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مجتمع وإقتصاد
تجارة المعادلة التي توصل إليها وفد ّ
تجمع رجال األعمال اللبنانيين في إيران هي على النحو اآلتي :اإليرانيون بحاجة
إلى القنوات اللبنانية للولوج الى األسواق الدولية ،أما العمل في الداخل اإليراني فهو يخضع للقوانين والضوابط
التي تسري على الجميع

وفد لبناني في إيران :البحث عن فرص ما بعد الــ
محمد وهبة
أن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـمـ ـ ــع رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي،
زي ـ ــارة اسـتـكـشــافـيــة إليـ ـ ــران .الــدهـشــة
أح ـ ــاط ـ ــت ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـلـ ـ ّبـ ـن ــان ــي امل ـ ـكـ ـ ّـون
م ــن  30ش ـخ ـصــا ي ـم ــث ـل ــون عـ ـ ــددًا مــن
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـنــاعــة وال ـس ـيــاحــة واالت ـص ــاالت
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وال ـت ــأم ــن واإلدارة
وال ـت ـم ــوي ــل وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ...أمـ ــا جــولــة
الوفد فقد امتدت على  5أيام ،وشملت
مؤسسات وإدارات حكومية ولقاءات
مــع  185رجــل أعـمــال وصــاحــب شركة
في إيران.
وبحسب مـصــادر مطلعة ،سبق هذه
ال ــزي ــارة خ ـطــوة إيــران ـيــة ك ــان عــرابـهــا
امللحق الـتـجــاري فــي لبنان الــذي قام

العودة إلى
سوق النفط
يشير تـقــريــر للبنك ال ــدول ــي ،إل ــى أن
االت ـفــاق اإلي ــران ــي مــع ال ــدول الخمس
الــدائـمــة العضوية فــي مجلس األمــن
س ـي ـع ـيــد إيـ ـ ـ ــران إل ـ ــى س ـ ــوق ال ـن ـف ــط،
وسيكون بإمكانها زيادة صادراتها
بنحو مليون برميل يوميًا ،وهــو ما
يــؤدي إلــى انخفاض األسـعــار بنحو
 ،%14أو م ــا ي ـ ـ ــوازي  10دوالرات
للبرميل الواحد ،وذلــك في حال عدم
ص ــدور اسـتـجــابــة اسـتــراتـيـجـيــة من
م ـص ــدري ال ـن ـفــط اآلخـ ــريـ ــن .وي ـقــول
التقرير إن تجارة إيران ستزيد بعد
تخفيف العقوبات والقيود املفروضة
ع ـل ـي ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا مـ ــع بــري ـطــان ـيــا
والصني والهند وتركيا والسعودية،
ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث س ـنــوات
ت ـق ـل ـصــت تـ ـج ــارة إي ـ ـ ــران م ــع ال ـ ــدول
األوروبـيــة بنسبة  %13.5من الناتج
املحلي اإلجمالي ،أي ما يــوازي 17.1
مليار دوالر.
ّ
اقـتـصــاد إيـ ــران ال ــذي ي ـمــر فــي حالة
ك ـســاد مـنــذ عــامــن ،سيتلقى دعمًا
كـبـيـرًا مــن زيـ ــادة ال ـعــائــدات النفطية
امل ـق ــدرة بـنـحــو  15مـلـيــار دوالر في
السنة األولى.

