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الحدث

إيران تربح الجولة النووية

مواسم الحج االقتصادي إلى إيران
قد تكفي األخبار الطيبة في بعض األحيان لبلسمة الجراح
االقتصادية وتخفيف وطأة موجات غضب مثل التضخم .هذا ما
تعيشه إيران حاليًا على وقع اتفاقها التاريخي مع الغرب ،بعدما
تفوق  .%25غير أن الثمار
أرهقتها العقوبات وأوصلتها إلى بطالة ّ
ً
الذي ستنعم بها الجمهورية المنتصرة لن يحل قطافها إال ابتداء من
جميع الشركات،
المدى المتوسط ،وهو حدث بدأت تتهافت عليه
ً
من بنوك لبنان إلى عمالقة التكنولوجيا األلمانية ،وصوال إلى خبراء
الجو األميركيين
حسن شقراني
لــم يكد يجف الحبر بعد عــن االتـفــاق
التاريخي الذي وقعته إيران مع القوى
الدولية في شــأن برنامجها النووي،
ّ
حــتــى ب ــدأت تـحــركــات نــوويــة مــن نوع
ّ
آخــر ،تتعلق بسعي الشركات والــدول
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن االق ـت ـص ــاد اإلي ــران ــي
املتعطش للتكنولوجيا ،والرساميل
والخبرات.
أولـ ــى بـشــائــر ال ـحــج االق ـت ـص ــادي إلــى
طهران ظهرت من برلني ،التي ينطلق
منها خــال األيــام القليلة املقبلة ٌ
وفد
اق ـت ـصــادي بـقـيــادة نــائــب املـسـتـشــارة،
س ـي ـغ ـم ــار غـ ــابـ ــريـ ــال ،فـ ــي اس ـت ـج ــاب ــة

االرتياح
تدريجًا ومع
ّ
االقتصادي سيقرر عدد متزايد من
المهاجرين البقاء في بالدهم
س ــريـ ـع ــة ملـ ـط ــال ــب م ـج ـت ـم ــع األع ـ ـمـ ــال
األملاني ،الذي ُي ّ
عد األقوى في أوروبا.
ّ
تقضي تلك املطالب بتفحص الفرص
امل ـت ــاح ــة واإلط ـ ـبـ ــاق ع ـل ــى م ــا يـتـيـ ّـســر
مـنـهــا؛ وال ـجــائــزة كـبـيــرة ال ش ـ ّـك ،فهي
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى الـ ـتـ ـج ــاري وحـ ـ ــده قــد
تقارب  15مليار دوالر ،وفقًا لتقديرات
نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز»
أخيرًا.
ّ
تحتاج إي ــران إلــى كــل ش ــيء :الهواتف
ً
الذكية ،الطائرات وقطع الغيار ،وصوال
لتحديث
إل ــى الـتـكـنــولــوجـيــا الــرفـيـعــة
ّ
قطاعها النفطي ،وهــذه الحاجة تمثل

