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دالالت متعددة
يالحــظ أن مــروع امليزانيــة للعــام الجديــد يهــدف بدرجــة 
املتحــدة  للواليــات  سياســية  رســائل  إرســال  إىل  أساســية 
والقــوى املعنيــة بأزمــة الربنامــج النــووي اإليــراين، خاصــة أن 
هنــاك عــدداً مــن الفرضيــات غــر الصحيحــة واملبالغــات التــي 
اســتند إليهــا مــروع املوازنــة، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى 

النحــو التــايل: 

1- االســتعداد لفشــل املفاوضــات النوويــة يف فيينــا: يتزامــن 
الكشــف عــن مــروع املوازنــة اإليرانيــة الجديــد مــع إخفــاق 
مباحثــات الجولــة الســابعة مــن مفاوضــات فيينــا بــن إيــران 
ــة  ــبب مواصل ــج بس ــل إىل أي نتائ ــربى يف التوص ــوى الك والق

طهــران ســلوك التعنــت واملامطلــة يف املفاوضــات. 

ــران  ــراض إي ــى اف ــة ع ــة باملوازن ــام الخاص ــل األرق وتُدل
عــدم التوصــل إىل اتفــاق نــووي، يرفــع العقوبــات االقتصاديــة 

عنهــا، إذ أنــه عنــد النظــر إىل صــادرات النفــط، عــى ســبيل 
ــد  ــة، فق ــة األجنبي ــم للعمل ــدر األه ــا املص ــال، باعتباره املث
توقــع مســودة املوازنــة الجديــدة تصديــر 1.2 مليــون برميــل 
ــابقة )2021 /  ــة الس ــه املوازن ــام قدرت ــل م ــو أق ــاً، وه يومي
2022( وهــو تصديــر 2.3 مليــون برميــل يوميــاً، يف داللــة 
عــى رغبــة طهــران يف إرســال رســالة لواشــنطن أنهــا ســوف 
تســتمر يف سياســة التعنــت يف املفاوضــات، حتــى لــو ترتــب 

ــك انهيارهــا.  عــى ذل

ــاً  ــدر فعلي ــران تص ــإن إي ــر، ف ــب اآلخ ــى الجان ــن ع ولك
ــرباء،  ــرات الخ ــاً لتقدي ــاً، وفق ــل يومي ــف برمي ــوايل 600 أل ح
نظــراً ألنهــا ال تعلــن عــن أرقــام صادراتهــا النفطيــة، وهــو مــا 
يعنــي أنهــا ســوف تحتــاج إىل مضاعفــة جهودهــا يف التحايــل 
عــى العقوبــات األمريكيــة، إذا مــا أرادت تصديــر 1.2 مليــون 
ــاً، أو تخفيــف العقوبــات األمريكيــة، وهــو أمــر  برميــل يومي

يبــدو مســتبعداً إذا مــا واصلــت التعنــت.  
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قــدم الرئيــس اإليرانــي إبراهيــم رئيســي، فــي 12 ديســمبر الجــاري، مشــروع قانــون الموازنــة العامــة للعــام 
اإليرانــي المقبــل، والــذي يبــدأ فــي 21 مــارس 2022، إلــى مجلــس الشــورى اإليرانــي، والتــي تقــدر بنحــو 50 
مليــار دوالر، علــى أن تتــم الموافقــة عليهــا أو تعديلهــا قبــل نهايــة مــارس القــادم. وُيعــد مشــروع الموازنــة 
هــذا هــو األول بعــد تولــي “رئيســي” الحكــم فــي إيــران فــي أغســطس الماضــي، وقــد أدعــى أنهــا تســتهدف 

تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي بنســبة %8.

أغــراض دعائيــة: دالالت الموازنــة اإليرانيــة األولــى فــي عهــد الرئيــس إبراهيــم رئيســي, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1426، 26 
ديســمبر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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كــام أنــه نظــراً للعقوبــات األمريكيــة فــإن إيــران تلجــأ إىل 
تصديــر النفــط، إمــا عــرب املقايضــة، أو مــن خــالل تهريبه، ويف 
الحالــة األخــرة، تلجــأ طهــران إىل دفــع نســبة مــن عائــدات 
التصديــر إىل الوســطاء مقابــل تهريــب النفــط وبيعــه للصــن، 
عــى ســبيل املثــال، وهــو مــا يقلــل مــن األربــاح التــي تحصــل 

عليهــا طهــران مــن تصديــر النفــط. 