بجولة زيارات على عدد من مسؤولي
القطاع الـخــاص الستطالع رغباتهم
االستثمارية في إيران .وتقول املصادر
إن املصارف هي الجهة الوحيدة التي
أبدت حذرًا في التعامل مع إيران .ففي
أحد اجتماعات الهيئات االقتصادية
طرح رئيس ّ
تجمع رجال األعمال فؤاد
زمـكـحــل ،والــرئـيــس الـســابــق لجمعية
ال ـص ـنــاع ـيــن جـ ــاك ص ـ ـ ــراف ،ضـ ــرورة
اس ـت ـك ـش ــاف إيـ ـ ـ ــران وت ـش ـك ـي ــل وفـ ــود
للبحث عــن الـفــرص االستثمارية في
هذه السوق «الخصبة» ،إال أن رئيس
ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ج ـ ــوزف طــرب ـي ــه،
أوضـ ـ ــح أن امل ـ ـصـ ــارف ال يـمـك ـنـهــا أن
تتعامل مع أي جهة عليها عقوبات،
وال يـمـكــن الـبـحــث فــي أي خ ـطــوة من
هــذا الـنــوع إال عندما تــزال العقوبات
رسميًا عن إيران.
أه ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ــوصـ ــل
إل ـي ـهــا ال ــوف ــد ،ك ـمــا لـخـ ّـصـهــا زمـكـحــل
لـ«األخبار» هي على النحو اآلتي:
ـ في مجال االستثمار وقوانني العمل
والـ ـض ــرائ ــب ،ت ـب ـ ّـن ل ـلــوفــد أنـ ــه يمكن
األجـنـبــي أن يتملك فــي إي ــران بنسبة
 %100م ــن أسـ ـه ــم الـ ـش ــرك ــة ،وي ـم ـكــن
ال ـش ــرك ــات أن تـتـمـلــك ع ـ ـقـ ــارات ،فيما
ي ـم ـنــع ع ـل ــى األفـ ـ ـ ــراد األجـ ــانـ ــب تـمـلــك
العقارات.
ـ يعمل اإليرانيون على خلق مدن ّ
حرة.
تـسـتـفـيــد ه ــذه املـ ــدن م ــن م ـيــزة إي ــران
ومــوق ـع ـهــا الـجـيــواسـتــراتـيـجــي ال ــذي
يسمح بــإجــراء م ـبــادالت تـجــاريــة مع
أســواق كبيرة في املنطقة مثل تركيا
والعراق وسواها ...الضريبة في هذه
امل ــدن هــي  %12إذا كــان عمل الشركة
مـخـصـصــا ل ـل ـخــارج ،أي تــرانــزيــت أو
تـصــديــر ،وإذا ك ــان الـعـمــل مخصصًا
ل ــاس ـت ـي ــراد بـ ـه ــدف ب ـي ــع ال ـس ـل ــع فــي
السوق اإليرانية ،فإن الشركة تخضع
ّ
واملحددة
للضريبة العامة على الدخل
بنسبة  %25من األرباح.
ـ ـ ـ ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص اإلي ــران ــي مـتـطــور
«أكـثــر مما نعتقد» .ممثلو القطاعني
ال ـ ـخـ ــاص وال ـ ـعـ ــام فـ ــي إيـ ـ ـ ــران ع ـ ّـب ــروا
بـصــراحــة عــن حــاجـتـهــم لـلـتـعــاون مع
ال ـش ــرك ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،م ـش ـيــريــن إلــى
«االس ـت ـف ــادة م ــن االن ـت ـش ــار الـلـبـنــانــي
الـ ــذي ي ـعـ ّـد وس ـي ـلــة أســاس ـيــة تـســاعــد
على التصدير إلى األسواق الدولية».
اإليــران ـيــون ي ـقـ ّـدمــون لــرجــال األعـمــال
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن األرض ـ ـي ـ ــة واالنـ ـط ــاق ــة
فــي ه ــذه ال ـســوق مـقــابــل فـتــح الـســوق
الدولية أمامهم.
ـ ـ ـ ـ أعـ ـ ـ ــرب اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــون ع ـ ــن حــاج ـت ـهــم
إل ـ ــى الـ ـخـ ـب ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة فـ ــي اإلدارة

االستفادة من االنتشار اللبناني هو وسيلة أساسية للمساعدة على تصدير السلع االيرانية إلى األسواق الدولية (مروان طحطح)