حـ ــاف ـ ـزًا م ـغ ــري ــا ل ـل ـش ــرك ــات والـ ـبـ ـل ــدان
الـتــي ب ــدأت تـفــرك محافظها على وقع
املؤتمرات الصحافية لوزير الخارجية
اإليراني ،محمد جواد ظريف.
ف ـل ـن ـبــدأ ب ـ ــاألج ـ ــواء ،ح ـيــث ي ـب ــدو أنـهــا
سـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــن،
وت ـح ــدي ـدًا ش ــرك ــة  .Boeingفــأس ـطــول
الطائرات لــدى الجمهورية اإلسالمية
ع ـ ــان ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ـ ّـريـ ـ ـ ـ ــن ،خ ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــدي ــن
املاضيني ،واليوم يبلغ متوسط عمره
ّ
 20ع ــام ــا ويـ ـئ ــن ملـ ـع ــدات وت ـج ـه ـيــزات
حيوية لعمله األســاســي؛ بلغة األرقــام
التي تقدمها الهيئة اإليرانية للطيران
ّ
املدني ،فإن الحاجة اإليرانية املباشرة
في هذا املجال تقارب  8مليارات دوالر.
وال ش ـ ّـك أن الـنـقــاشــات الـجــانـبـيــة بني
أعـ ـض ــاء الـ ــوفـ ــود ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،مــن
ّ
ً
اإليــرانــي وصــوال إلــى كــل وفــد من دول
ً
مجموعة الخمس زائدة أملانيا ،تطرقت
إلــى الـفــرص االقتصادية الــدسـمــة ،من
العيار املذكور ،التي يتيحها االنفتاح
عـلــى إيـ ــران وال ـس ـمــاح لـهــا ب ــاالزده ــار
اقتصاديًا.
ّ
وقد استغل الفريق الدبلوماسي الفذ
ـف جـمـيــع ال ـظــروف
الـ ــذي ي ـق ــوده ظــريـ ّ
املـ ـت ــاح ــة لـ ـك ــي يـ ـح ــق ــق لـ ـبـ ـل ــده ن ـص ـرًا
م ـب ــاش ـرًا ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد االق ـت ـص ــادي:
س ـي ـتــم رف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات األهـ ـ ـ ـ ّـم ،وه ــي
تـلــك امل ـفــروضــة عـلــى الـقـطــاعــن املــالــي
والـطــاقــوي ،فــي وقــت الحــق هــذا العام
على األرج ــح ،وذلــك بــالـتــوازي مــع بدء
تطبيق طهران التزاماتها املنصوص
عـلـيـهــا ف ــي اتـفــاقـيــة فـيـيـنــا ،عـلـمــا بــأن
ال ـجــانــب األم ـيــركــي ك ــان يـعـمــل إلبـقــاء
ال ـع ـق ــوب ــات إلـ ــى ح ــن ت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـنــود

ستكون إيران مستعدة لموجات سخية من االستثمارات ومن مخططات التطوير واالنفتاح االقتصادي (األناضول)

كليًا ،فيما السقف األعلى الذي طرحه
اإليرانيون هو رفع العقوبات مباشرة
قبل تحقيق أي شيء.
ف ــي امل ـج ــال امل ــال ــي ،تـحـتــاج إيـ ــران إلــى
تزييت عجالت مصارفها ومؤسساتها
املــالـيــة املختلفة ،وهـنــا مــن املـتــوقــع أن
يلعب لـبـنــان دورًا أســاسـيــا نـظـرًا إلــى
ال ـخ ـبــرات املــالـيــة واملـصــرفـيــة الكبيرة
التي يتمتع بها ،إضافة إلى العالقات
اإلقليمية الـتــي شبكتها مؤسساتها
على مر السنني .وبحسب موقف معهد
التمويل الدولي ،فإن دور لبنان يتمثل
ف ــي ت ــأم ــن ال ـت ـمــويــل وت ــأم ــن تــدف ـقــه،
إضافة إلى إدارة االستثمارات الالزمة
التي يحتاجها االقتصاد اإليراني.
ومع االنتقال إلى الشق اآلخر الحساس
مــن «الـنـصــر اإلي ــران ــي» ،ت ـبــرز الحلقة

املهمة مــن الـحــالــة اإليــرانـيــة الـجــديــدة:
عـ ــودة ال ـن ـفــط اإلي ــران ــي إل ــى األسـ ــواق
ال ـعــامل ـيــة .حــال ـيــا ،يـعـيــش ه ــذا الـقـطــاع
ّ
حالة من الترهل القاتل .للخروج منها
ع ـلــى ن ـحــو ك ــام ــل ،ت ـح ـتــاج إي ـ ــران إلــى
اسـتـثـمــار مــا يـفــوق  200مـلـيــار دوالر،
بحسب البيانات املتاحة لـ«فايننشال
تايمز» نفسها.
هذه االستثمارات لن تخرج من خزنة
الدولة ـ أي من جيوب املواطنني الذين
أضناهم التضخم وأضحوا يتبضعون
حــامـلــن كـمـيــات ُمتعبة مــن الــريــاالت،
ت ـمــامــا ك ـمــا كــانــت ح ــال األمل ــان ـي ــن مع
املــارك بعد الحرب العاملية الثانية .بل
على العكس تمامًا ،فشركات أوروبية
مثل  ENIو Royal Dutch Shellوحتى
ش ــرك ــات أم ـيــرك ـيــة وآس ـي ــوي ــة يـسـ ّـرهــا

