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 مقدمة

 الدولية الساحة لىإ البالد عودة أنعشت قدو . ارسمي   يرانإ عن عقوباتال رفع على اتقريب   ،عام مض ى

 أصبح ،2017 عام بداية في .عاتشائال من اكثير   أثارتو  ،والتوقعات اآلمال من اكثير   واالقتصادية ةسي  ايالس

  من الرغم على أنه اواضح  
 
 لم فهي ،اسياسي   ةلاعف صورةب العقوبات رفع فرصة استغالل من يرانإ نتمك

 في النفط أسعار تدني إلى الفشل هذا ويعزى . مهم   ختراقا يأ إنجاز من قتصادياال املستوى  في تتمكن

لش ما األولى، الدرجة
َّ
، وما زالت مصالحها تهدد كانت التي املخاطر تجاوز  من منعها ،يرانإ أمام اعائق   ك

 مر  املخاطر هذه أن يبدو ذلك، الى ضافةإ. تهددها
 

 الجديد املتحدة لوالياتا رئيس سلمتب ،للتفاقم حةش

 .هاتمهم   ترامب دونالد

 

 ولكن انفتاح

 هذه تركزتو . بارزة ةسياسيَّ  نجاحات دولية،ال العزلة من خروجها على عام مرور بعد إيران، حققت

 يرانإ من املدعومة الشيعية املليشيات تواجه حيث ،اإلسالمي العالماألزمات من  مناطق في النجاحات

ة بصورة السعودية تقودها متنوعة، سنية تحالفات   أو رسمي 
َّ
 السعودية فإنَّ  معروف، هو بمثل ماو . ةنمبط

 .يرانييناإل من  هللا آليات الرئيس السياس ي الخصم املنطقة في تمثل

 فيلق مشاركة لوالو . سداأل  لبشار الرئيس فالحلي -روسيا جانب لىإ- السورية الساحة تعد إيران في

   الذي الشيعي اللبناني «هللا حزب»و اإليراني القدس
 ملا ،رضاأل  على املعركة في عليه، وتهيمنإيران  لهتمو 

ا على األسد كان  .(حلب على االستيالء) كلها الخمس الحرب سنوات في انتصاراته أهم تحقيق قادر 

 الشيعية املجموعات وتلعب. الثانية اجهةاملو  جبهة العراقية، الساحة على بقوة متورطة إيران نإ

 الدولة تنظيم» ضد القتالية الحكومية القوات عمليات في كثرأف أكثر متصاعدا ادور   يرانإل  املوالية

 اإلسالمية الدولة عليها تسيطر التي املساحات املاض ي العامفي  تناقصت وقد .روسيا في املحظور  ،«اإلسالمية

 القوات من هجومإلى  -«الخالفة»يسمى ملا العراقية العاصمة- املوصل تتعرَّضو  واضحة، صورةب العراق في

 ،ةالسنَّ  املتشددين ضد العراقية القوات تحرزها التي االنتصارات إلى وينظر. لها املوالية والقوات العراقية

ت وقد .بغداد في( الشيعية) الحالية السلطات على تهيمن التي لطهران نجاح بأنها
َّ
 يرانياإل  لنفوذا عودة تجل

 حول  سياسية مباحثات لعقد الضامنين املبادرين من واحد   إلى( وتركيا روسيا مع) إيران ل حو  بت املنطقة الى

 .ستانةاآل  مباحثات آخرها كانو  سورية،

. الدولية ساحةال الى العائدة يرانإ إلى التوافد على املاض ي، العام طوال الغربيون، السياسيون  تسابق

 الوزراء رئيس وصل وروما، باريس لىإ روحاني حسن اإليراني الرئيس زيارة حول  أثير الذي الضجيج بعد

 الكوري الرئيس حذوه حذا نفسه، العام فيو. غربي ملسؤولأولى  زيارة في طهران، بينس ي وميت اإليطالي
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 الوزراء رئيسو  نيكوليش، تيموسالف الصربيو  ليينيستو، ساولي الفلندي الرئيسو  هيه، كين باك الجنوبي

 اإليراني الرئيس زار ،اآلخر الجانب فيو. القادة من غيرهمو  التركي الوزراء رئيسو  مودي، ناريندا الهندي

 .وقيرغيزستان طاجيكستانو  أرمينيا،و  تايلند،و  ماليزيا،و  فيتنام،و  املتحدة، الواليات روحاني حسن