وال ـت ـس ــوي ــق ،وال سـيـمــا أن ال ـشــركــات
اللبنانية لديها الخبرة الكافية في هذا
امل ـج ــال ،وه ــي وص ـلــت إل ــى مستويات
أداء عالية ،انطالقًا من سوق صغيرة.
إذًا ،امل ــوارد مقابل الخبرة واالنتشار
في السوق الدولية .هذه هي املعادلة
ال ـتــي يـطــرحـهــا اإلي ــران ـي ــون ف ــي إط ــار
عــاقــاتـهــم الـتـجــاريــة مــع اللبنانيني.
ورغم أن هذه العالقة ال تتيح الكثير،
إال أن حاجة اللبنانيني إلــى الخروج
من السوق املحلية الضيقة إلى أسواق
ناشئة و«خصبة» تدفعهم إلــى لعب
دور الــوس ـيــط ب ــن إي ـ ــران واألس ـ ــواق
ال ــدولـ ـي ــة ،أو ع ـلــى األق ـ ــل اإلي ــران ـي ــون
واثـ ـق ــون م ــن أن الـلـبـنــانـيــن قـ ــادرون
على تأدية هذا الــدور بالطريقة التي
تناسب مصالحهم االستراتيجية في
مقابل أرباح للجانب اللبناني.
وتــأتــي هــذه املـعــادلــة فــي إط ــار تبادل
تجاري ضحل جدًا بني الطرفني .ففي
ع ــام  2014صـ ـ ّـدرت إيـ ــران إل ــى لبنان
ب ـمــا قـيـمـتــه  50م ـل ـيــون دوالر ،فيما

ّ
صدر لبنان إلى إيران بما قيمته 3.23
ماليني دوالر .السلع اإليرانية الواردة
إل ـ ــى ل ـب ـن ــان  %64م ـن ـهــا هـ ــي فـسـتــق
ح ـل ـبــي ،و %6س ـج ــاد ،و %5خـمـيــرة،
و %7قريدس .أما الصادرات اللبنانية
ف ـه ــي  %17مـ ــولـ ــدات ك ـه ــرب ــاء و%12
أف ـ ــران ك ـهــربــائ ـيــة ل ـل ـص ـنــاعــة ون ـســب
صغيرة من صناعة الكرتون والكتب
واألدوية.
على أي حال ،يبدو اإليرانيون حذرين

أعرب اإليرانيون
عن حاجتهم إلى الخبرة
اللبنانية في اإلدارة
والتسويق

جدًا في رسم عالقاتهم مع اللبنانيني،
رب ـمــا بـسـبــب تـجــربـتـهــم عـلــى األرض
اللبنانية غير املشجعة .فعلى سبيل
املثال ،عندما فــازت شركة «تعميرات
نيرو» بمناقصة تشغيل معملي دير
عمار والزهراني وصيانتهما في ّعام
 ،2004اضطرت إلى التنازل عن حقها
سريعًا واالنـسـحــاب بفعل الضغوط
التي مورست عليها تحت عنوان عدم
ج ــواز إدخ ــال اإليــرانـيــن فــي مشاريع
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وق ــد
العروض
انسحبت هذه الذريعة على
ّ
التي ّ
قدمها الجانب اإليــرانــي لتبني
م ـشــروع «إل ـي ـســار» وتـمــويـلــه ،وكــذلــك
ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت ب ـ ـنـ ــاء مـ ـع ــام ــل إنـ ـت ــاج
الكهرباء.
البارز في نتائج زيارة الوفد اللبناني
إليران أنه ليس هناك قطاعات ّ
محددة
مــرغــوبــة أق ــل أو أكـثــر مــن غـيــرهــا ،بل
إن حاجة اإليرانيني لجسر عبور ّإلى
الـ ـس ــوق ال ــدول ـي ــة ه ــي ال ـت ــي سـتـحــفــز
امل ـشــاريــع املـشـتــركــة أو تلجمها .لكن

تقرير

الالجئون السودانيون :نحن هاربون من الموت أيضًا
هديل فرفور
«ال ف ــارق بــن الجــئ ســودانــي والجــئ
سـ ـ ــوري ،كــاه ـمــا ه ــارب ــان م ــن امل ــوت
وال ـ ـق ـ ـه ـ ــر» ،ل ـ ــم يـ ـنـ ـف ــك سـ ـمـ ـي ــر (اس ـ ــم
م ـس ـت ـع ــار) ،ال ــاج ــئ الـ ـس ــودان ــي ،عن
ت ـ ـ ـكـ ـ ــرار هـ ـ ـ ــذه الـ ـجـ ـمـ ـل ــة فـ ـ ــي م ـع ــرض
مــداخـلـتــه فــي الـلـقــاء ال ــذي دع ــت إليه
حــركــة مناهضة الـعـنـصــريــة ،أول من
أم ــس ،إلل ـق ــاء ال ـض ــوء عـلــى املـصــاعــب
التي يعيشها الالجئون السودانيون
في ظل غياب الحماية القانونية لهم.
ل ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن سـ ـمـ ـي ــر وح ـ ـ ـ ـ ــده م ـ ـ ــن ش ـك ــا
التجاهل والتهميش ،شهادات كثيرة