ك ـث ـي ـرًا أن تـسـتـثـمــر م ـبــالــغ دس ـم ــة من
مـ ـح ــافـ ـظـ ـه ــا لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ف ــرص
باستغالل الحقول أو تطوير املصافي.
س ـت ـس ـعــى ت ـل ــك الـ ـش ــرك ــات إلـ ــى إعـ ــادة
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ـ ــن الـ ـنـ ـف ــط إل ــى
مستوياته الـتــي كــانــت ســائــدة عشية
ان ـط ــاق ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة ضـ ّـد
إي ــران؛ حينها كــان التصدير عند 2.5
مـلـيــون بــرمـيــل يــوم ـيــا ،م ــع الـعـلــم بــأن
أولــى العقوبات التي فرضها املجتمع
ّ
الــدولــي ـ ـ وتـحــديـدًا ال ــوالي ــات املــتـحــدة
واالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ـ ـ ع ـل ــى ال ـق ـطــاع
النفطي اإليــرانــي كانت في عــام ،2002
ّ
حيث سـ ّـرب إيرانيون معارضون أدلــة
عــن وج ــود مـفــاعــل نــاتـنــز للتخصيب
ـووي .مــن بعدها تــوالــت العقوبات
ال ـنـ ّ
وت ـم ــث ـل ــت ب ــأرب ـع ــة قـ ـ ـ ــرارات ع ــن األم ــم

اليورانيوم ...فخ االعتراف
طهران ــ حسن حيدر

ظريف وصالحي لدى وصولهما إلى طهران أمس ( أ ف ب)

قـ ـب ــل ث ــاث ــة عـ ـش ــر عـ ــامـ ــا ،كـ ـش ــف عــن
مشروع نووي لتخصيب اليورانيوم
ف ــي إيـ ـ ــران .امل ــوض ــوع ل ــم ي ـكــن ســريــا،
فـكــافــة دوائـ ــر االس ـت ـخ ـبــارات العاملية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ك ــان ــت ع ـل ــى م ـع ــرف ــة بــه
وبـتـفــاصـيـلــه ،ولكنها أرادت أن يــدب
الرعب في قلوب العامة ،فأعلنت عن
ب ــرن ــام ــج نـ ـ ــووي إيـ ــرانـ ــي لـتـخـصـيــب
اليورانيوم ،مع العلم أن الــدول الست
ال ـتــي ت ـف ــاوض ط ـه ــران تـمـتـلــك معظم
القنابل للترسانة الـنــوويــة العاملية.
اليورانيوم كان الشماعة التي ألصقت
عـلـيـهــا ال ـع ـق ــوب ــات ك ــاف ــة ض ــد إي ـ ــران،
فــال ـح ـســاب م ــع ط ـه ــران ل ــم ي ـكــن على
التقنيات بل على النيات .اإلمكانات
اإلي ــرانـ ـي ــة ح ـي ـن ـهــا ل ــم ت ـك ــن ت ـت ـجــاوز
 305أج ـهــزة ط ــرد مــركــزي مــن الجيل
األول ،أوق ـف ــت جـمـيـعـهــا ف ــي اتـفــاقـيــة
سعد أباد (تشرين األول  ،)2003وهو
أول إع ـ ــان اتـ ـف ــاق ن ـ ــووي ب ــن إيـ ــران

والترويكا األوروب ـيــة وقتها (فرنسا
أملانيا وبريطانيا) .دخلت الواليات
امل ـت ـح ــدة وال ـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ــي ع ــام
ُ
 ،2006في املفاوضات لتعرف بـ«»1+5
( الدول الخمس الدائمة العضوية في
مجلس اإلمــن ،باإلضافة إلى أملانيا).
إذًا ،بعد عمليات تخصيب اليورانيوم
ب ـ ــدأ م ـج ـلــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ب ـفــرض
ال ـع ـقــوبــات ت ـلــو األخـ ـ ــرى ،ألن ط ـهــران
لم تلتزم وقــف تخصيب اليورانيوم،
ب ـح ـســب تــوص ـي ـفــه س ـتــة قـ ـ ـ ــرارات فــي
مجلس األمــن على الصعد التجارية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــل...
أضـ ـيـ ـف ــت إلـ ـيـ ـه ــا الئ ـ ـحـ ــة ط ــويـ ـل ــة مــن
العقوبات األحادية أميركيًا وأوروبيًا،
لتغلق األرض والبحر والسماء بوجه
إيران.
أك ـ ـمـ ــل املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـن ـ ــووي وتـ ـي ــرت ــه
ال ـت ـص ـع ـيــديــة ،أن ـج ــزت دورة ال ــوق ــود
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ت ـخ ـص ـيــب
اليورانيوم بنسبة ّ ،%20
هدد اإليراني
أكثر مــن مــرة بترك طــاولــة املباحثات

