ�Æً�Á دول ج�ار إي�ان وا�تي ت�تبÝ � �� ب �ق�Ïٍ اقت�Áديَّ

ا� �اق، و�ذا �� �ت��ول �ذه ا��را�ة �ن�قشت¢.
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مقــد مــــة
 العقوبات 

َّ
ة مختلفة منذ أكثر من ٤٠ عاًما، غير أن تعرضت إيران إلى عقوباٍت أمر�كية ودوليَّ

التي فرضها ترامب في عام ٢٠١٨م، بعد ا�نسحاب من ا�تفاق النووي، �انت األكبر أثًرا على 

ا�قتصاد والمجتمع اإليراني؛ حيث طالت تداعياتها �افة جوانب الحياة في إيران.

 تأثيرها 
َّ

ولــم تقتصر اآلثار الناجمة عن العقوبات األمر�كية علــى إيران فقــط، وإنما امتــد

ــة وثيقة،  ــة واقتصاديَّ ـران ع�قــاٍت تجار�َّ  تلك التــي تربطها بإـي
ً

إلــى الــدول األخــرى وخاصــة

ة كبيرة عززهــا الجوار   اقتصاديَّ
َ

كما هو حال العراق الــذي تربطه مع إيران ع�قاٍت ووشــائج

الجغرافي والمصالح المشتركة.

 العراق 
َّ

ا على ا�قتصاد والمجتمع اإليراني، ونظًرا ألن
ً

 للعقوبات األمر�كية أثًرا بالغ
َّ

 أن
َّ

و� شك

 العراق 
َّ

ما أن ر بهذه العقوبات، و� ســيَّ
َّ
يحتُل أهمية مركز�ة في اإلستراتيجية اإليراني�ة فقد تأث

 أهم منافذ النظام اإليراني للتغلب على 
َ

 أحد
َّ

بعد ا�نسحاب األمر�كي من ا�تفاق النووي ُعد

 أهم ركائز إستراتيجية المواجهة التي انتهجتها طهران في مواجهة 
َ

العقوبات األمر�كية، وأحد

ة عن  ة قطــع المــوارد الماليَّ إســتراتيجية الضغــوط القصــوى التي اســتهدفت بصورٍة أساســيَّ

 إلى 
ً

فط وغيرها من الصادرات، إضافة
ِّ
النظام اإليراني من خ�ل العمل على تصفير صادرات الن

ــر ارتفاع وتيرة التصعيد بين  ة مع الخارج، وهذا ُيفسِّ العقوبات الواسعة على التعام�ت الماليَّ

الو�يات المتحدة وإيران في تلك الساحة عن غيرها من مناطق التماّس األخرى في المنطقة.

ة األمر�كية من تأثيراٍت على  ا أفضت إليه العقوبات ا�قتصاديَّ ة الدراســة ِممَّ ت�بــُع أهميَّ

ــة حول العالم  ة والتبــ�ادل التجــاري وا�قتصادي لعديٍد من األطراف الدوليَّ التفاعــ�ت الدوليَّ

ما األطراف التي تحظى بع�قاٍت مع الو�يات المتحدة، إذ خلفت العقوبات  مع إيران، و� سيَّ

 المواطن اإليراني هو من يتكبد العبء األكبر 
َّ

األمر�كية ضغوًطا غير مسبوقة على إيران، بْي�د أن

جّراء تدهور اقتصاد البلد.

 من إيران والعراق وعلى 
ٍّ

 تأثير العقوبات األمر�كية على �ل
َ

 تكشف
ْ

حاول هذه الدراسة أن
ُ

ســت

مات المشتركة بين ا�قتصادين  ة ب�نهما من خ�ل إلقاء الضوء على السِّ الع�قات ا�قتصاديَّ

اإليراني والعراقي، وواقع الع�قات بين البلدين، والعقوبات األمر�كية ذات الطابع ا�قتصادّي 

 منهما.
ٍّ

التي فرضتها الو�يات المتحدة على إيران، وأثُر تلك العقوبات على �ل

مات المشتركة وواقع العالقات أواًل: االقتصادين اإليراني والعراقي: السِّ
ـمات المشـتركة بين ا�قتصاديـن العراقـي واإليرانـي، أبرزهـا الصفة   من السِّ

ٌ
هناك مجموعة

فط في الناتج المحلي اإلجمالي، ورغم ذلك فواقع 
ِّ
ة ل�� ا�قتصادين وارتفاع مساهمة الن الر�عيَّ

وضح فيما يأتي:
ُ
ة ب�نهما منذ عام ٢٠٠٣م يميل أكثر لصالح إيران كما سن الع�قات ا�قتصاديَّ

��ت ا��شت��ة ببين ا�قت�Áدين. 1 ا��ِّ

فط والغاز الطبيعي، 
ِّ
 واسعة من الموارد الهيدروكاربوني�ة في مقدمتها الن

ً
 العراق قاعدة

ُ
يمتلك

ة تصل إلى ١٤٥ مليار برميل  إذ يأتي العراق في المرتب�ة الرابعة بما يمتلكه من احتي�اطاٍت نفطيَّ
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األبعاد االقتصاديَّة للعقوبات األمريكية على إيران وتداعياتها على العراق

تش�ل ١١٫٦٪ من ا�حتي�اطي العالمي عام ٢٠١٨م(١). فيما يحتُل العراق المرتب�ة الثاني�ة في أوبك 

ر العراق من 
َّ

ا عـام ٢٠١٩م، وقد صـد مـن حيـث اإلنتـ�اج الذي وصل إلـى ٤٫٦٨٠ مليون برميـل يوميًّ

ا عام ٢٠١٩م. فط الخام نحو ٣٫٥٢٦ مليون برميل يوميًّ
ِّ
الن

ا ســوى  ه � ُي�تج حاليًّ
َّ
ا، فإن  طاقة التكر�ر في العراق تصل إلى ٨١٥ ألف برميل يوميًّ

َّ
ورغم أن

 العراق ُيصدر أكثر مــن ٨٦٪ من نفطه 
َّ

ة أْي إن ا من المشــتقات النفطيَّ ٦٤٤ ألف برميل يوميًّ

ة في  ع ســوى أقل من ١٤٪ منه(٢)، وهو ما يشــير إلى تخلف الصناعــة النفطيَّ
ِّ
خاًمــا فيما � ُيصن

ة احتي�اجاته من خ�ل استيراد  ة، وتغطية بقيَّ  ا�حتي�اجات المحليَّ
ّ

العراق وعدم قدرتها على سد

ة بقيمة ٢٫٨ مليار دو�ر عام ٢٠١٨م. منتجاٍت نفطيَّ

كما يمتلك العراق حوالي ٣٧٢٩ مليار متٍر مكعب من ا�حتي�اطات المؤكدة من الغاز الطبيعي 

 قليلة 
ً

�ا(٣). فيما ُي�تج العراق كمية َوفق بي�انات ٢٠١٨م وهو ما يجعله في المرتب�ة الخامسة عربيًّ

من الغاز المسوق لم تزد عن ١٤٫٥ مليار متٍر مكعب؛ ولذلك يستورد العراق الغاز الجاف لتغذية 

 العراق يحرق نحو 
َّ

ا، واإلشكالية هي أن محطات الطاقة الكهربائي�ة بما يفوق المليار دو�ر سنو�ًّ

ة في  فط والكمية المحروقة تكفي لتلبي�ة حاجات العراق المحليَّ
ِّ
نصف الغاز المصاحب للن

توليد الكهرباء(٤).

 في 
ُ

ة عميقة فــي ب�يتــ�ه اإلنت�اجية تتجســد وعانــى ا�قتصــاد العراقي من اخت��ٍت هيكليَّ

فط في تكو�ن الناتج المحلــي اإلجمالــي والتي بلغت عام 
ِّ
�ة المرتفعة للن المســاهمة ال�ســبيَّ

٢٠١٨م نحــو ٤٦٪، فــي حيــن تدنــت مســاهمة الزراعــة إلــى ٢٫٤ ٪ والصناعــة التحو�ليــة إلى 

١٫٩ ٪ خ�ل العام نفسه(٥).

َعد إيران إحدى أغنى 
ُ

ة، إذ ت  ر�عيَّ
ٌ

 �ليهما دولة
َّ

على الجانب اآلخر، تشــترك إيران مع العراق بأن

فــط الخــام والغاز الطبيعــي، إذ يوجد فيها نحو ١٥٥٫٦ مليار برميٍل كاحتي�اطيٍّ 
ِّ
دول العالــم بالن

فط الخام 
ِّ
فط الخام. فيما يبلغ إنت�اج الن

ِّ
ل نحو ١٠٫٣٪ من ا�حتي�اطي العالمي للن

ِّ
د ُيشك

َّ
مؤك

فط 
ِّ
ا عام ٢٠١٨م ُيشــكل نحــو ٤٫٧٪ من إنتــ�اج العالم من الن فيها زهاء ٣٫٥٥٣ مليون برميل يوميًّ

ة لعام  ا وب�سبة ٤٪ من إجمالي الصادرات العالميَّ الخام. وتصدر إيران ١٫٨٥٠ مليون برميل يوميًّ

ة، مصــدر التمو�ل الرئ�س لميزانيــ�ة النقد األجنبي في  َعــد عوائد الصادرات النفطيَّ
ُ

٢٠١٨م. وت

�ة الجار�ة، أو لنقلها أو  ة أو لدعم الميزانيَّ عِملت هذه العوائد للتنمية ا�قتصاديَّ
ُ

ســت
ُ
إيران، ســواًء ا

ب�اع وسائل 
َّ
تسر�بها إلى الناس بش�ٍل عام عن طر�ق ا�ستعمالين المذكور�ن، أو عن طر�ق ِات