لسودانيني آخرين من طالبي اللجوء
ت ـن ــاوب ــوا ع ـلــى ع ــرض مـعــانــاتـهــم مع
املـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا لـ ــأمـ ــم امل ـت ـح ــدة
ل ـش ــؤون ال ــاج ـئــن ،ال ـج ـهــة املـفـتــرض
حمايتهم.
ّ
ّ
تتصرف
«هــذه املنظمة اإلنسانية ال
مـعـنــا بـشـكــل إن ـســانــي» ،ت ـقــول إحــدى
ال ـس ــودان ـي ــات امل ـش ــارك ــات ف ــي ال ـل ـقــاء.
تـسـتــذكــر ح ــادث ــة ت ـعـ ّـرض ـهــم لـلـضــرب
واإلهــانــة واملعاملة القاسية مــن قبل
رجال أمن املفوضية لفض اعتصامهم
بالقوة ،الشهر املاضي (http://www.
،)243802 /al-akhbar.com/node
والــذي بــدأوه منذ نحو خمسة أشهر

أمام مبنى املفوضية للمطالبة بأدنى
حقوقهم« :االعتراف بنا كالجئني».
ي ــروي ه ــؤالء معاناتهم فــي املماطلة
املمنهجة مــن قبل املـفــوضـيــة« ،هناك
م ـل ـفــات م ـتــراك ـمــة م ـنــذ ع ــام  ،2002ال
تـ ـب ـ ّـت ،وه ـن ــا ت ـس ـقــط ح ـجــة األول ــوي ــة
لالجئني السوريني» ،يقول كريم (اسم
مستعار) ،بلكنة لبقة ،الفـتــا الــى «أن
مـعـظـمـنــا ه ــارب ــون م ــن امل ـ ــوت أي ـضــا،
ون ـعــانــي الـقـهــر وال مـ ــأوى لــديـنــا إذا
جــرى تسفيرنا من قبل األمــن العام»،
مضيفًا« :ج ــرى تسفير  6سودانيني
أخيرًا».
وفـ ـيـ ـم ــا تـ ـص ــر املـ ـف ــوضـ ـي ــة عـ ـل ــى أن

ّ
«نتعرض لالستغالل
اليومي فقط ألننا ال
نملك أوراقًا ثبوتية»

إغالقها ملفات طالبي اللجوء يعود
الـ ـ ــى أن ط ــال ـب ـي ــه ال ت ـن ـط ـبــق عـلـيـهــم
ص ـ ـفـ ــة الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء ،ي ـ ــؤك ـ ــد الـ ــاج ـ ـئـ ــون

امل ــرابـ ـط ــون ف ــي ب ــاح ــة امل ـف ــوض ـي ــة أن
اح ـت ـجــاجــات ـهــم األخـ ـي ــرة أف ـض ــت الــى
ت ـســويــة ب ـعــض امل ـل ـفــات «وه ـ ــذا دلـيــل
ع ـلــى أن إه ـمــال ـهــم م ـت ـع ـمــد» .يـسـتــاء
ه ــؤالء مــن العنصرية الـتــي ُيعاملون
بـ ـه ــا م ـ ــن قـ ـب ــل املـ ـف ــوضـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا،
«املـ ـف ــوضـ ـي ــة ك ـم ــا ال ـ ـنـ ــاس ،ي ـن ـظ ــرون
إلينا كأننا الجـئــون مــن درجــة ثانية
وأن ـنــا ال نستحق أن نـكــون أولــويــة»،
مـ ـب ــدي ــن خ ـش ـي ـت ـه ــم م ـ ــن «الـ ـكـ ـي ــدي ــة»
ال ـتــي تـتـعــاطــى بـهــا املـفــوضـيــة« :بعد
اعـتـصــامـنــا األخـ ـي ــر ،ق ــام ــوا بتسوية
ص ــام،
كـ ــل مـ ــن لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي االعـ ـتـ ـ ُ
ّأم ــا مــن ش ــارك بــاالحـتـجــاجــات فأبلغ