ومــن جهــة ثالثــة، فــإن امليزانيــة الجديــدة تفــرض 
ــاير  ــع يس ــو توقّ ــل، وه ــتن دوالراً للربمي ــط بس ــر النف تصدي
التوقعــات العامليــة لســعر النفــط يف 2022، غــر أنــه يتجاهــل 
أن طهــران ال تصــدر النفــط بصــورة طبيعيــة، كــام أن إيــران 
تدفــع رســوماً لتهريــب النفــط، وهــو مــا يحــد بشــكل كبــر 

ــة.  ــرادات املتوقع ــن الحصــول عــى اإلي م

الجــوار: تســعى  مــع دول  العالقــات  التعويــل عــى   -2
حكومــة رئيــي، مــن خــالل الكشــف عــن املوازنــة يف هــذا 
التوقيــت، إىل التأكيــد عــى أن األفضليــة ســتكون يف االعتــامد 
عــى االكتفــاء الــذايت والتعامــالت التجاريــة مــع الــدول 
ــذ  ــه رئيــي من ــالً عــن الغــرب، وهــو مــا أعلن املجــاورة، بدي

ــه.  ــوم األول ل الي

وقــد وجــه رئيــي انتقــادات متكــررة لحكومــة الرئيــس 
الســابق حســن روحــاين، عــى أســاس أنهــا كانــت تعــول عــى 
ربــط اقتصــاد إيــران بالغــرب، وإن كان مــن املالحــظ أن هــذه 
السياســة مل تنجــح، حتــى اآلن، بســبب رفــض أغلــب الــدول 
ــبب  ــران بس ــع إي ــة م ــالت مالي ــول يف تعام ــيوية الدخ اآلس

العقوبــات األمريكيــة. 

3- تعزيــز املخصصــات املاليــة للحــرس الثــوري: كشــف 
مــروع املوازنــة للعــام املــايل اإليــراين املُقبــل، عــن ارتفاع غر 
ــوري  ــة الحــرس الث ــة يف ميزاني مســبوق يف املخصصــات املالي
اإليــراين، حيــث بلغــت 930 تريليــون ريــال إيــراين )22 مليــار 
دوالر(، ارتفاعــاً مــن 4.6 مليــار دوالر التــي خصصــت فعليــاً 
ــابق.  ــام الس ــاً يف الع ــوري مع ــرس الث ــراين والح ــش اإلي للجي
ووفقــاً للتقديــرات، فــإن نصيــب الحــرس الثــوري منهــا هــو 
ــادة املخصصــات  ــار دوالر، أي أن زي ٪42، أي حــوايل 1.9 ملي

ــراين تقــدر بنحــو 11.5 ضعــف.  للحــرس الثــوري اإلي

ــة  ــة اإليراني ــت الحكوم ــا إذا كان ــح م ــن الواض ــس م ولي
ــذه  ــراين به ــوري اإلي ــرس الث ــم الح ــاً لدع ــه فعلي ســوف تتج
أو  اإليــراين،  االقتصــاد  أوضــاع  تدهــور  ظــل  يف  املبالــغ 
ــاميل  ــن إج ــفت ع ــا كش ــة، أو أنه ــرب دعائي ــرد ح ــا مج أنه
ميزانيــة الحــرس الثــوري، والتــي ال تقتــر عــى املخصصــات 

الحكوميــة، ولكنهــا متتــد كذلــك لتشــمل رشكات الحــرس 
الثــوري العاملــة يف االقتصــاد اإليــراين، يف مجــاالت عــدة مثــل 
االتصــاالت والصحــة والزراعــة والنقــل واملصــارف، فضــالً عــن 
ــراين  ــي اإلي ــة الوطن ــدوق التنمي ــه مــن صن ــدم ل الدعــم املق
ــي. ويعتقــد أن  ــر املرشــد األعــى عــي خامنئ الخاضــع ألوام
الخيــار األرجــح هــو أنهــا تدخــل يف إطــار الحــرب الدعائيــة 

ــاً. ــاً ودولي إقليمي

كــام نــص مــروع املوازنــة الجديــدة عــى الســامح 
ــع النفــط الخــام مبــا يعــادل  ــة ببي للقــوات املســلحة اإليراني
4.5 مليــار يــورو، والتــي ســوف توجــه لربنامــج تعزيــز الدفــاع 
ــس  ــاع االســراتيجي يف املجــال العســكري، ولي وبحــوث الدف
مــن الواضــح كيــف ســيقوم الجيــش ببيــع هــذه الكميــات يف 