ة في  ا ومادة أوليَّ
ً

فط يســتعمل أيضا وقود
ِّ
 الن

َّ
 عن ذلك فإن

ً
أخرى مباشــرة أو غير مباشرة، وفض�

ة. كثير من ال�شاطات اإلنت�اجيَّ

ا تش�ل ما نسبت�ه ٢٫١٥٪ من  تمتلك إيران طاقات تكر�ٍر كبيرة بلغت ٢٫١٤١ مليون برميل يوميًّ

ة لم يزد عن ١٫٦٩١ مليون برميل   إنت�اجها من المشــتقات النفطيَّ
َّ

طاقة التكر�ر في العالم، غير أن

 من أكبر الدول التي تحتوي على احتي�اطيات الغاز الطبيعي في العالم، 
ً

َعد إيران واحدة
ُ

ا. وت يوميًّ

ها تأتي بالمرتب�ة الثاني�ة بعد روســيا من ناحية ا�حتي�اطيات الغاز�ة التي تصل في إيران إلى 
َّ
إذ إن

حوالي (٣٣,٨٩٩ مليار متٍر مكعب قياســي) في عام ٢٠١٨م، وهذه ال�سبة تش�ل حوالي ١٧٪ من 
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إجمالي ا�حتي�اطيات الغاز�ة في العالم، وثلث احتي�اطي األوبك منها ٣٣٪ من الغاز المصاحب 

َعد إيران من أبرز الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وتحتُل 
ُ

و٦٧٪ فــي حقول الغاز غير المصاحب. ت

المرتب�ة الثالثة بعد روسيا والو�يات المتحدة األمر�كية إذ بلغ إنت�اجها ٢٤٨٫٥ مليون متٍر مكعب 

قياسي/يوم من الغاز الطبيعي(٦).

فطي (بما فيه الزراعة والصناعة 
ِّ
 القطاع غير الن

َّ
ظهر بي�انات البنك المركزي اإليراني أن

ُ
وت

والخدمــات) يشــكل قرابــة ٨٣٪ مــن الناتــج المحلــي للبــ�د خــ�ل ٢٠١٤/٢٠١٣م، وهو ما 

فط على قرابة ١٧٪ من الناتج المحلي 
ِّ
يعكُس تنوًعا أكبر في ناتج الب�د، ب�نما يســتحوذ الن

خ�ل العام نفسه(٧).

ة هي الصفة المشــتركة بيــن ا�قتصاديــن العراقي  ــمة الر�عيَّ  السِّ
َّ

ــا تقــدم أن ــص ِممَّ
ُ
نخل

فط في الحصول على العم�ت األجنبي�ة وفي تمو�ل 
ِّ
 ك�هما على مورد الن

ُ
واإليراني، إذ يعتمد

ة األخرى، فيما يب�دو ا�خت�ف ب�نهما واضًحا  الموازنة العامة، وفي تفعيل األنشــطة ا�قتصاديَّ

ــة اإليراني�ة على نظيرتها العراقية من حيث درجة التطور  ة والصناعيَّ في تفوق األنشــطة الزراعيَّ

ا كبيًرا إليران منذ عام ٢٠٠٣م.
ً

ل فائض وقد انعكس ذلك على الميزان التجاري ب�نهما الذي سجَّ

ة بين العراق وإيران ٢. واقع العالقات االقتصاديَّ
 

ْ
أدت التداعيـات المرتبطـة بغـزو العـراق وسـقوط النظـام العراقـي فـي أبر�ـل ٢٠٠٣م إلـى أن

 واضحـة لمصالحها اإلسـتراتيجية في العـراق، والتطلـع إلى بن�اء قاعـدٍة مت�ن�ة 
ً

ران رؤ�ـة ـى إـي
َّ
ت�بن

ا، أتاحت لها أن تكون في وضٍع  �ا، وسياسـيًّ ا، وأمنيًّ ا، وثقافيًّ ا، واجتماعيًّ وُمتعـددة الر�ائـز اقتصاديًّ

ى المجا�ت وفـي مقدمتها 
َّ
نها من تعز�ـز الع�قـة الثن�ائيـ�ة مـع العـراق في شـت

ّ
إسـتراتيجي مك

ة مع   الخط البي�اني المتصاعد لع�قاتها ا�قتصاديَّ
َّ

الجانب ا�قتصادي، وعلى نحٍو ُيشـير إلى أن

ز من اقتصادها وسـاعدها على 
ّ
العـراق منـذ عام ٢٠٠٣م، والتي جاءت مخرجاته لصالح إيران، عز

ة. حل العديد من مش��تها ا�قتصاديَّ

 كبيرة في المجال ا�قتصادي بال�سبة إليران، وُ�َعد بمثابة الرئة 
ً

ل أهمية
ِّ
وأصبح العراق ُيمث

ا في ظل العقوبات األمر�كية المفروضة عليها، وعملت إيران على  التي ت�نفس بها إيران اقتصاديًّ

ا بها، و�كون اعتمادُه عليها بش�ٍل كبير دون غيرها، وبخاصة في مجالي   تربط العراق اقتصاديًّ
ْ

أن

رة للعراق 
ِّ

الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائي�ة. تأتي إيران فــي المرتب�ة األولى بين الــدول الُمصد

ة خ�ل السنوات الث�ث األخيرة، بعد أن �انت في المرتب�ة الخامسة عام  لع غير النفطيَّ من السِّ

٢٠١٥م، وتحتُل إيران المرتب�ة الثاني�ة بعد الصين من حيث حجم التب�ادل التجاري مع العراق.

لعية  ــر البي�انات في الجدول (١) على ا�تجاهات التصاعدية في قَيم الصادرات السِّ
ِّ

وتؤش

اإليراني�ة إلى العراق والتي بلغت أقصاها في عام ٢٠١٧م بمقدار ٨٫٧٥٧ مليار دو�ر تش�ل نحو ٣٠٪ 

ا، إذ  لعية إلى إيران من الصفر عمليًّ ة للعراق، فيما تقترب صادرات العراق السِّ ليَّ
ُ
من الواردات ال�

 عن ٧٠٠ ألف دو�ر عام ٢٠١٧م. ولذلك كان الميزان التجاري بين العراق وإيران 
ً

ها تز�د قلي�
َّ
إن

 ا�نخفاض 
َّ

ا لمصلحة إيران بين عامــي (٢٠٠٣–٢٠١٨م)، و�بــ�دو أن
ًّ

ا وعلى نحٍو كبير جد
ً

فائض

لعية اإليراني�ة إلى العراق في عام ٢٠١٨م والذي بلغ ٤٫٠٦٦ مليار  الحاصل في قَيم الصادرات السِّ
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األبعاد االقتصاديَّة للعقوبات األمريكية على إيران وتداعياتها على العراق

لعية اإليراني�ة إلى  ة العراقية مصدرُه عدم تسجيل التدفقات السِّ دو�ر حسب البي�انات الرسميَّ

ة التي ت��شر في العراق والتي ترتبط بالعقوبات األمر�كية  العراق من خ�ل المنافذ غير الرسميَّ

ة اإليراني�ة بالدو�ر األمر�كي. على إيران والقيود التي فرضتها على تسو�ة التجارة الخارجيَّ

كما بلغت حصة إيران من ســوق األدو�ة والُمعدات الطبي�ة في العراق ١٪، والمعادن ١١٪ 

والمنتجــات الغذائّي�ة ١٨٪، ومــواد البن�اء ٥٥٪، والز�وت المنجمية ومنتجات المصافي ٤٨٪، 

ر إلى العراق التي تشــكل ٢١٪ 
َّ

صد
ُ

ــلع التي ت َعد غالبي�ة السِّ
ُ

والمنتجات البتروكيماو�ة ٢٨٪. ت

ة مــن ضمن البضائع المؤدية إلى خلق فرص العمل  من إجمالي الصادرات اإليراني�ة غير النفطيَّ

 أكثر من مليون مهنة في إيران تعتمد على 
َّ

شــير الدراسات إلى أن
ُ

وذات قيمة مضافة عالية، إذ ت

الصادرات إلى العراق(٨).

ة للعراق التي وصلت إلــى ٢٫٨ مليار دو�ر عام  ر الوحيد للمنتجات النفطيَّ
ّ

ـران المصد َعــد إـي
ُ

ت

٢٠١٨م، و�تم إبرام الصفقات من خ�ل القطاع الخاص في البلدين ولذلك � توجد مشــكلة 

فــي تلقي األموال في معام�ت القطاع الخــاص الدولي، و�تم تصدير جزٍء ُمهم من المنتجات 

ة اإليراني�ة إلى العراق من خ�ل كردستان(٩). النفطيَّ

ا و٤٥ مليون 
ً

ا صيف كذلك يستورد العراق من إيران غاز جافا بمقدار ٧٠ مليون متٍر مكعب يوميًّ

ر إيران الغاز إلى 
ِّ

صد
ُ

ا شتاًء، وبكلفة بلغت ٢٫٤١٩ مليار دو�ر عام ٢٠١٩م، وت متٍر مكعب يوميًّ

العراق من خ�ل خطي أناب�ب، األول: من نفط خانة إلى بغداد. والثاني: من عبادان إلى البصرة. 

ع 
َّ

وقد بلغت �لفة بن�اء هذين الخطين ٨٠٨ مليون دو�ر. و�حتاج العراق إلى مضاعفة الغاز المتوق

تجهيزه للمحطات الكهربائي�ة من ١٤٨٥ مليون قدٍم مكعب قياسي (مقمق) عام ٢٠١٨م إلى ٢٩٢٠

(مقمق) عام ٢٠٢٢م؛ إلنت�اج الطاقة الكهربائي�ة المتزايدة بفعل نمو الس�ان والنمو ا�قتصادي.