 أجهزة أهم ونيسان شباط نهاية في انتخبت حيث ،العام طوال امستقر   الداخل في ييراناإل  الوضعظل 

 في 41 على روحاني الرئيس من بدعم صالحيون،اإل  حصلو  ،الخبراء ومجلس البرملان أي ،البالد في السلطة

ا. امقعد   290 البالغ البرملان مقاعد إجمالي من املئة  من امقعد   41 املستقلون  حاز فقد الخبراء مجلس في أم 

 .امقعد   88 البالغ مقاعده إجمالي

 على الرغم من ذلك  الخارجية السياسة خطاب يكن لم
 

ا متفائال  رئيس مباحثات عدب شباط ففي. دائم 

 بين اتالعالق بأن األخيرة حتصرَّ  ميركل، نجيالأ ملانيةاأل شارةتاملس مع نتنياهو بنيامين سرائيلياال  الوزراء

ا تموز  شهر في ميركلوقالت . بإسرائيل يرانإ تعترف أن بعد ستمرست يرانوإ أملانيا  التجارب إن ،سابق 

 .املتحدة األمم قرارات مع تنسجم ال يرانيةاإل  الصاروخية

 ،روحاني حسن الرئيسو  ماي تيريزا البريطانية الوزراء رئيسة بين هاتفية محادثةفي  ،أخرى  ناحية من 

  النووي، االتفاق حول  بينهما دار الذي الحديث بعدو 
َّ
 لتطوير استعداد على بريطانيا أنَّ  الوزراء رئيسة دتأك

ها إال البنكية، لعملياتا مجال في يرانإب بالدها القاتع  التعاون  مجلس قمة في األول، كانون  شهر في عادت أنَّ

لهات التي التهديدات تتفهم» هابأن لتصرح املنامة، في عقد الذي الخليجي
 
 والشرق  الخليج دول ل يرانإ مث

  نوفمبر، /ثانيال تشرين شهر فيو. «األوسط
 
 املنتخب األميركي والرئيس أوالند فرانسوا الفرنس ي الرئيس فقات

ا العمل» على  .اإليراني النووي االتفاق بشأن «املواقف توضيح على مع 

 

 النمو من ليبد تدهور ال

 حسن اإليراني الرئيس الترح بدت إذ .األمر بداية في مشجعة االقتصادي املستوى  على األوضاع بدت

 تكبريا مع إطار اتفاق 20 من أكثر ُوقع باريس ففي .االنتصار من نوعب أشبه وإيطاليا فرنسا إلى روحاني

 حزمة عن روما لىإ روحاني زيارة ختام في أعلن كما ،وتوتال يرباصإ شركة فيها بما فرنسية،ال الشركات

 اعدد   يصطحبون  ،جميعها طهران إلى زياراتهم في ،الغربيون  الساسة وكان. يورو مليار 17 بقيمة اتفاقات

 .غابرييل زيغمار ،األملاني شارةاملست نائب املثال، سبيل على منهم .األعمال رجال من اكبير  

 تحقيقب األمر، نهاية في ،يتفاخر أن يرانياإل  قتصادياال الوسط يستطيع ال ،كله لكذ من رغمال علىو 

 بية،و األور  اتالشرك كبريات مع أبرمت قد االتفاقات نأ من الرغم لىفع. املاض ي العام في واضحة نجاحات

  اآلن حتى وتبد ال يرانإ أن إال
 
ز   مكانا  

 ال ،2016 عام في إيران أنجزته فما. العاملي االقتصاد منظور  من امتمي 

 حين في. فحسب اتكبير  اتحقيقي صفقات بضع تمت بتأثير ملزمة، غير إطارية اتفاقات   توقيع زيد علىيت
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  التحتية، والبنى النقل قطاعات في الكبير الطلب يحظ لم
 

 اعام   30 حوالى منذ ةاملؤجلو  ،الطاقة لىإ وصوال

 .املطلوب االهتمامب

 الفرنسية «توتال» شركة مع الغاز طاقة ضمارم في كان اآلن، حتى إيران وقعته كبير حقيقي عقد   أول  

 األولى املشروع مرحلة طارإ في ستثماراتاال  تبلغ حيث الجنوبية، بارس منطقة في ،11 رقم املوقع في للعمل

  فقد ذلك، إلى إضافة. دوالر ي مليار 
َّ
 يرباصإ طراز من فرنسية ركاب طائرة 100 لشراء اعقود   يرانإ عتوق