ــة.  ــات األمريكي ظــل العقوب

ــا،  ــك املــؤرشات، بغــض النظــر عــن مصداقيته ــل تل وتُدل
ــل أبيــب وواشــنطن،  ــران يف إرســال لرســالة لت ــة إي عــن رغب
وهــي أنهــا ســتواصل ســلوكها التصعيــدي يف املنطقــة، الســيام 
ــن أي  ــب م ــن التحس ــالً ع ــات، فض ــر املفاوض ــوء تع يف ض
هجــوم ُمحتمــل ضــد أهــداف إيرانيــة يف ضــوء تزايــد حــدة 

ــي. ــب اإلرسائي ــد مــع الجان التصعي

ــروع  ــهد م ــروين: ش ــزل اإللك ــي والع ــار اإلعالم 4- الحص
املوازنــة الجديــد ارتفاعــاً كبــراً يف نســبة املخصصــات املوجهــة 
لقطــاع اإلذاعــة والتلفزيــون اإليــراين، والخاضــع للمرشــد 
األعــي حيــث بلغــت تلــك النســبة 56%، بواقــع 5.289 مليــار 

تومــان، مقارنــة بـــ 3.384 مليــار تومــان للعــام الســابق.

ويالحــظ أن هــذه الزيــادة كبــرة جــداً، بالنظــر ملــا يعانيــه 
االقتصــاد اإليــراين مــن ظــروف صعبــة، خاصــة إذا مــا قورنــت 
التعليــم،  باملخصصــات املوجهــة لقطاعــات أخــرى مثــل 
ــط.  ــه 14% فق ــادة يف مخصصات ــت نســبة الزي والــذي بلغ
ــف  ــة توظي ــران بأهمي ــود إدراك إي ــبق وج ــا س ــس م ويعك

ــام.  ــمية للنظ ــة الرس ــر الرواي ــه لن ــالم املوج اإلع

ومــن جانــب آخــر، فقــد مثّلــت الزيــادة املُقــررة لقطــاع 
االتصــاالت، يف املوازنــة الجديــدة، عــن حلولهــا يف املرتبــة 
ــرس  ــررة للح ــك املُق ــد تل ــادات بع ــث الزي ــن حي ــة م الثاني
ــاالت  ــوزارة االتص ــادة ل ــبة الزي ــت نس ــث بلغ ــوري، حي الث
ــن  ــا ميك ــو م ــان، وه ــات توم ــادل 9 تريليون ــا يع 134%، مب
تفســره بالرجــوع إىل تريحــات وزير االتصــاالت عيىس زارع 
بــور، والــذي أكــد أن اســتكامل مــروع “شــبكة املعلومــات 
الوطنيــة” ســوف تكــون ضمــن أولويــات وزارتــه، يف اســتمرار 
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ــة. ــات كاف ــادف للســيطرة عــى مصــادر املعلوم ــج اله النه

5- إيجــاد مصــادر أخــرى لتعزيــز إيــرادات امليزانيــة: تُشــر 
األرقــام الخاصــة باملوازنــة اإليرانيــة الجديــدة إىل الســعي 
لالعتــامد بشــكل أكــرب عــى املــوارد الذاتيــة، إذ تفــرض 
إيــرادات رضيبيــة تقــدر بـــ62% مــن إجــاميل اإليــرادات 

الحكوميــة. 

الســابقة  اإليرانيــة  امليزانيــات  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
كانــت دومــاً تعتمــد عــى توقعــات غــر واقعيــة لإليــرادات 
ــادات حــادة، وهــو تدبــر  الرضيبيــة، فــإن رئيــي يقــرح زي
ســوف يحــد كثــراً مــن النمــو االقتصــادي. فمــن املتوقــع أن 
ــدار  ــارج مبق ــفر إىل الخ ــن الس ــب م ــدات الرضائ ــع عائ ترتف
ــة  ــب املفروض ــتبلغ الرضائ ــن س ــاً، يف ح ــر ضعف ــة ع أربع
عــى األمــالك واملركبــات التــي تتجــاوز قيمتهــا عتبــة محددة، 
4 يف املائــة ســنوياً. وســوف تؤثــر هــذه الرضائــب ســلباً عــى 
ــه  ــأ ل ــي يعب ــدو أن رئي ــر ال يب ــو أم ــطى، وه ــة الوس الطبق

ــراً. كث

ــاء  ــد إلغ ــة: يُع ــعر رصف العمل ــالل يف س ــح االخت 6- تصحي
ــرز يف  ــدوالر، املــؤرش األب ــدم لســعر ال الدعــم الحكومــي املُق
تلــك املوازنــة، إذ يخطــط رئيــي لالســتغناء التدريجــي عــن 
ســعر الــرف الرســمي للريــال اإليــراين البالــغ 42 ألــف ريــال 
ــد  ــف عن ــذي يق ــوق ال ــعر الس ــامد س ــح اعت ــدوالر لصال لل