ــا فــي إنجاز مجمعات غــاز البصــرة وابــن عمــر والناصر�ــة والحلفاية  و�جــري العمــل حاليًّ

ــل أن تدخــل معظمها إلــى اإلنت�اج عــام ٢٠٢٢م لــو توفر  والمنصور�ــة ومجنــون التــي مــن المؤمَّ

التمو�ل الكافي لها. وعلى ذلك س�ســتمُر العراق في ضوء احتي�اجاته المتزايدة للغاز الجاف 

على األقل خ�ل السنوت الث�ث المقبلة إلى استيراد الغاز اإليراني؛ بسبب عدم توفر البدائل 

ة(١٠). ة والخارجيَّ الداخليَّ

و�عتمد العراق على إيران في استيراد جزٍء من احتي�اجاته من الطاقة الكهربائي�ة، حيث يستورد 

العراق نحو ١١٠٠ ميجاواط من الطاقة الكهربائي�ة من إيران من خ�ل أربعة خطوط كهربائي�ة، 

وتمَّ تمديد العقد الخاص بإمداد العراق بالطاقة الكهربائي�ة لمدة عاميــن في ٠٤ يوليو ٢٠٢٠م، 

ا. وبعد أن رفض العراق تسديد الديون المترتب�ة   العراق نحو ٨٠٠ مليون دو�ر سنو�ًّ
ُ

وهو ما ي�لف

 
ً

عليــه والتي تتــراوح ما بين ٥ -٦ مليارات دو�ر إلى إيران من خ�ل المصارف الصي�ي�ة خشــية

ة  من العقوبات األمر�كية وهي الديون الناجمة عن اســتيراد الكهرباء والغاز والمنتجات النفطيَّ

لع التي تحتاجها، و�تم الدفع من  اإليراني�ة، تمَّ تأســ�س شركة إيراني�ة في العراق تقوم بشراء السِّ

خ�ل المصرف العراقي للتجارة(١١).

وُ�شــ�ل الســياح العراقيون ٤٠٪ من مجمل السياح األجانب المتوجهين نحو إيران، إذ يصل 
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ا يعني دخول ث�ثة مليارات دو�ر بشكٍل  عددهم إلى أكثر من ث�ثة م�يين ســائح عراقي، ِممَّ

تقر�بي إلى الب�د(١٢).

٢م ٢-٠١٨ ٠٠ ة اإلي�اني¿ة ٢ �¨ غي� ا�نف�يَّ ج�ول رق� (١): ت��ر ا�تي�ادات ا� �اق �ن ا��ِّ

ا��تãادات (��ي�ن دو�ر)ا��نة

ن�بة ا��تãادات �ن إي�ان 

إä ا��تãادات اإلج���ية 

�� �اق ٪

20022182.8

20035885.9

20043691.7

200512346.2

200617189.2

2007184210.1

2008411913.6

2009456013.9

2010453912.1

2011473511.6

2012567811.3

2013525710.5

2014618213.7

2015620615.2

2016595920.4

2017875730.1

2018406611.9
https://bit.ly/3klPJLB ،ر: بغداد، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، التقار�ر السنو�ة ل�ستيرادات�Áا��

ة األمريكية على إيران ثانًيا: العقوبات االقتصاديَّ
ة أحد أنواع الجزاء المتعارف عليه في القانون الدولي. ومعناها  ة الدوليَّ َعد العقوبات ا�قتصاديَّ

ُ
ت

ـة مـع أفـراد أو دول لتحقيق غرض إص�ح سـلوٍك عدوانـيٍّ وحماية  وقـف الع�قـات ا�قتصاديَّ



35 مجلة الدراسات اإليرانية

األبعاد االقتصاديَّة للعقوبات األمريكية على إيران وتداعياتها على العراق

لم واألمن الدولّيْين(١٣). مصالح الدول األخرى، والحفاظ على السِّ

شــهدت الع�قات األمر�كية-اإليراني�ة تأزًما واضًحا، عِقب الثورة اإليراني�ة عام ١٩٧٩م، التي 

رفعت شعار «الموت ألمر��ا»، واقتحم الثوار السفارة األمر�كية بطهران في نوفمبر١٩٧٩م، 

ا منهم، فقطعت أمر��ا ع�قاتها الدبلوماسية مع إيران في٠٧ أبر�ل ١٩٨٠م، 
ً

واحتجزوا ٥٢ موظف

خ�ل فترة الرئ�س األسبق جيمي �ارتر.

وفرضت الو�يات المتحدة عقوباتها على طهران، وتمثلت في فرض الحظر التجاري، وحظر 

السفر؛ وحاولت إيران في وقتها تطبيع الع�قات مع الو�يات المتحدة، فأطلقت المحتجز�ن 

في ٢٠ ين�اير ١٩٨١م، في يوم تولي رونالد ر�جان الرئاسة. وفي عام ١٩٨٦م، استغلت إدارة ر�جان 

حاجة إيران لألسلحة، فتم إبرام صفقة بوساطٍة إسرائيلية لحل أزمة الرهائن األمر�كان بلبن�ان 

ا، لكسب موقف ُيحســب له خ�ل و�يت�ه الثاني�ة أمام الرأي العام األمر�كي لكنَّ الصفقة  سرًّ

ِشفت، وتحولت لفضيحة، ُعرفت باسم «إيران جيت».
ُ

ك

توالت العقوبات األمر�كية على إيران، وشهد يوليو ١٩٨٨م مصرع ٢٩٠ من ركاب طائرة 

طِلق من الســفين�ة الحربي�ة األمر�كية 
ُ
 إلصابتها بصاروخ أ

ً
الخطــوط الجو�ة اإليرانيــ�ة؛ ن�يجة

«في�سين». وفي عهد الرئ�س بي�ل �لنتون عام ١٩٩٥م تمَّ فرض حظٍر اقتصاديٍّ شامل، للحيلولة 

دون تزود إيران بتقني�ات األسلحة النوو�ة(١٤).

ا 
ً

وأقر الكونغرس األمر�كي عــام ١٩٩٦م قانون العقوبات اإليرانــي الليبي، والمعروف �حق

«قانون العقوبات اإليراني»؛ بهدف حظر تصدير معدات الطيران إلى إيران، وفرض عقوبات 

ما تلك التي تستثمر أكثر من  ة على الشركات التي تتعامل مع إيران وليبي�ا، و� سيَّ اقتصاديَّ

فط والغاز اإليراني، ومع ذلك، لم تنجح أمر�كا في تطبيق 
ِّ
ا في قطاع الن ٢٠ مليون دو�ر سنو�ًّ

العقوبات بعد احتجاج الدول األوروبي�ة.

ة بحظر تصدير  وفــي عام ١٩٩٧م، أصدر الرئ�س األمر�كي األســبق بي�ل �لي�تون، أوامر تنفيذيَّ

لع والخدمات من الو�يات المتحدة إلى إيران أو ِمن إيران إلى الو�يات المتحدة. كما  جميع السِّ

فرضت واشــنطن عقوباٍت على ث�ثة مصارف إيراني�ة، وأطلقت عبارة «ناشُر أســلحة الدمار 

ة العديد  الشامل» على الحرس الثوري اإليراني. ومنذ ذلك الوقت، أضافت وزارة الخزانة الماليَّ

دت وزارة الخزانة األمر�كية نحو ٢٠ شركة 
َّ

من المصارف اإليراني�ة إلى قائمتها السوداء، كما حد

لة 
َّ

 تحت ســيطرة الحكومة اإليراني�ة، مما يجعلها غير مؤه
ٌ

ة وبتروكيميائي�ة على أنها واقعة بتروليَّ

 مجلس األمن الدولي عام ٢٠٠٧م عقوباٍت على 
َ

للتعامل مع قطاع األعمال األمر�كي. وفرض

ا وشركة لها 
ً

ن ذلك تجميد أصول ٢٨ فرد أفراد وشر�ات ذات ع�قة بالبرنامج النووي، وتضمَّ

ع�قة بالعمل النووّي أو برنامج الصوار�خ البال�ستي�ة.

هُمها واشنطن 
ِّ
ة على مســؤولين إيرانيين وشر�ات تت وفي عام ٢٠٠٨م، ازدادت القيود الماليَّ

عت  بمساعدة إيران على تطو�ر برنامجها النووي، وتبعتها قيوُد سفر على األفراد والشر�ات، ووسَّ

غطي جميع 
ُ

�ة وعسكرّ�ة مًعا لت  مدنيَّ
ٌ

جار في مواد لها اســتخدامات
ّ
دائرة الحظر الجزئي على اِ�ت

ى مجلــس األمن الدولي قانون العقوبات اإليراني 
َّ
المبيعات لمثل هذه التقني�ات إلى إيران. تبن
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ـران من إجراء اختب�اراٍت للصوار�خ البال�ســتي�ة   إلى منع إـي
ُ

الــذي أقــره في عام ٢٠١٠م، و�هدف

وحظر نقل أنظمة األســلحة الرئ�سة إليها، كما يشمُل ذلك منع ا�ستثمارات في قطاع الطاقة 

�ة(١٥). اإليراني وقطع الع�قات مع البنوك األجنبي�ة التي تتعامل مع البنوك اإليرانيَّ

 عام ٢٠١١م، وذلك خ�ل فترة رئاسة باراك أوباما 
ّ

بلغت العقوبات األمر�كية مرحلتها األشد

ة اإليراني�ة والقطاع المصرفي اإليراني، بالتزامن مع عقوباٍت  التي استهدفت المنتجات النفطيَّ

ة في إيران وطالت قطاعاٍت أساسية،  ة، فاشتدت األزمة ا�قتصاديَّ ة دوليَّ ة واقتصاديَّ سياســيَّ

م ومعــدل البطالة. 
ّ

 عن انخفاض ســعر صرف العملــة اإليراني�ة وارتفــاع نســبة التضخ
ً

فضــ�

وقــد وافــق ا�تحــاد األوروبي فــي ١١ ين�اير ٢٠١٢م علــى تطبيق قانون الحظر على ا�ســتيرادات 

ة من إيران، وكذلك قام الكونغرس األمر�كي بتوسيع تهديداته (العقوبات الثانو�ة)  النفطيَّ

 من 
ّ

ضد الشــر�ات واألفراد الذين تربطهم صلة التعامل مع إيران، وذلك عن طر�ق قانون الحد

التهديد اإليراني، وقامت هيئ�ة تنظيم ا�تصا�ت بتوســيع نطاق الحظــر العام المفروض على 

األشخاص األمر�كيين الذين يقومون بأعمال في إيران(١٦).

