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تقرير

ٍّ
مراجعة «النووي» إيرانيًا ...تأن وحذر من التفجير
تتزامن مراجعة
االتفاق النووي
في مجلس الشورى
والمجلس األعلى لألمن
القومي مع نقاش
بشأن ّ
ماهيته ...إذا كان
معاهدة أو تفاهمًا
سياسيًا .وما ّ
يحرك دورة
المراجعة ،مخاوف من
عدم التزام الطرف اآلخر
لذا يظهر سعي إيراني
حثيث لتفنيد كافة الثغر
طهران ــ حسن حيدر
بكثير من الهدوء وبعيدًا عن ضوضاء
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،يـ ـ ـ ــدرس م ـج ـل ــس ال ـ ـشـ ــورى
اإليراني بنود االتفاق النووي ،بعدما
ّ
ت ـس ــل ــم ن ـس ـخ ــة م ـت ــرج ـم ــة مـ ــن وزارة
الخارجية ،بالتزامن مــع دراسـتــه في
املجلس األعلى لألمن القومي ،املعني
األول بمطابقة بـنــوده مــع «الخطوط
ال ـح ـمــراء» ال ـتــي ُرس ـمــت قـبــل انـطــاق
املفاوضات مع مجموعة «.»1+5
ّ
متعددة للدستور ،منها ما
تفسيرات
يسمح للبرملان اإليــرانــي بالتصويت
ع ـلــى ق ـبــول االت ـف ــاق م ــن ع ــدم ــه ،فيما
تعطي أخرى للمجلس صالحية إبداء
ال ـ ــرأي واالط ـ ــاع عـلـيــه فـقــط م ــن دون
الـتـصــويــت .بــن ال ـق ــراءات القانونية،
ه ـ ـنـ ــاك تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ــرى أن االت ـ ـفـ ــاق
ال ـن ــووي يــدخــل فــي خــانــة امل ـعــاهــدات
واالتـ ـف ــاقـ ـي ــات ب ــن إي ـ ـ ــران وطـ ـ ــرف أو
أطراف أجنبية ،وهو ما يلزم ،بحسب
الــدس ـتــور اإلي ــران ــي ،الـتـصــويــت عليه

وإقـ ـ ــراره م ــن قـبــل ال ـبــرملــان وتسليمه
للحكومة لتنفيذه .بينما تفيد قراءات
أخ ـ ــرى بـ ــأن االت ـ ـفـ ــاق م ــن صــاح ـيــات
املـجـلــس األع ـلــى لــأمــن الـقــومــي الــذي
يـشــرف على رســم السياسات العامة
ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد .م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،يـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ـ ــدد مــن
القانونيني إلــى االتـفــاق الـنــووي على
أنه تفاهم سياسي ال يستوجب إقراره
في البرملان ،ويحق للحكومة تنفيذه
من دون العودة إلى مجلس الشورى،
ب ـعــد مــواف ـقــة امل ـج ـلــس األع ـل ــى لــأمــن
القومي عليه.
دراس ــة االت ـفــاق ال ـنــووي لــن ّ
تغير من
ب ـن ــوده ،فــا يـحــق ألي دول ــة مـشــاركــة
ف ـيــه أن ت ـع ــدل أو تـضـيــف أو تـحــذف
أيًا من البنود التي سيجري التعامل
م ـع ـهــا ك ـس ـلــة واح ـ ـ ــدة ي ـك ــون ال ـخ ـيــار
بالتصويت عليها بنعم أو ال.
فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،سـ ـي ــراج ــع مـجـلــس
ال ـش ــورى بـنــود االت ـف ــاق ،عـلــى أســاس
«الـخـطــوط الـحـمــراء» املعلنة مسبقًا،
بعدما كــان قد أقـ ّـر قانونًا ينص على
ضـ ـ ـ ــرورة الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى امل ـك ـت ـس ـبــات
ال ـن ــووي ــة ،وس ـي ـكــون ل ــه رأي تقييمي
لالتفاق إن كان جيدًا أم ال .هنا ،تبرز
ف ــرضـ ـي ــة ض ـع ـي ـف ــة ج ـ ـ ـدًا بـ ـ ــأن ي ـج ــري
رف ــض اإلع ـ ــان الـ ـن ــووي ،وه ــو م ــا قد
ّ
التكهنات
يـفـتــح صـفـحــة جــديــدة مــن
والتساؤالت :هل سيعود املفاوضون
إلــى طــاولــة املباحثات ،فــي حــال فشل
التوصل إلى توقيع لهذا االتفاق تحت
أي ذري ـعــة كــانــت؟ هــل ستقبل ال ــدول
املشاركة فــي االنـخــراط فــي مباحثات
جــديــدة لـتـعــديــل بـعــض ال ـب ـنــود التي
تـتـحـفــظ عـلـيـهــا إيـ ـ ــران؟ ه ــل سـيـطــرح
موضوع التدخل العسكري من جديد
وتقف املنطقة على حافة الحرب؟
أسئلة يحاول كثيرون عــدم الوصول
تمرير
إليها في الواقع ،وذلك من خالل
ٍ
سلس لالتفاق مع حفظ حق التحفظ
على ٍبعض األمور .رفض االتفاق ّ
يعد
فرضية ضعيفة جدًا ولكنها واردة ،إال
ّ
أن املــؤشــرات العامة ت ــدل على توجه
إلقــرار اإلعــان الـنــووي إيرانيًا ،حيث