ــدوالر.  ــال لل ــف ري مســتوى 300 أل

وســوف يســاهم هــذا اإلجــراء يف وقــف املضاربــات 
الــدوالر، غــر أنــه ســوف يزيــد مــن  والســمرسة عــى 
ــارج.  ــن الخ ــا م ــم رشاؤه ــي يت ــية الت ــلع األساس ــعار الس أس
ــة  ــادة مرتفع ــون ع ــة تك ــواردات اإليراني ــعار ال ــام أن أس ك
ــن  ــدالت التأم ــاع مع ــبب ارتف ــة بس ــدالت الطبيعي ــن املع ع
والنقــل، فقــد أكــد نائــب الرئيــس اإليــراين الســابق إســحاق 
ــى  ــة أغ ــارة الدولي ــرون أن التج ــؤولون آخ ــري ومس جهانج
بنســبة 25 يف املائــة بســبب العقوبــات األمريكيــة، إذ تبتعــد 
ــاً  ــة تجنب رشكات التأمــن عــن التعامــل مــع أي شــحنة إيراني

للعقوبــات األمريكيــة.

ــر  ــف أث ــة تخفي ــي مبحاول ــة رئي ــوم حكوم ــوف تق وس
ــن  ــراوح ب ــدي ي ــغ نق ــع مبل ــرب دف ــن ع ــى املواطن ــك ع ذل
ــة  ــة إجاملي ــالت، بتكلف ــع العائ ــهرياً لجمي 3 و4 دوالرات ش
قدرهــا 3.4 مليــار دوالر )1000 تريليــون ريــال إيــراين(، 
ــع يف  ــاع املتوق ــتيعاب االرتف ــى اس ــاعدة األرس ع ــك ملس وذل
أســعار املــواد الغذائيــة. ومــن غــر الواضــح مــا إذا كان هــذا 
ــرة عــى رشاء  ــم األرس الفق ــن دع اإلجــراء ســوف يتمكــن م
الســلع األساســية أم ال، خاصــة أن معــدالت التضخــم الحاليــة 
يف االقتصــاد اإليــراين وصلــت يف أســعار املــواد الغذائيــة لنحــو 
60%، حســب تقديــرات مركــز اإلحصــاء اإليــراين عــن شــهري 

ــر ونوفمــرب.  أكتوب

كــام أن إجــراءات رئيــي ســوف ترفــع معــدل التضخــم 
ــد  ــأنه أن يزي ــن ش ــذي م ــر ال ــو األم ــى، وه ــتويات أع ملس
مــن مخاطــر التظاهــرات الفئويــة التــي تتعــرض لهــا إيــران 
بشــكل دوري إىل تظاهــرات شــاملة، إذا مــا شــعر املواطنــن 
ــة، وعجــز الحكومــة  بتدهــور شــديد يف أوضاعهــم االقتصادي

عــن دعمهــم.

ويف الختــام، فــإن هــدف طهــران مــن اإلعــالن عــن 
هــذه املوازنــة هــو التأكيــد عــى أنهــا لديهــا خيــار التشــدد، 
ــة  ــع ميزاني ــرب وض ــك ع ــة، وذل ــات النووي ــال املفاوض وإفش
ــات  ــتمرار العقوب ــط الس ــس فق ــب لي ــد تتحس ــام الجدي للع
ــك تحقــق نســبة منــو تصــل إىل %8.  ــة، ولكــن كذل األمريكي

وعــى الرغــم مــن بعــض اإلجــراءات االقتصادية الســليمة، 
ــة  ــإن املوازن ــة، ف ــة اإليراني ــح ســعر رصف العمل ــل تصحي مث
التــزال تســتند إىل فرضيــات غــر مؤكــدة، خاصــة فيــام يتعلق 
بحجــم صــادرات النفــط، أو التعــاون مــع دول الجــوار، 
والتــي ســوف تحتــاج إىل تخفيــف العقوبــات األمريكيــة 
ــام  ــة، ك ــا املعلن ــق أهدافه ــن تحقي ــران م ــن إي ــى تتمك حت
أنــه يصعــب توقــع أن تتمكــن طهــران مــن زيــادة مســتوى 
الرضائــب إىل الحــد الــذي تطمــح إليــه، وهــي كلهــا مــؤرشات 
أن هــدف امليزانيــة دعــايئ أكــر منــه مــؤرشاً عــى السياســة 

ــادم.  ــام الق ــالد للع ــة للب االقتصادي
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