وفي عام ٢٠١٣م، تمَّ استهداف قطاع إنت�اج السيارات والعملة اإليراني�ة، كما أدرجت واشنطن 

ة، وكذلك  على قوائم عقوباتها كبار منتجي اإللكتروني�ات في إيران وشر�ات اإلنترنت الحكوميَّ

 التليفز�وني التابعة للحكومة في طهران.
ّ

سلطة البث

عت إيران والو�يات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنســا 
َّ

وتحت وطــأة هذه الضغوط وق

لــزم إيران بموجب هذه 
ُ

وروســيا والصيــن وألماني�ا عــام ٢٠١٥م على خطة العمل الشــاملة التي ت

ا�تفاقية، بالحد من نشــاطات برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات األمر�كية واألممية 

واألوروبيــ�ة. وبمجــرد تلبي�ة إيران الشــروط المحددة في الصفقة، ُرفعت العقوبات العديد من 

 عليها.
ً

ة التي �انت مفروضة القيود الدوليَّ

لكن في عام ٢٠١٦م رغم رفع العقوبات وإلغاء الحظر الذي منع التعامل مــع اإليرانيين في 

فط والغاز والبتروكيمياو�ات والنقل 
ِّ
ة مختلفة ب�نها البنوك والتأمين والن قطاعاٍت اقتصاديَّ

البحري والموانئ وتجارة الذهب والسيارات، عاد الكونغرس األمر�كي إلقرار تمديد قانون 

العقوبــات المفروضة على إيران لمدة ١٠ ســنوات، وذلك بعد التصو�ت على مشــروع قانون 

بفرض عقوباٍت على الحكومة السور�ة ومؤ�ديها وِمن ب�نهم إيران �رت�ابها جرائَم حرب وجرائَم 

ضد اإلنساني�ة(١٧).

وبعد تولي دونالد ترامب رئاسة الو�يات المتحدة في ٢٠١٧م قررت الو�يات المتحدة إلغاء 

 حزمة جديدة من العقوبات 
ُ

ب على ذلك فرض
َّ
اتفاقها النووي مع إيران في ٠٨ مايو ٢٠١٨م، وترت

األمر�كية أحادية الجانب على إيران، دخلت هذه العقوبات حّيز التنفيذ على مرحلتين، األولى 

فــي ٠٧ أغســطس ٢٠١٨م، والثاني�ة في ٠٥ نوفمبر ٢٠١٨م، هذه العقوبات الجديدة اســتهدفت 

نت  فط والشحن والقطاعات األخرى، وتضمَّ
ِّ
البنك المركزي اإليراني والقطاع المالي وصناعة الن

ة مع إيران،   ستة أشهر إلنهاء روابطها التجار�َّ
َ

الحزمة األولى: إعطاء الشر�ات والمصارف مهلة

وتخلص الشــركات من الديون الســيادية اإليراني�ة والعملة اإليراني�ة، ووقف تجارة إيران في 
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األبعاد االقتصاديَّة للعقوبات األمريكية على إيران وتداعياتها على العراق

الذهب والمعادن النف�سة األخرى والفحم والصلب واأللمنيوم والسيارات والمنتجات الفاخرة 

ة مع عدٍد من الشركات  مثل السجاد اإليراني وال�افيار، وعرقلة العديد من الصفقات التجار�َّ

األجنبي�ة التي تبلغ قيمتها عشــرات المليارات من الدو�رات منها صفقة شركة «بو�نغ» لبيع 

�ة الصي�ي�ة  طائرات إلى إيران وكذلك الصفقة المبرمة مع شركة «توتال» و«الشركة الوطنيَّ

فط» لتطو�ر جزٍء من حقل بارس بقيمة ٥ مليارات دو�ر، وفرض العقوبات على الشــر�ات 
ِّ
للن

جري 
ُ

ة األجنبي�ة التي ت ســات الماليَّ فط اإليراني�ة بما في ذلك المؤسَّ
ِّ
التي تتعامل مع صناعة الن

معام�ٍت كبيرة مع البنك المركزي اإليراني.

فيما شــملت الحزمة الثاني�ة من العقوبات األمر�كية التي ُطبقت فــي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٨م، 

 عقوباٍت ضد الشر�ات، التي تدير الموانئ اإليراني�ة، إلى جانب الشركات العاملة في 
َ

فرض

 
ً

 عقوباٍت شــاملة على قطاع الطاقة اإليراني، وخاصة
َ

الشحن البحري وصناعة السفن، وفرض

ة والبتروكيمياو�ات،  فط الخام اإليراني والمنتجات النفطيَّ
ِّ
فط لغرض منع تصدير الن

ِّ
قطاع الن

ة. وفرض عقوبات على البنك المركزي اإليراني وتعام�ته الماليَّ

وقــد أعلنت الو�يات المتحدة في مايــو ٢٠١٩م إلغاء العمل باإلعفاءات التــي منحتها لعدٍد 

فط اإليراني. والدول التي حصلت على است�ن�اءات أمر�كّية 
ِّ
من الدول في ما يخص استيراد الن

ا، هي تركيا، الهند، اليونان، إيطاليا، تايوان، الصين، اليابان وكو�ا الجنوبي�ة(١٨).
ً

سابق

، عن فرض عقوبات متصلة بإستراتيجية الضغوط القصوى شملت أشخاًصا وكياناٍت 
ً

فض�

ة ساعدت إيران  ة وماليَّ ة ومصرفيَّ داخل إيران وخارجها، وطالت هذه العقوبات شب�ات تجار�َّ

على التحايل على العقوبات، وكذلك ميل�شــيات تابعة إليران في دول المنطقة، مع عقوباٍت 

إضافية على صادرات المعادن والواردات المتعلقة بقطاع البن�اء.

ســات اإليراني�ة التي اســتهدفتها العقوبات(١٩): ١. البنك الوطني اإليراني:  وِمن أهم المؤسَّ

ــس عام ١٩٢٧م،   خاص ول�س المصرف المركزي اإليراني، عمره ٩٢ عاًما حيث تأسَّ
ٌ

وهو مصرف

 بال�امل للدولة، يوظف أكثر من ٣٩ ألف شــخص. ولديه نحو ٣٣٥٠ فرًعا في الداخل 
ٌ

مملوك

والخارج. ٢. صندوق التنمية الوطني: وهو صندوق الثروة الســيادي المخصص إلقامة مشار�ع 

ســات الخاصة بهدف تدعيم ا�قتصاد وإيجاد فرص العمل للشباب  ة ودعم المؤسَّ غير نفطيَّ

 للعقوبات األمر�كية فقد تراجعت أصول هذا الصندوق بعد ما ســحبت 
ً

الخر�جين. ون�يجة

 كثيرة منه لتغطية عجز الموازنة اإليراني�ة(٢٠). ٣. شــركة اعتماد تجارة 
ً

الحكومة اإليراني�ة أموا�

ة الخاصة  م لتمو�ل المشتر�ات العسكر�َّ
َ

ستخد
ُ

خذ من إيران مقًرا لها وت
ِّ
بارس: وهي شركة تت

بلوجستي�ات القوات المسلحة، بما في ذلك األموال القادمة من صندوق التنمية الوطني(٢١).

ثالًثا: أثر العقوبات األمريكية على االقتصاد والمجتمع اإليراني
ما  رضت على إيران و� سيَّ

ُ
ر ا�قتصاد والمجتمع اإليراني كثيًرا بالعقوبات األمر�كية التي ف

َّ
تأث

ـة خانقة وصفهـا الرئ�س اإليراني حسـن  العقوبـات األخيـرة، األمـر الذي أدى إلـى أزمـة اقتصاديَّ

ها األصعب منذ ٤٠ عاًما، وُ�مكن اإلشـارة إلى أهم القطاعات األكثـر تضـرًرا من 
َّ
روحانـي بأن

العقوبات األمر�كية على إيران على النحو اآلتي:
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1. انخفاض معدل النمو االقتصادي
ق 

َّ
 في ا�قتصاد اإليراني، إذ حق

ٍّ
أدت العقوبات األمر�كية األخيرة في عام ٢٠١٨م إلى انكماٍش حاد

ا عام (٢٠١٨–٢٠١٩م) فيما تعمق  ا سالًبا ب�سبة ٤٫٧٪ سنو�ًّ الناتج المحلي اإلجمالي في إيران نموًّ

فط 
ِّ
هـذا النمـو السـلبي إلـى ٨٫٢٪ عـام (٢٠١٩–٢٠٢٠م). وقـد ارتبط هـذا بتراجع إنت�اج قطـاع الن

فطـي قر�ًب�ا مـن الصفر 
ِّ
ب�سـبة ٣٧٪ عام ٢٠١٩م، فيما كان نمو الناتج المحلـي اإلجمالـي غير الن

 بانكماشه ب�سبة ٢٫١٪ عام ٢٠١٨م. وفي المقابل، نمت 
ً

عام ٢٠١٩م وهو تحُسـن هامشـيٌّ مقارنة

ة ب�سـبة ٢٪ مدفوعة بقطاع البن�اء وال�شـيي�د فيما تراجع النمو السـنوي  الصناعات غير النفطيَّ

ـي جائحة كورونا إلى تعطيل 
ِّ

لقطاع الخدمات ب�سـبة ٠٫٢٪. وأدت العقوبات األمر�كية مع تفش

السياحة والتجارة بش�ٍل كبير خ�ل الفترة األكثر ازدحاًما للسفر والسياحة في رأس السنة 

ا  اإليراني�ة؛ ولذلك انخفضت جميع مكونات الناتج المحلي اإلجمالي فـي جانب ا�نفـاق، ِممَّ

ر إلى ركوٍد اقتصادي عميق انخفض على إثره ا�سته�ك الخاص ب�سبة ٦٪ وا�سته�ك 
ِّ

يؤش

الحكومي ب�سبة ٢٫٤٪، كما تقلص ا�ستثمار ب�سبة ٢٫٦٪ عام ٢٠١٩م.