لــن يكون هناك وجــود لفيتويات من
قبل أي سلطة قد تعرقل سير االتفاق،
باستثناء بعض املسائل التي قد تبرز
ً
مستقبال في خطوات التنفيذ .وهذه
املرحلة هي األكثر حساسية ،لكونها
تمثل صاعق التفجير الــذي قد يعيد

ّ
سيقرر مجلس صيانة
الدستور ما إذا كان االتفاق تفاهمًا
سياسيًا أم معاهدة ملزمة
األمور إلى الوراء ،في حال عدم التزام
أي ط ــرف بتنفيذ مــا تعهد ب ــه ،علمًا
بأن ال أحد يريد إفشال االتفاق ضمن
مجموعة « ،»1+5وحـتــى فــي الــداخــل
اإليراني.

س ـت ـك ــون ك ـل ـمــة ال ـف ـص ــل ف ــي ك ــل ذل ــك
مل ـج ـلــس ص ـي ــان ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،امل ـع ـنــي
ب ـ ــاإلش ـ ــراف ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــوان ــن
ومـ ـط ــابـ ـقـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ــع روح الـ ــدس ـ ـتـ ــور
اإليـ ــرانـ ــي ،وهـ ــو س ـي ـق ـ ّـرر م ــا إذا كــان
االت ـفــاق ال ـنــووي تفاهمًا سياسيًا أم
معاهدة ملزمة .على ضوء رأيه سيبت
أمــر التصويت على اإلع ــان الـنــووي
فــي مجلس ال ـش ــورى ،فــاالعـتــراضــات
على بعض البنود نابعة من مخاوف
تتعلق بإمكانية ّ
تهرب الطرف اآلخر،
وخ ـص ــوص ــا األمـ ـي ــرك ــي ،م ــن تـطـبـيــق
تعهداته عبر تفسير فـحــوى االتـفــاق
ع ـلــى ق ـيــاس مـصــالـحــه ال ع ـلــى امل ـبــدأ
الـ ـح ــرف ــي لـ ـلـ ـن ــص .وهـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ب ــدا
واضـحــا فــي مــا يخص مفاعل «آراك»
ل ـل ـم ـي ــاه ال ـث ـق ـي ـلــة وأي ـ ـضـ ــا امل ــوض ــوع
الصاروخي .وفي هذا الخصوصّ ،
قدم

سيراجع مجلس الشورى بنود االتفاق على أساس «الخطوط الحمراء» المعلنة مسبقًا (أرشيف)