إذا ل ــم ي ـجـ ِـر الـتـعــامــل مـعــه بــاح ـتــرام،
كذلك هــدد مجلس الـشــورى اإليــرانــي
الغرب برفع مستوى التخصيب إلى
 60فــي املـئــة .بعد مباحثات موسكو،
فـ ــي ح ـ ــزي ـ ــران  ،2012اقـ ـتـ ـن ــع الـ ـغ ــرب
بضرورة العمل على ورقة املقترحات
اإليــرانـيــة .لــذا ،جــاءت رســالــة الرئيس
األم ـيــركــي بـ ــاراك أوب ــام ــا إل ــى املــرشــد
األعلى للجمهورية اإليرانية آيــة الله
عـلــي خــامـنـئــي ،بــالـحــاجــة األمـيــركـيــة
للحوار.
انتهت لعبة التصعيد اإليــرانــي عند
ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد ،ل ـق ــد ج ـ ــرى ن ـص ــب ال ـفــخ
وإح ـكــامــه ،اس ـتــدرجــت ال ـطــريــدة َإليه
وأصبحت في دائرة الهدف ،لم يبق إال
اإلطباق عليها.
ف ــي عـ ــام  ،2013وصـ ــل م ـح ـمــد ج ــواد
ظــريــف إل ــى مـبـنــى وزارة الـخــارجـيــة
ال ـت ــراث ــي ج ـنــوبــي ال ـعــاص ـمــة ط ـهــران،
ّ
وتـ ـس ــل ــم ه ـ ـنـ ــاك م ـق ــال ـي ــد الـ ـتـ ـف ــاوض
النووي ،لتنطلق عملية اإلطباق .ألغت
طهران نسبة ال ــ ،%20وقبلت بالقليل

ال ــذي يـسـ ّـد حــاجـتـهــا مــن الـيــورانـيــوم
بـنـسـبــة  ،% 3.6وافـ ـق ــت ع ـلــى الـعـمــل
ب ـب ـعــض األم ـ ـ ــور ال ـت ــي ال تـحـتــاجـهــا،
مع تقديم بعض التنازالت التي ّ
تعد
مــورد انتقاد وبحث داخـلــي .املهم أن
ال ـغ ــرب سـ ــارع إل ــى احـ ـت ــواء ال ـتــراجــع
اإليــرانــي ،على مبدأ االعـتــراف بنسبة
قليلة من التخصيب كبداية ،ثم العمل
لــإج ـهــاز ع ـلــى عـمـلـيــات الـتـخـصـيــب.
ك ــان االسـ ـت ــدراج اإلي ــران ــي فــي محله،
أعـلــن فــي جنيف اتـفــاق إط ــار يعترف
بـحــق إيـ ــران بتخصيب ال ـيــوران ـيــوم،
فـيـمــا لــم ي ـســارع اإلي ــران ــي إل ــى كشف
أوراقــه ،فقد بقي على هدوئه املعهود
ووزع االبـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام ـ ــات مـ ـ ــن دون أي
إشــارات إلى نجاح الخطة .عاد الوفد
بـعــد ذل ــك إل ــى ط ـهــران وأع ـلــن نـصــره:
بتخصيب اليورانيوم
الغرب اعترف
ُ
عـلــى رؤوس األش ـهــاد ،أخ ــذ اإلمـضــاء
الغربي على األوراق التي تنص بحق
تخصيب اليورانيوم بنسبة .%3.6
خ ــرق ــت ط ـه ــران جـ ــدار األمـ ــم املـتـحــدة