 .بوينغ شركة من يةأميرك طائرة 80و ،(إيران الى بالوصول  األولى الدفعات بدأت)

 في 85 يسدد) دوالر مليار 2.2 بمبلغ وإيران روسيا بين ائتماني قرض توقيع بعدف ،روسيا إلى بالنسبة أما

 لبناء صلبة عقود لىإ تتوصل أن الروسية الشركات استطاعت ،(يرانيةإ بضائع بصورة قيمته من املئة

 (نبور  أينش ي -مسار غارم) الحديدية السكك خط تحويللو  عباس، بندر مدينة في كهربائية طاقة محطة

 .الكهربائية الطاقةب للعمل

 السوق  فيجميعهم  املستثمرين تعترض التي الرئيسة املشكلة فإنَّ  ،(الصحيفة) عام قبل ناتوقع وكما

 دةاملجمَّ  موالاأل  أما. منخفضة النفط أسعار ألن النقود، تمتلك ال يرانفإ. التمويل تأمين في تكمن ،اإليرانية

ص فقد ،دوالر مليار 20 ـب املقدرةو  ،ركيةياألم البنوك في  لحاجتها ال الغربية، الطائرات لشراء يرانإ تهاخص 

باقي  سبة إلىبالن أما. األموال هذه عن اإلفراج شروط من( رسمي غير) شرط اهذ ألن بل ،وحسب إليها ةامللحَّ 

 .بأنفسهم يمولوها أن املستثمرين من تطلب إيران فإن ،املشروعات

ا محدودة القروض تقديمعلى  الروسية امليزانية قدرة نأ املعروف من . النفط سعارأ تدني بسبب ،جد 

 مضخات ذلك في بما روسيا، من وغازية نفطية اتمعد   شراء على اآلن فاوضتت يرانإ أنَّ ب املعلومات تفيد

 سيأخذ ،املفاوضات نجاح حال وفي .والنفط لغازا نقل أنابيب تصنيع معمل بناءل وكذلك الغاز، لضخ قوية

 .روعاتاملش هذه تمويل عاتقه على «بروم غاز» بنك

 يمكن لها الذي الوحيد املجال صوب بفاعلية التحركمن  الكبيرة الروسية االستثمارات تتمكن لم

 الروسية الشركات كبريات أن من الرغم ىوعل. والغاز النفط مواقع وهو ،الحكومة مساعدة دون  من دخوله

 مكامن في بالعمل اكبير   ااهتمام   تظهر ،«نفط زاروبج» و ،«بروم غاز» ،«نفط بروم غاز» ،«لويكويل»: مثلب

 مع صلب اتفاق أي عقد األجنبية الشركات وال هي ال املاض ي، العام تستطع لم فإنها ،في إيران والغاز النفط

 .إيران

 يمكن الذي األساس، النموذجي النفطي العقد صيغة -اآلن حتى- في إيران عدا ذلك السلطات تنجز لم

 انخفاض مدة طول  إلى اإلجراء هذا إنجاز في التأخر ويعود. واملستثمرين إيران بين العقود إنجاز بموجبه

ا حرج   وضع   في املحتملة املستثمرين مصالح يجعل ما النفط، أسعار  مثيرة خام مواد   قاعدة إيران تمتلك. جد 

  اعدد   فإن   ذلك، من الرغم وعلى. لالهتمام
 

 االستثمار مخاطر لتحمل ااستعداد   يبدي الشركات من قليال

 ،الحقيقي االستثمارات اهتمام جذب من يرانإ تتمكن كيلو . اإليرانية السوق  في( الخارجيةو  منها الداخلية)
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 القيادة لدى املوحد الرأي غياب نتيجة ،يحدث ال هذا لكن .للمستثمرين مغرية   شروط   تقديم عليها يتوجب

 إيران اعتماد بعد الطريق، هذا في املض ي   يمكن كيف: املستثمرون تساءليو . (الصحيفة بحسب) اإليرانية

 الخاص؟ للقطاع ملكيتها تعود أن يمكن ال هأنَّ و  ،للشعب ملك الباطنية الثروات أنَّ  على ينص   ادستور  

 ليهإ يْنظر الذي االتصاالت قطاع املثال، سبيل علىف. خرى أ فروع في اإليراني الروس ي التعاون  يتعثر