فط في إيران ٢. األثر السلبي على قطاع النِّ
فط اإليراني�ة في نوفمبر ٢٠١٨م بعد أن انسحب 

ِّ
منذ فرض العقوبات األمر�كية على صادرات الن

فـط اإليراني في 
ِّ
ترامـب مـن جانٍب واحد مـن ا�تفاق النووي المبـرم عام ٢٠١٥م، تراجـع إنت�اج الن

مَّ هبط 
ُ

عام ٢٠١٩م بنحو ١٫٢ مليون برميل، مقارنة ب ٣٫٥٥٣ مليون برميل يومًيا في عام ٢٠١٨م، ث

ا في النصف األول من عام ٢٠٢٠م(٢٢). إلى ١٫٩٧٨ مليون برميل يوميًّ

إذ فاقمت  فــط اإليراني�ة فقد تراجعت إلى مســتوى قياســي منخفــض(٢٣*)
ِّ
أمــا صادرات الن

ا يؤكد تآ�ل   بالفعل من الشــحنات ِممَّ
ُ

أزمة فيروس كورونا أثر العقوبات األمر�كية التي تحد

فط في أوبك. وبلغت الصادرات 
ِّ
ر للن

ِّ
فطي للدولة التي �انت ثاني أكبر منتٍج وُمصد

ِّ
النفــوذ الن

ا خ�ل النصف األول من عام ٢٠٢٠م، وهي األدنى  ــة اإليراني�ة نحو ٢٠٠ ألف برميل يوميًّ النفطيَّ

منذ خمسة عقود(٢٤).

 للعقوبات األمر�كية، أصبحت هناك 
ً

فط اإليراني�ة كثيًرا ن�يجة
ِّ
ر صناعة تكر�ر الن

ُّ
مــع تأث

 
ّ

 عن شح
ً

 في تلبي�ة الطلب المحلي على الوقود بســبب تراجع الّسعة التكر�ر�ة، فض�
ٌ

صعوبات

ة طاحنة  قطع الغيار ال�زمة لصيانة مصانع التكر�ر، لكن وبشــ�ٍل مفاجئ ووسط أزمٍة اقتصاديَّ

ثقل �اهل اإليرانيين، أعلنت الحكومة اإليراني�ة عام ٢٠١٩م قرار تقنين توز�ع الوقود، 
ُ

وعقوبات ت

م ترتفع ال�سبة إلى ٣٠٠٪  
ُ

 شهر ث
ّ

ورفعت أســعاره ب�سبة ٥٠٪  ألول٦٠ لتًرا يتمُّ شراؤها بداية �ل

م 
َ

ستخد
ُ

ا، س� ها ستوفر ٨٠٠ مليون دو�ر سنو�ًّ
َّ
ا بأن  تّم تبر�رها حكوميًّ

ٌ
لما زاد عن ذلك، وهي خطوة

بهدف تحقيق العدالة ا�جتماعية لنحــو ٦٠ مليون إيراني من محدودي الدخل ومحاربة تهر�ب 

الوقود وتقليص الفساد.

 هناك أسباًبا أخرى 
َّ

�ة في إيران، فإن ب هذا القرار في اند�ع ا�حتجاجات الشعبيَّ ورغم تسبُّ

أدت إلى هذه ا�حتجاجات، منها: العقوبات األمر�كية التي أطبقت الخناق علــى ا�قتصاد 

ة وتدهور  ــة وتقيي�د تعام�تهــا الماليَّ اإليراني، وأدت إلــى انخفاٍض هائل في الصادرات النفطيَّ
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األبعاد االقتصاديَّة للعقوبات األمريكية على إيران وتداعياتها على العراق

ــة وتزايد عجز الموازنة اإليرانيــ�ة إلى ٣٠ مليار دو�ر عام ٢٠١٩م، وان�شــار ظاهرة  عملتهــا المحليَّ

ا 
ًّ

 جد
ٌ

م المفرط، لذلك �انت ا�حتجاجات واسعة النطاق وعنيفة
ّ

الفقر المدقع والبطالة والتضخ

ألحقت أضراًرا كبيرة في المتاجر والمصارف والممتل�ات العامة والخاصة.

َعد إيران ثاني أكبر دولة 
ُ

 تأثير العقوبات األمر�كية إلى قطاع البتروكيمياو�ات، إذ ت
ّ

لقد امتــد

منتجة للبتروكيمياو�ات في الشرق األوسط وُ�قدر نصيب صناعات قطاع البتروكيمياو�ات 

في اقتصاد إيران بأكثر من الُربع في مجموع الصناعات الُكلية، إذ ُيعد ســادس أكبر قطاٍع في 

ا�قتصــاد القومي إليران. وصل حجم صادرات المواد البتروكيماو�ة إليران في عام ٢٠١٨م ألكثر 

ة اإليراني�ة. تستهدف  من ١٢ مليار دو�ر؛ أي ما ُيقدر بأكثر من ربع حجم جميع الصادرات النفطيَّ

العقوبات األمر�كية شركة الخليج للصناعات البتروكيماو�ة وشبكة المجموعة القابضة 

المؤلفة من ٣٩ شــركة فرعية للبتروكيمياو�ات وو��ء مبيعات أجانب. وتمتلك هذه الشركة 

 
ٌ

والشــر�ات التابعة لها ٤٠ ٪ من الطاقة اإلنت�اجية للبتروكيمياو�ات في إيران، وهي مسؤولة

 إيران ستخســر نحو ٦
َّ

ا يعني أن عن ٥٠٪ من إجمالي صادرات طهران من البتروكيمياو�ات ِممَّ

ا ن�يجة للعقوبات الجديدة(٢٥). مليارات دو�ر سنو�ًّ

٣. تراجع الصناعة اإليرانية
ا من 

ً
ة في ا�قتصاد اإليراني، و�ضُم هذا القطاع عدد ُيَعد القطاع الصناعي من القطاعات المهمَّ

الصناعات تأتي في مقدمتها البتروكيمياو�ات واألسمدة والم�سوجات والسجاد والصناعات 

 
ً

�ة وصناعة السيارات والصناعات اإلنشائي�ة والصناعات اإللكتروني�ة وغيرها، فمث� الغذائيَّ

صناعـة السـيارات في إيران تأتي بالمرتب�ة ١٦ في صناعة السـيارات فـي العالم، وتبلـغ إيراداتها 

السنو�ة نحو ٨٠ مليون دو�ر، كما تحتُل إيران المرتب�ة األولى في العالم في صناعة السجاد(٢٦).

أدى تطبيق الحزمة األولى من العقوبات األمر�كية إلى مغادرة قرابة ١٠ من كبر�ات الشر�ات 

ا. وكان أبرزها: «توتال» الفرنسية، والشركة الدنماركية للنقل البحري  ة إليران فعليًّ العالميَّ

«ميرسك سي�ند»، و«بيجو» الفرنسية لصناعة السيارات، وشركة «جنرال إلكتر�ك» 

األمر�كية، وشركة «هانيو�ل» للتكنولوجيا، و«بو�نج» األمر�كية لصناعة الطائرات، وشركة 

فط «ر��ي�س»، وشركة 
ِّ
فط، والشــركة الهندية للن

ِّ
«لوك أو�ل» الروســية في مجال الن

ة والطاقة والسيارات. ة والصناعيَّ «سيمنز» صاحبة المنتجات الصحيَّ
 أدت العقوبات األمر�كية إلى إلحاق الضرر الفادح بالصناعة التحو�لية في إيران التي تعتمد 

ة المتقدمــة، إذ ألقت هذه  علــى التقني�ات المتطــورة التي تســتوردها إيران مــن الــدول الصناعيَّ

�ة على صناعة الســيارات اإليراني�ة في ظل انخفــاض العملة اإليراني�ة  العقوبات بظ�لها الســلبيَّ

ض من إنت�اج السيارات في إيران وِمن 
َّ

ا خف وحظر تور�د قطع الغيار لمصانع السيارات اإليراني�ة؛ ِممَّ

مَّ انخفضت العمالة في هذه الصناعة التي يعمل فيها نحو ٧٥٠ ألف عامل، وفقد مئات اآل�ف 
َ
ث

من العمال اإليرانيين وظائفهم. وبســبب ارتب�اط نحو ٦٠ صناعة في إيران مع صناعة الســيارات 

 انخفاض العمالة في هذه الصناعة سيؤثر على الصناعات األخرى المرتبطة بها.
َّ

فإن

 عن 
ً

ومع انسحاب شر�ات الســيارات الفرنسية والياباني�ة والكور�ة من السوق اإليراني�ة فض�
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انخفاض قيمة العملة اإليراني�ة، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع أســعار الســيارات األجنبي�ة في السوق 

اإليراني�ة ب�سبة ١٥٠٪ نهاية عام ٢٠١٨م، كما شملت الحزمة األولى من العقوبات الحظر التجاري 

 إيران صدرت في (٢٠١٨/٢٠١٧م) إلى الو�يات 
َّ

على السجاد اإليراني والمواد الغذائي�ة. والمعروف أن

ة  ة الدوليَّ  إيران الفرصة �ستخدام األسواق الماليَّ
ُ

ا بقيمة ١٢٦ مليون دو�ر. وستفقد
ً

المتحدة سجاد

ة إلى تجميد أرصدتها من   إيران في حال مخالفتها للعقوبات الماليَّ
ُ

وأدواتهــا للتمو�ل وقد تتعرض

 إيراني�ة 
ً

ِقَبل الو�يات المتحدة كما حدث ذلك عام ٢٠٠٨م عندما جمدت الو�يات المتحدة أرصدة

بقيمة ملياري دو�ر من األصول اإليراني�ة المستثمرة في سندات إقراض الدو�ر(٢٧).