تقرير

انتعاش االقتصاد اإليراني بعد رفع العقوبات
سعى البنك الــدولــي إلــى ّ
تتبع اآلثــار
االق ـت ـص ــادي ــة ل ــات ـف ــاق الـ ـن ــووي بــن
إي ــران ومجموعة « ،»1+5على سوق
الـنـفــط الـعــاملـيــة ،وعـلــى شــركــاء إي ــران
ال ـت ـجــاريــن ،وك ــذل ــك ع ـلــى االق ـت ـصــاد
اإليراني.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ــدد ال ـ ـحـ ــالـ ــي م ـ ــن امل ــوج ــز
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـفـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــي مل ـن ـط ـق ــة
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وشـ ـم ــال أفــري ـق ـيــا،
أش ـ ـ ــار ال ـب ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي إل ـ ــى أن أبـ ــرز
الـتـغـ ّـيــرات سـتـكــون مــن خ ــال «ع ــودة
إي ـ ــران إل ــى س ــوق ال ـن ـف ــط» ،إذ تــذهــب
ت ـق ــدي ــرات ــه إل ـ ــى أن «إضـ ــافـ ــة م ـل ـيــون
ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا م ــن صـ ـ ـ ــادرات إيـ ــران
إلـ ـ ــى امل ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،مـ ــع افـ ـ ـت ـ ــراض ع ــدم
صـ ــدور اس ـت ـجــابــة اسـتــراتـيـجـيــة من
ُمـ ـص ـ ِّـدري ال ـن ـفــط اآلخ ــري ــن ،س ـيــؤدي
إل ــى انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط  14في
املئة أو  10دوالرات للبرميل في عام
ّ
التطور
 .»2016وسيستفيد مــن هــذا
ُ
ـوردو ال ـن ـفــط ،وم ـن ـهــم االت ـح ــاد
مـ ـسـ ـت ـ ِ
َّ
األوروبـ ـ ـ ــي والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،أم ــا
ُم ـ ـصـ ـ ِّـدرو ال ـن ـف ــط ،وال س ـي ـمــا ب ـل ــدان

الخليج ،فسوف يتضررون.
ول ـك ــن ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن األم ــر
سيستغرق بعض الوقت الستئناف
إنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــط ،بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب نـ ـق ــص
االستثمارات في هذا القطاع .ويتوقع
معظم املراقبني أنــه في فترة تتراوح

بني  8أشهر و 12شهرًا ،يمكن أن تصل
ص ــادرات إي ــران مــن النفط الـخــام إلى
مستويات ما قبل عام  .2012ويعني
ذلـ ــك طـ ــرح م ـل ـيــون بــرم ـيــل إضــاف ـيــة،
يوميًا ،في أسواق النفط.
وتـشـيــر ت ـقــديــرات الـبـنــك الــدولــي إلــى
أن ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ع ـشــرة
دوالرات لـلـبــرمـيــل ،سـيــزيــد مــن ســوء
توازن املالية العامة في معظم البلدان
الرئيسية املصدرة للنفط في الشرق
األوس ــط وشـمــال أفــريـقـيــا ،بما يصل
إل ــى  5ف ــي امل ـئــة م ــن إج ـمــالــي الـنــاتــج
املـحـلــي فــي الـسـعــوديــة و 10فــي املئة
من إجمالي الناتج املحلي في ليبيا.
وستكون إيــران أقــل البلدان املصدرة
ل ـل ـن ـفــط ت ـ ــأثـ ـ ـرًا ،ح ـي ــث إن الـ ـع ــائ ــدات
اإلضـ ــاف ـ ـيـ ــة م ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات
س ـت ـف ــوق األثـ ـ ــر ال ـس ـل ـب ــي م ــن ه ـبــوط
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،ب ـي ـن ـمــا سـتـسـتـفـيــد
البلدان املستوردة للنفط من تراجع
أسعاره العاملية.
كذلك ،يرى كثير من املراقبني أن إيران
ق ــد ت ـص ـ ّـدر ،عـلــى ال ـف ــور ،م ــا ب ــن 400
و 500ألف برميل ،يوميًا ،من املخزون
الذي سيدوم نحو ثالثة أشهر ،فيما
تـسـتـعــد خ ــال بـضـعــة أش ـهــر لــزيــادة
ص ــادرات ـه ــا الـنـفـطـيــة ب ــدرج ــة كـبـيــرة.
ول ــذا فــإن اآلث ــار القصيرة امل ــدى على
أس ـع ــار الـنـفــط سـتـكــون انـخـفــاضـهــا،