 إلى ىأد   ما اآلخر، هو ريتعث الزراعية املنتجات تبادل، و البترولية بالصناعات االهتمام عن تقل   ال بأهمية

  عليه، اءنوب .املاض ي العامفي  البلدين بين حجمه انخفاض
 
 يرانيين،اإل  املسؤولين من عدد لتوقعات اوخالف

 الدخول  متوسلة الدموع تذرف لم جنبيةاأل  الشركاتف ؛الغرب في ةالحماس يرانيةاإل  السوق  انفتاح يلهب لم

 .يرانإ إلى

مقارنة  ،الش يء بعض لآلمال مخيبة تبدو الروسية الشركات نتائج أن مع الرغم وعلى أخرى،جهة  منو  

ة املتطلبات نفإ املتعززة، السياسية العالقات ترافق التي بالتوقعات  والبضائع لالستثمار مكني التي املهم 

 حوالىب ميلالبر  سعر على النفط حافظ إذاو  .اماالهتم عن بعيدة زالت ما ،فيها نجاحات يحققا نأ الروسية

ا 50   قستحق   إيران نفإ ،دوالر 
 

 عدة، إلى مناح توجهها أن يمكنها ،الدوالرات من مليارات 3 قدره اضافي  إ دخال

 .الروسية البضائع شراء بينها من

 

 جديد تهديد

 فرصة من االستفادة تستطع لم التي إيران أصبحت السلطة، لىإ الجديدة يةميركاأل  اإلدارة وصول  بعد

 النتخابية،ا حملته بداية منذ الجديد، فالرئيس ؛حقيقية مشكالت مواجهة في العاملي، االقتصاد لىإ تهاعود

 بتنفيذ ترامب الرئيس قيام من طهران في خشية هناكو . الحقيقيين الرئيسين عداءاأل  عداد في طهران وضع

 الشرق  في يةميركاأل  السياسية تصبح أن يعني ما ،إلسرائيل عاصمة بالقدس باالعتراف املتعلق هوعد

 ،معاناة أكثر رانيإ ستكون  املعنى هذا فيو. أوباما عهد في عليه كانت مما إلسرائيل مواالة أكثر األوسط

ها ،نتنياهو بنيامين االسرائيلي الوزراء رئيس أنب خاصةو   نإ كما. العالم في إلسرائيل الرئيس العدو   يعد 

ته الذي االتفاق ذاك. تهبرم   يرانياإل  النووي االتفاق في النظر بإعادة يهدد ترامب الرئيس في  وباماأ إدارة عد 

 .الخارجية سياستها منجزات أكبر من اواحد   ،2015 عام

 عار» أنهو  ،«التاريخ في صفقة أسوأ» هعد  و  االتفاق، هذا بتمزيق االنتخابية، ملتهح أثناءفي  ترامب وعد

 االتفاق عد   أْن  تموز، شهر في كليفالند في عقد الذي ،الجمهوريين ؤتمرمل سبق كما. «املتحدة لوالياتا على

 للسياسة ترامب مستشار قال أخرى، ناحية من .املتحدة للواليات املزم   اطابع   يحمل ال إيران مع النووي

 بعض في النظر بإعادة اإليرانيين سيطالب» بل تفاق،اال يمزق  لن ترامب الرئيس نإ ،فارس وليد الخارجية

 .«تغييرها أو البنود
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 خالصة

 وضعها في ييرتغ حداثإ في االستفادة من عنها، االقتصادية العقوبات رفع بعد يرانإ تتمكن مل -1

في  إيران وضع استقرار مكانإ في املستثمرين ثقة فقدان: منها سبابأإلى  ذلك ويعزى . املتدهور  االقتصادي

 .املنطقة في تنتهجها التي السياسات ظل في ،والدولي قليمياإل املستويين

 

 اثمار   تجني لن روسيا فإن يران،إو  روسيا ينب العالقات في الواضح التحسن من الرغم على -2

 الذي التكنولوجي والتخلف ،جهة من الروس ي التمويل مصادر لضعف ،اإليرانية السوق  في ةمهم   اقتصادية

 .أخرى  جهة من الروسية الصناعات تعانيه

 

 والوضع املتحدة، الواليات في جديد رئيس بوجود فأكثر كثرأ يرانإ تعيشها التي زمةاأل  حال ستتعمق -3

 .إيران مصلحة في منها ي  أ يصب   لنجميعها و  على االحتماالت امفتوح   سيكون  اإليراني
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