٤. انهيار سعر صرف العملة اإليرانية
بدأ ا�نخفاض الكبير في سعر صرف العملة اإليراني�ة في أبر�ل ٢٠١٨م، أي قبل التطبيق الفعلي 

للعقوبات األمر�كية على إيران، إذ فقدت العملة اإليراني�ة أكثر من نصف قيمتها، وهو ما أدى إلى 

ا انعكس سلًبا على الدخل الحقيقي للمواطنين. م إلى ٥٠٪، ِممَّ
ّ

رفع مستوى التضخ

 من 
ً

خاذها سلسلة
ّ
وعلى الرغم من ســيطرة الحكومة اإليراني�ة على سوق العم�ت المحلية، وِات

�ة ضد م�اتب الصيرفة والتجار، وتوقفت أعمال شــر�حة متعاظمة من التجار،  اإلجراءات العقابيَّ

 نســبة 
َّ

ا جراء ا�نهيــار المتوالي للر�ــال اإليراني، حتى إن
ً

ل�س بفعل العقوبات فحســب، بــل أيض

ها � تعرف إلى أّي مدى 
َّ
مــن المحال التجار�ة توقفت بالفعل عــن البيع في جميع أنحاء الب�د؛ ألن

�ة با�نخفاض. ستواصل العملة الوطنيَّ

وخ�ل أقل من عاٍم واحٍد من فرض العقوبات األمر�كية، شهدت العملة اإليراني�ة تراجًعا كبيًرا 

في قيمتها أمام العم�ت األجنبي�ة وعلى رأسها الدو�ر، الذي ارتفع أمام التومان اإليراني بقرابة ٣٠٠٪ 

مَّ ازداد الفارق اتســاًعا إلى نحو خمسة أضعاف بين الســعر الرسمي للر�ال 
ُ

في ســبتمبر ٢٠١٨م، ث

ر بـ ٤٢ ألف لایر مقابل الدو�ر األمر�كي، وســعر الصرف في الســوق الحرة الذي 
ِّ

د
ُ

اإليراني الذي ق

وصل إلى ٢٢٠ ألف لایر (٢٢ ألف تومان) مقابل الدو�ر في بداية النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م.

 التراجع الحاد في ســعر صرف الر�ال اإليراني ل�س أكثر من المظهر الخارجي لتداعيات 
َّ

غير أن

 جوهر العقوبات هو 
َّ

العقوبات على إيران وكما يقول ا�قتصادي اإليراني الدكتور فرهاد شيرازي فإن

ة وروافدها من نظام   التركيب�ة ا�قتصاديَّ
َّ

عزل إيران عن النظام ا�قتصادي العالمي، وهو ما يعني أن

 ا�قتصاد اإليراني اقتصاد أحادي الجانب 
َّ

صاب بالشلل. و�ضيف شيرازي أن
ُ

صحيٍّ وتعليميٍّ ست

فط والغاز، والعقوبات ســتقطع شــر�ان إيران 
ِّ
يعتمــد علــى مورد أساســي وحيد وهو صادرات الن

ا على أي شركة عم�قة منتجة للطاقة المخاطرة بالقيام بأّي  الرئ�س وسيكون من المستحيل عمليًّ

عمٍل تجاريٍّ أو اســتثماريٍّ مع إيران إذ يتطلب ذلك الحصول على تمو�ل من الو�يات المتحدة أو 

ات تمو�ل شركة «توتال»  سهم الو�يات المتحدة بنحو ٩٠٪ من عمليَّ
ُ

 ت
ً

مســاهمة أمر�كية، فمث�

الفرنســية والمستثمرون األمر�كيون يمتلكون ٣٠٪ من أسهم الشركة التي استثمرت اكثر من ١٠

ات أمر�كية في حين لم تتجاوز اســتثماراتها في تطو�ر حقل بارس الجنوبي  مليارات دو�ر في عمليَّ

في إيران أكثر من ٤٦ مليون دو�ر(٢٨).

ة خطيرة على إيران،  وقد أدى الهبوط الشــديد في ســعر العملة اإليراني�ة إلى تداعياٍت اقتصاديَّ
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األبعاد االقتصاديَّة للعقوبات األمريكية على إيران وتداعياتها على العراق

 
ً

لع الوســيطة المســتوردة الضرور�ة لإلنت�اج المحلي خاصة منها: ارتفاع ت�لفــة المــواد الخــام والسِّ

م، وانخفاض القدرة 
ّ

لع المستوردة وز�ادة معد�ت التضخ في الصناعة والزراعة، ارتفاع أسعار السِّ

الشــرائي�ة لذوي الدخول الثابت�ة والفقراء عموًما، ارتفاع حالة ال�مســاواة في توز�ع الدخول وز�ادة 

التفاوت الطبقي وانعدام العدالة ا�جتماعية(٢٩).

 قيمة الر�ال اإليراني ســتواصل ا�نهيار في األشهر المتبقية من العام ٢٠٢٠م، 
َّ

و�ب�دو واضًحا أن

خذت 
ُ

ت
ُ
 اإلجراءات التي ا

َ
خصوًصا مع انكماش ا�قتصاد اإليراني، وتوقف ا�قتصاد المحلي ن�يجة

بشأن مواجهة كورونا. يضاف إلى ذلك، الضغوط الهائلة الناجمة عن ز�ادة معد�ت البطالة، التي 

ا. كلها ضغوط 
ً

ة أيض وصلت إلى مستو�ات غير مسبوقة، وارتفاع الفقر إلى مستو�ات تار�خيَّ

تجعل العملة اإليراني�ة تحت الضغط المستمر.

٥. ارتفاع مستوى التضّخم
يعاني ا�قتصاد اإليراني من أزمات حادة؛ باتت آثارها تظهر بشـ�ٍل واضح على الطبقات ال�ادحة 

والمحرومة في إيران، بما يز�د من اتساع نطاق الفقر، وبما يهدد النمو ا�قتصادي في هذا البلد الذي 

م ا�قتصادي 
ّ

 تدهور سعر صرف العملة اإليراني�ة والتضخ
َّ

يعاني من العقوبات وجائحة كورونا. إن

قد بلغ مستو�ات قياسية في إيران، ولم يُعد بوسع المواطنين من الطبقات الفقيرة الع�ش بسهولة 

م في السـنوات األخيرة إلى 
ّ

بعـد ارتفـاع األسـعار وانخفـاض القـوة الشـرائي�ة، إذ أدى ارتفاع التضخ

 كبيرة تحت خط الفقر.
َ

وقوع شرائح

رافق التراجع الحاد في ســعر صرف العملة اإليراني�ة الناجم عن العقوبات األمر�كية وتراجع 

 كبيٌر في 
ٌ

معد�ت اإلنت�اج المحلي وانخفاض مستوى العرض الخارجي من المستوردات، ارتفاع

ا لما أعلنه مركز اإلحصاء اإليراني ٤٠٪ عام ٢٠١٩م. وقد شهدت أسعار المواد 
ً

معد�ت التضخم َوفق

ما المنازل والخدمات،  م في القطاعات األخرى، و� سيَّ
ّ

الغذائي�ة ارتفاًعا ب�سبة ٥٥٫٧٪، لكن التضخ

�ان أقل(٣٠).

ـران إلــى ٢٢٫٥٪ حتــى يونيــو ٢٠٢٠م، وارتفعت أســعار  م الســنوي في إـي
ّ

وصــل معــدل التضخ

المشــروبات والغذاء ب�ســبة ١٤٫٩٪، فيما ارتفعت أسعار الّسكن والخدمات ب�ســبة ٢١٫٧٪، 

�ة ب�ســبة ٢٤٪، والم�بس واألحذية ب�ســبة  ــة والطبيَّ والنقــل ب�ســبة ٤٨٫٦٪ والخدمات الصحيَّ

ــا لتقر�ــر موقــع Trading Economics الصادر في
ً

٢٨٪، والمطاعــم والفنــادق ب�ســبة ١٧٫٩٪، َوفق

م المرتفع سر�ًعا إلى تآ�ل القيمة الحقيقية للتحو��ت النقدية 
ّ

٠٢ يوليو ٢٠٢٠م. وسيؤدي التضخ

الموزعة في السنوات ال�حقة وسيؤثر على أشد الناس فقًرا، وستؤدي العقوبات األمر�كية، التي 

فاقمت آثارها السيئ�ة جائحة كورونا، إلى تعميق مش�لة الفقر في إيران.