لكن بدرجة أقل عن املتوقع حني تعود
صادرات إيران إلى كامل طاقتها.
كــذلــك فــإنــه يـجــب األخ ــذ فــي االعـتـبــار
أنــه مــع ظهور أثــر عــائــدات النفط في
ت ـحــريــك عـجـلــة االق ـت ـص ــاد ،سـيــرتـفــع
سعر صرف العملة .ومن شأن ذلك أن
ّ
ُ
ضعف
يقلل تكلفة الواردات ،لكنه سي ِ
أيـضــا ق ــدرة ال ـصــادرات غير النفطية
على املنافسة.
أم ــا ع ــن االق ـت ـص ــاد اإليـ ــرانـ ــي ،بشكل
عام ،فحاملا يجري تخفيف العقوبات

َّ
يتوقع البنك الدولي ازدياد
االستثمار األجنبي المباشر إلى
 3.5مليارات  $خالل عامين
وال ـق ـي ــود امل ـفــروض ــة ع ـلــى امل ـعــامــات
املــالـيــة ،ستنمو الـتـجــارة الـتــي كانت
َّ
وتحولت
املطلقة،
قد تراجعت بالقيم
ً
بعيدًا عن أوروبــا متجهة نحو آسيا
والـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .ووف ـ ــق ت ـقــديــرات
ّ
البنك الدولي ،فقد قلصت العقوبات
صادرات إيران ،بما قيمته  17.1مليار
دوالر ،في السنوات  2012ـ  ،2014أي
ُ
ـادل  13.5فــي املئة مــن مجموع
مــا يـعـ ِ
الصادرات ،في تلك الفترة .أما البلدان
ال ـت ــي سـتـشـهــد ب ـعــد رف ــع ال ـع ـقــوبــات

أكبر زيادة في التجارة مع إيران ،فهي
«بريطانيا والـصــن والـهـنــد وتركيا
والسعودية».
ومـ ــع إل ـغ ــاء ال ـع ـق ــوب ــات ،م ــن املـتــوقــع
أن ينمو االقـتـصــاد اإليــرانــي بــدرجــة
م ـل ـم ــوس ــة ،ع ـ ــام  ،2016وف ـ ــي ال ـع ــام
الـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ،وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــع زي ـ ـ ـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج
وصـ ــادرات الـنـفــط وإن ـتــاج الـسـيــارات
والـتــوســع فــي الـتـجــارة .ومــع تطبيق
سـيــاســات سليمة لــاقـتـصــاد الكلي،
ّ
فــإن ذلــك سـيـعــزز النمو االقـتـصــادي،
وس ـي ـخ ـل ــق أيـ ـض ــا وف ـ ـ ــرة ك ـب ـي ــرة فــي
ف ــائ ــض امل ــالـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة .ك ــذل ــك ف ــإن
مـ ـع ــدل الـ ـنـ ـم ــو ال ـح ـق ـي ـق ــي إلج ـم ــال ــي
الـ ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي قـ ــد ي ـص ــل إل ـ ــى 5.1
و 5.5ف ــي امل ـئ ــة ع ــام ــي  2016ـ ـ ـ 2017
و 2017ـ ـ  ،2018على الـتــوالــي ،ليصل
فرض العقوبات.
إلى ًمستوياته قبل ُ ّ
فضال عن ذلك ،من املتوقع أن يتعافى
االس ـت ـث ـمــار األج ـن ـبــي امل ـبــاشــر ،ال ــذي
ان ـخ ـفــض ب ـم ـل ـيــارات ال ـ ـ ـ ــدوالرات ،في
أعـقــاب َّ تشديد العقوبات عــام .2012
ويـ ـت ــوق ــع ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي أن ي ـ ــزداد
االس ـت ـث ـم ــار األج ـن ـب ــي املـ ـب ــاش ــر ،فــي
نهاية املـطــاف ،إلــى ما بني  3إلــى 3.5
مليارات دوالر ،في غضون عامني ،أي
ضعفي مستواه عام  ،2015ولكن أقل
من ذروته التي َّ
سجلها عام .2003
(األخبار)

وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف
وأعضاء الوفد إيضاحات في مجلس
الشورى وخالل ندوات ُعقدت في عدد
مــن مــراكــز الــدراســات فــي إي ــران ،حيث
شرح ظريف الرؤية اإليرانية للبنود،
ورد ع ـلــى ب ـعــض االس ـت ـف ـس ــارات من
قبل النواب في ما يتعلق بقدرة إيران
عـلــى ال ـع ــودة الـســريـعــة إل ــى نشاطها
النووي ما قبل االتفاق ،في حال عدم
الـتــزام الطرف اآلخــر بتعهداته ،فقال:
«هم لديهم طريق طويل ليعودوا إلى
الـعـقــوبــات ،ولـكــن نـحــن عـبــر ع ــدد من
(البراغي) نستعيد نشاطنا النووي».
ال تـبـحــث دوائـ ــر ال ـق ــرار اإلي ــران ــي عن
نقاط ضعف إلفشال االتفاق ،بل تعمل
على تشخيص نقاط الضعف بهدف
عدم استغاللها والدخول عبرها إلى
مواضيع أخرى ،وخصوصًا أن مراحل
التنفيذ تسلتزم حذرًا شديدًا من أجل
عدم الوقوع في فخ بعض الثغر .هذا
األمر سيسهم في تقديم حلول بديلة
اذا جرت أي عملية عرقلة خارجة عن
ال ـس ـي ـطــرة ،ك ــإث ــارة م ــوض ــوع مـنـشــأة
بارتشني العسكرية (قرب طهران) ،من
قبل الكونغرس األميركي ،في محاولة
لتحريك ال ــرأي الـعــام الـعــاملــي والــدفــع
إل ــى إرس ـ ــال مـفـتـشــن لــدخــولــه تحت
ض ـغــط دولـ ـ ــي ،خ ــاف ــا ل ــات ـف ــاق ال ــذي
ي ـم ـنــع دخ ـ ــول م ـفـت ـشــن إلـ ــى امل ـن ـشــأة
العسكرية اإليرانية.
املعلومات تشير إلى أن القرار اإليراني
لن يكون قبل معرفة قــرار الكونغرس
ّ
متعمدة
األم ـيــركــي .ضبابية إيــرانـيــة
للبقاء خطوة إلى األمام تمنح طهران
قـ ــدرة ل ـل ـم ـنــاورة ف ــي ح ــال حـ ــدوث أي
طارئ ،وال سيما أن رفض الكونغرس
لـ ــن يـ ــوقـ ــف االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،بـ ــل سـيـضـعـفــه
فـ ـق ــط ،ألن ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـخـ ـم ــس ال ـب ــاق ـي ــة
فــي الـســداسـيــة الــدول ـيــة مــواف ـقــة على
امل ـش ــروع وس ـت ـكــون إل ــى ص ــف إيـ ــران،
مــا قــد ي ــؤدي إل ــى ان ـقــاب فــي معادلة
« ،»1+5لتصبح «الــدول الخمس زائدا
إيـ ـ ـ ــران فـ ــي وج ـ ــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية».

كيري:
انسحابنا خطر
على الدوالر
رأى وزيــر الخارجية األميركي
جــون كـيــري ،أم ــس ،أن ال ــدوالر
قــد ال يصبح عملة االحتياطي
الـعــاملــي ،إذا انسحبت الــواليــات
املتحدة من االتفاق النووي الذي
أبرم مع إيران في فيينا ،الشهر
املاضي.
وق ـ ــال كـ ـي ــري ،خـ ــال مـنــاسـبــة
نظمتها وكــالــة «رويـ ـت ــرز» ،إنــه
«إذا ألغينا االت ـفــاق وقـلـنــا لهم
سيكون عليكم التزام قواعدنا
وال ـع ـق ــوب ــات امل ـف ــروض ــة ،فتلك
ط ــري ـق ــة س ــري ـع ــة جـ ـ ـدًا ،كـ ــي ال
يصبح الــدوالر األميركي عملة
االحتياطي العاملي» .وأضاف أن
من املستحيل بموجب االتفاق
الـ ـح ــال ــي ب ـ ــن إي ـ ـ ـ ــران وال ـ ـقـ ــوى
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى أن ت ـن ـش ــئ طـ ـه ــران
برنامجًا سريًا لتصنيع الوقود
ال ـ ـنـ ــووي م ــن دون أن تــرصــد
الواليات املتحدة ذلك.
(رويترز)