٦. ارتفاع معدل البطالة
ة   من�شـرة وواسـعة بصورٍة كبيرة في البلدان التي تشـهد مصاعب ماليَّ

ً
أصبحت البطالة ظاهرة

ة وآثار حرب، حيث تؤثر سلًبا على القوى العاملة والتي ُيقَصد بها جميع الس�ان  وعقوبات اقتصاديَّ

القادر�ن والراغبين في العمل.
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ُیظهر تقر�ر «مركز اإلحصــاء اإليراني» عن ســوق العمل في الربــع الثاني من عــام ٢٠٢٠م، 

 ما يقرب مــن مليوني شــخص غادروا ســوق العمل، 
َّ

 بالربــع الثانــي من عــام ٢٠١٩م، أن
ً

مقارنــة

ة ب�سبة ٧٫٣ نقطة مئو�ة ليصبح ٤١٪. وعلى الرغم من  وانخفض معدل المشاركة ا�قتصاديَّ

إضافة أكثر من ٧٦٧ ألف شخص إلى الس�ان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ سنة وأكثر، انخفض 

 عن 
ٌ

عدد الس�ان العاملين في إيران بنحو مليوني شخص، وهو ما يمكن تفســيره على أنه ناتج

خيب�ة أمل الناس في العثور على وظائف في هذه السوق.

 مقارنة عــدد العاملين في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م والفترة نفســها 
َّ

وبحســب التقر�ر، فإن

 عدد العاملين في ســوق العمل اإليراني�ة قد انخفض بنحو ١٫٥ مليون 
َّ

ظهر أن
ُ

مــن العام ٢٠١٩م، ت

ة، ي�بغي أن يرتبط هذا ا�نخفاض في العمالة بالعقوبات األمر�كية التي  شخص، وكقاعدة عامَّ

لعي المحلي وخاصة  رت ســلًبا على ب�ئ�ة األعمال في إيران، والتي أدت إلى تراجع اإلنت�اج السِّ
َّ
أث

فط والصناعة، وإلغ�ق الشر�ات المتضررة من أزمة كورونا، التي كان من بين 
ِّ
في قطاعي الن

ظهر تقديرات صندوق 
ُ

 ما تعرض له قطاع السياحة من تدهور كبير. وت
ً

نت�ائجها األكثر قســوة

 معدل البطالة فــي إيران وصل في العــام ٢٠١٩م إلى ١٣٫٦٪، وأنه ســيصل في 
َّ

النقــد الدولــي أن

العام ٢٠٢٠م إلى ١٦٫٣٪، فيما وصلت نسبة البطالة بين الشباب ٢٢٫٩٪ عام ٢٠١٩م(٣١).

رابًعا: تأثير العقوبات األمريكية على االقتصاد العراقي
ة على إيران، ضغوًطا محتملة   تطبيق الو�يات المتحدة األمر�كية عقوباٍت اقتصاديَّ

ُ
يفرض

هـذه   
ُ

ض تقـوِّ سـوف  األرجـح،  فعلـى  العـراق.  األخـّص  وعلـى  الجـوار  دول  اقتصـادات  علـى 

ة بيـن الدولتيـن، وهو ما  ـة وا�سـتثمار�َّ قت بالكامل التعامـ�ت التجار�َّ العقوبات إذا ما ُطبِّ

ة   هناك مصالـح سياسـيَّ
َّ

سـوف ُيسـبب أضراًرا واسـعة لهما. وتدرك الحكومة العراقيـة أن

ة واسـعة تربطها بإيران قد تتضرر في حالة التزامها بالعقوبات األمر�كية بال�امل.  واقتصاديَّ

 الحكومة العراقية تواجه خيار�ن صعبين هما: ا�لتزام بالعقوبات 
َّ

وعلى هذا النحو، يب�دو أن

األمر�كية وفقدان الشراكة مع إيران، أو عدم ا�لتزام بالعقوبات األمر�كية وفقدان الشراكة 

مع الو�يات المتحدة األمر�كية.

ــراته في الظهور، 
ِّ

ي سياســٍة متوازنة، وهو ما بدأت مؤش
ِّ
وربمــا يدفعها ذلك إلى محاولة تبن

حيث قام البنك المركزي العراقي بإخطار البنوك التجار�ة بحظــر المعام�ت بالدو�ر مع 

ة ل�ستجابة للعقوبات األمر�كية، لكنه في الوقت نفسه لم  البنوك اإليراني�ة في إشــارٍة أوليَّ

يوجــه بوقف اســتخدام اليورو في التعام�ت مع إيران. وقد نجحت الحكومــة العراقية في 

الحصول على اســت�ن�اءاٍت أمر�كية ل�ستمرار في استيراد الكهرباء والغاز اإليراني.

ــلع اإليراني�ة إلى األسواق  وعلى الرغم من العقوبات األمر�كية على إيران لم يت�أثر تدفق السِّ

ــل إحدى النقاط الرئ�ســة لتوفير الدو�ر للســوق 
ِّ
مث

ُ
العراقيــة، إذ مــا زالت األراضــي العراقية ت

اإليراني�ة، وذلك من خ�ل تحو�ل األموال إلى إيران عبر شــبكة من التجار والمهربين ت�شط 

على المنافذ الحدودية بين العراق وإيران.

 عن طبيعة الجوار 
ً

ة الكبيرة بين العراق وإيران، فض� ة وا�قتصاديَّ نظًرا للع�قات التجار�َّ



43 مجلة الدراسات اإليرانية

األبعاد االقتصاديَّة للعقوبات األمريكية على إيران وتداعياتها على العراق

ة األمر�كية   العقوبات ا�قتصاديَّ
َّ

ة المتميزة، فإن الجغرافي التي تجمعهما وع�قاتهما السياسيَّ

قد ألقت بظ�لها مبكًرا على ا�قتصاد العراقي.

شير إلى أهم التداعيات المتحققة والمحتملة على ا�قتصاد العراقي كما يأتي(٣٣):
ُ
 و�مكن أن ن

ة  ١. الخسائر الكبيرة لودائع العراقيين في المصارف اإليراني�ة، حيث تعرضت الودائع العراقيَّ

في المصارف اإليراني�ة لخسائَر كبيرة؛ بسبب انهيار سعر صرف العملة اإليراني�ة ٢٠١٨م وهو ما 

شير 
ُ

 بعض التقديرات ت
َّ

ة التي فقدت نصف قيمتها علًما بأن ا على الودائع العراقيَّ
ً

انعكس أيض

 العراقيين المودعين أموالهم في المصارف 
َّ

 تلك الودائع قد بلغت نحو مليار دو�ر أْي أن
َّ

إلى أن

ُل العديــد مــن العراقيين إيــداع أموالهم 
ّ

اإليرانيــ�ة قد خســروا نحــو نصف مليــار دو�ر. و�فض

بالمصارف اإليراني�ة لعدة أسباب، من أهمها:

أ. أزمة الثقة بين المواطنين العراقيين والقطاع المصرفي العراقي وبالذات القطاع المصرفي 

الخاّص؛ والناجمة عن عدم توافر السيولة في بعض األحيان لبعض المصارف الخاصة ل�سو�ة 

ا حفــز العديد منهــم إلى ســحب إيداعاتهم من المصارف الخاصة  مســتحقات المودعين ِممَّ

وتحو�لهــا إلــى المصارف اإليرانيــ�ة، وقد عزز مــن هذا ا�تجــاه التعقيدات اإلدار�ــة والروتين 

الحكومي في المصارف العراقية الحكومية.

ب. انخفــاض ســعر الفائــدة فــي المصارف العراقيــة التي لــم تزد عــن ٥٪ في حيــن تمنح 

�ة اإليراني�ة أســعار فائدٍة مرتفعة التي تتراوح ما بيــن ١٨٪ إلى ٢٢٪، األمر  ســات ا�ئتمانيَّ المؤسَّ

�ة  سات ا�ئتمانيَّ الذي شّجع العديد من العراقيين على بيع ممتل�اتهم وتحو�ل أموالهم إلى المؤسَّ

ســات؛ بســبب تقديمها أسعار فائدٍة  غير المصرفية على الرغم من مخاطر إف�س هذه المؤسَّ

ة مرتفعة مع ســرعة اإلقراض غير المدروس ودون ضماناٍت �افية، وسوء اإلدارة المركز�ة  ماليَّ

سات. �ة في إدارة مثل تلك المؤسَّ وعدم تفعيل القانون وغياب الخبرة المهنيَّ

 يســتلم ســعر 
ْ

ج. وضــع المصارف اإليراني�ة شــروًطا ســهلة يســتطيع من خ�لها المودع أن

ا مع بقاء أصل الوديعة في المصرف، و�  ا أو �ل ث�ثة أشهر أو نصف سنويٍّ أو سنو�ًّ الفائدة شهر�ًّ

 بعد مضي سنة واحدة من إيداعه في حالة الودائع المتوسطة األجل.
َّ

يستطيع المودع سحبه إ�

د. اضطــرار العديــد من التجــار إلى إيــداع أموالهم في المصارف اإليراني�ة التي تســتقطب 

الدو�ر وتحوله إلى العملة اإليراني�ة من أجل تمو�ل وارداتهم الكبيرة من إيران التي تز�د عن ٦٫٥

ا. مليار دو�ر سنو�ًّ

�ة العراقيين على إيداع أموالهم بالمصارف اإليراني�ة باعتب�ار  ه. تشجيع بعض الفتاوى الدي�يَّ

 إســ�ميٌّ � يتعامل بالربا. وبســبب الخســائر الكبيــرة التي تعرض لهــا المودعون 
ٌ

 إيران بلد
َّ

أن

ا كبيًرا في تلك 
ً

العراقيون في المصارف اإليراني�ة فِمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض

 ارتفاع مستو�ات 
َ

الودائع؛ بســبب تحول ســعر الفائدة الحقيقي في إيران إلى الســالب ن�يجة

م.
ّ

التضخ

٢. التدفق المحتمل لألموال العراقية إلى إيران ل�ستثمار في بعض األصول الثابت�ة في إيران مثل: 

شراء المنازل والفنادق واألراضي وغيرها بسبب انخفاض أسعارها المقومة بالدو�ر األمر�كي.
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لة ألغلب العراقيين للسياحة والع�ج؛ بسبب رخص �لفة 
ّ

٣. ســتصبح إيران الوجهة المفض

السفر واإلقامة فيها.

�ة فــي العراق؛ بســبب التراجــع المحتمل لعدد  ٤. مــن المتوقــع أن تتراجــع الســياحة الدي�يَّ

الزائر�ن اإليرانيين إلى المراقد في العراق بسبب ارتفاع �لفة السفر واإلقامة في العراق بال�سبة 

للوافدين اإليرانيين.

ــلع الممنوع علــى إيران  ـران لتور�ــد العديد من السِّ  إلى إـي
ً

ا ُمفضــ� ٥. ســيصبح العــراق ممــرًّ

استيرادها.

 بعد 
ً

ا خاصة
ً

 الصادرات اإليراني�ة إلــى العراق تراجًعــا ملحوظ
ُ

٦. علــى غير المتوقع قد تشــهد

تطبيق الحزمة الثاني�ة من العقوبات األمر�كية إذا لم يســتِطع الطرفان (إيران والعراق) التغلب 

ة وعلى النظام  ظم مدفوعات التجارة الدوليَّ
ُ
على القيود التي ستفرضها الو�يات المتحدة على ن

المالــي والمصرفــي وربما ســيلجأ العــراق وإيران إلى اعتمــاد نظام المقايضة أو أســلوب الدفع 

المباشر خارج إطار النظام المصرفي لتمو�ل تجارتهما.

٧. من المتوقع أن يرتفع الطلب على الدو�ر األمر�كي في العراق لغرض تهر�ب�ه إلى إيران، 

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدو�ر األمر�كي في السوق المواز�ة العراقية من جهة، وإلى 

استنزاٍف كبيٍر في رصيد العراق من العم�ت األجنبي�ة.

ــا 
ً
٨. مــن المتوقــع أن تــزداد العمالــة اإليرانيــ�ة المهاجــرة إلــى العــراق والــدول األخــرى؛ بحث

 لتفاقــم البطالــة وتدهــور مســتو�ات المع�شــة في إيران بســبب 
ً

عــن فــرص العمــل ن�يجــة

العقوبات األمر�كية عليها.

٩. فــي حال عــدم تمديد ا�ســت�ن�اء الممنوح للعراق في اســتيراد الكهرباء والغــاز اإليراني؛ 

سيتوقف عن استيراد الغاز اإليراني والطاقة الكهربائي�ة. والعراق هو ثاني أكبر بلد مستورد للغاز 

اإليراني بعد تركيا؛ وســُيفضي ذلك إلى انخفاضٍ كبيٍر الطاقة الكهربائي�ة الُمنتجة في العراق 

والمستوردة من إيران قد تصل إلى ٤٠٠٠ ميجاواط.

 العراق سيقُع تحت طائلة 
َّ

١٠. إذا رفض العراق ا�لتزام بالعقوبات األمر�كية فهذا يعني أن

 
َّ

ما وأن العقوبات األمر�كية ومنها تجميد األموال العراقية في المصارف األمر�كية، و�ســيَّ

العراق هو رابع أكبر دولة عربي�ة مستثمرة في سندات الخزانة األمر�كية والتي بلغت في نهاية 

ا  أكتوبر ٢٠١٩م نحو ٣٢٫٧ مليــار دو�ر. ورفع اليد عن حمايــة األموال العراقية فــي الخارج ِممَّ

يعرضها لمطالب الدائنين الذين كســبوا قضايا عديدة تتعلق بالحصول على استحقاقاتهم 

مــن الديــون المترتب�ة على العراق، وقد تمتد العقوبات األمر�كية ل�شــمل تدفقات الدو�ر 

فــط العراقــي والتي تت�دفــق إلى العــراق من خ�ل البنك 
ِّ
األمر�كي الناجم عــن مبيعات الن

�ة من ب�نها انهيار سعر   ا�قتصاد العراقي إلى تداعياٍت �ارثيَّ
ُ

ا ســيعرض الفيدرالي األمر�كي ِممَّ

صرف الدين�ار العراقي.
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خالصـــــة
ة اإليراني�ة وفي الحد من  ا في الصادرات النفطيَّ

ًّ
أدت العقوبات األمر�كية إلى تراجٍع كبيٍر جد

ـا أدى إلـى تراجـع ا�حتي�اطيات األجنبيـ�ة وز�ـادة العجز  ران ِممَّ تدفـق العمـ�ت األجنبيـ�ة إلـى إـي

في الموازنة العامة وفي الميزان الجاري في إيران، حيث ركـزت اإلدارة األمر�كية فـي عقوباتها 

 من 
ُ

ة التي تعمل فيها العديد ـا من القطاعات التجار�َّ
ً

على القطاعات السـيادية، وتركت هامش

ـلع الغذائي�ة. كما حاولت اإلدارة األمر�كية  الشـر�ات التي ت�تمي إلى الحكومة؛ مثل قطاع السِّ

التحكم في القطاعات األخرى، وخفض مستو�اتها من خ�ل وضع عقباٍت على طر�ق التعاون 

 
َ

المصرفـي، وقد أدت هذه اإلجراءات إلى رفع كلفـة هـذه التجـارة، وانخفـاض أرباحهـا، ن�يجة

عاملين أساسـيين هما: اضطرار التجار لبيع بضائعهم بأسـعار أقل، وارتفاع �لفة استرجاع أثمان 

هـذه البضائـع إلى ا�قتصاد اإليراني. وفي الوقت الذي أدت فيـه العقوبات األمر�كية إلى تراجع 

ـم والبطالـة وإلحاق 
ّ

حـاد في سـعر صرف العملـة اإليراني�ة أفضى إلى ارتفاع مسـتو�ات التضخ

الضرر بمستوى مع�شة اإليرانيين. وقد كان لهذه العقوبات بعض التداعيات على ا�قتصاد 

 
ً

والمجتمع العراقي منها: تعرض الودائع العراقية في المصارف اإليراني�ة إلى خسائَر كبيرة ن�يجة

للتدهور الكبير في سعر صرف العملة اإليراني�ة المرتبط بالعقوبات األمر�كية على إيران وتراجع 

 لتن�اقص أعداد اإليرانيين الوافدين إلى العراق؛ بسبب تدهور 
ً

�ة في العراق ن�يجة السياحة الدي�يَّ

مستوى الدخول الحقيقية لإليرانيين مقابل ز�ادة عدد السياح والمسافر�ن العراقيين إلى إيران 

ا عن فرص العمل.
ً
ألغراض الع�ج والترفيه. وز�ادة العمالة اإليراني�ة المهاجرة إلى العراق بحث
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ة اإليراني�ة بش�ٍل كبير ن�يجة (23) (*) لقد انخفضت الصادرات النفطيَّ

ا إلى إغ�ق 
ً
 الناق�ت تلجأ أحيان

َّ
لن تصل إلى الصفر، لعدة أسباب، أولها: صعوبة رصد جميع الشحنات اإليراني�ة خاصة أن

أنظمة الت�بع لإلف�ت من المراقبة. وكذلك اعتماد إيران سياسة تخفيض أسعار النفط أْي بيعه للمشتر�ن بأسعار أقل من 
�ة  األسعار السوقية، بجانب منحهم فترات سماح تصل إلى 60 يوًما لسداد المدفوعات، كما تضطلع شركة الناق�ت الوطنيَّ
ظم 

ُ
ة. هذا بجانب اتب�اع نظام المقايضة واستحداث ن  من الشر�ات الدوليَّ

ً
فط لعم�ئها بد�

ِّ
ة نقل شحنات الن اإليراني�ة بمهمَّ

 
ً

فط اإليراني، مع تجنب منظومة العقوبات األمر�كية، فض�
ِّ
مالية جديدة، وهي أحد الطرق التي تســـمح للدول باستيراد الن
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عن تحو�ل شحنات كبيرة الحجم من النفط لتخز�نها بالخارج، وذلك على غرار ما فعلته في الماضي عندما قامت شركة 
�ة اإليراني�ة بتحميل شحنة بحمولة تصل إلى 22 مليون برميل إلى مين�اء داليان الصيني لتخز�نها هناك على  الناق�ت الوطنيَّ
ات الســـفن أو تسجيلها في دول أخرى وتعطيل  ا إلى مشتر�ن آخر�ن. كما تقوم إيران في العادة بتغيير ُهو�َّ

ً
أمل بيعها �حق

ب�اع مسارات بحر�ة 
ّ
أجهزة تحديد المواقع أو نقل الشحنات إلى ســـفن أصغر حجًما في عرض البحار، جنًب�ا إلى جنب مع ِات

فط من مين�اء جز�رة خرج إلى بن�در جاسك على خليج عمان. 
ِّ
غير مكشوفة، وهو ما يتوازى مع تخطيطها لنقل مركز تصدير الن

فط عبر مسارات بر�ة تصل إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانســـتان والعراق. وُ�َعد طر�ق 
ِّ
ناهيك عن تهر�ب الن

فط اإليراني، والتي تنطوي على العديد 
ِّ
صادق أباد (إيران) وزاهربير (باكستان) أحد المسارات البر�ة األساسية لتهر�ب الن

ا لتوز�عه واسته�كه باألسواق المحلية. وهناك طر�قة أخرى استخدمت في 
ً

من المستودعات لتخز�ن�ه، حيث ينقل �حق
فط في ناق�ت ضخمة قبالة سواحل الخليج. وهناك 

ِّ
فترة العقوبات األخيرة بين العامين 2010م و2015م تتمثُل بتخز�ن الن

 سفن حالًيا قادرة على استيعاب ما مجموعه 11 مليون برميل متوقفة في البحر كحاو�ات تخز�ن عائمة وهو ما ُيخفف 
ّ

ست
فط من موانئها، 

ِّ
ات توصيل ســـر�عة. وحتى لو كان بمقدور إيران تهر�ب الن الضغط على الموانئ و��يح بدوره إجراء عمليَّ
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