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سياسة

ّ
ثالث الءات تجمد االستــ
المشهد السياسي

الصفقات األولى
عامر محسن
خ ــال مــرحـلــة الـحـصــار امل ـت ـ ّ
ـدرج ض ـ ّـد ّايـ ــران ،ك ــان الــرسـمـ ّـيــون فــي طـهــران
يحافظون على واجه ٍة من التفاؤل والثقة ،ويطلقون تصريحات عن قدرة
التكيف مع العقوباتّ ،
االقتصاد على ّ
وأن القطاعات األساسية ستجد بدائل
محلية أو من مصادر مختلفة ،ولن ّتعيقها االجراءات التجارية واملالية التي
سعت الــى عــزل اقتصاد اي ــران وشــلــه بالكامل .فــي الحقيقة ،فـ ّ
ـإن الجميع
ّ
يعترف اليوم بأنه ،بغض النظر عن الثمن الباهظ للعقوبات على االقتصاد
ككل (اذ أنها رفعت كلفة األعـمــال في كل املـجــاالت ،وأنقصت النمو بعدة
نقاط مئوية سنويًا)ّ ،
فإن ّ
تكيف القطاعات اإليرانية املختلفة مع الحصار
كان متفاوتًا.
في بعض الحاالت ،كمشاريع الغاز والبتروكيمياويات والبنى التحتية ،كان
ٌ
تأجيل
هناك نجاح ملحوظ في استئناف النمو بالقدرات الذاتية (وإن ً مع ّ ّ ٍ
في التنفيذ وبكلف ٍة مرتفعة)؛ فقد ّجزم املخططون الغربيون ،مثال ،أن توسع
االن ـتــاج االيــرانــي مــن ٌالـغــاز سيتوقف ف ــورًا مــع خ ــروج الـشــركــات العاملية،
وايران ليست لها خبرة في استخراج الغاز من تحت الخليج وبناء املنصات
املصافي واألنابيب والبنى التحتية التي كان يتوالها
البحرية ،ناهيك عن
األجانب تخطيطًا وتنفيذًاّ .ال ّ
الشركات االيرانية تقوم ،تباعًا ،بتدشني
أن
ّ
مراحل من حقل «بارس ًالجنوبي» نفذتها بجهودها الخاصة ،وقد اكتسبت
(يروي أحد املدراء االيرانيني ،في
خالل هذه التجربة خبرة وقدرات حقيقية ّ
مقابلة ،الصعوبات التي اكتنفها «منحنى التعلم» هذا ،من استحالة استيراد
أي م ــادة ،بما فيها األنــابـيــب والـصـمــامــات ،بحجة أنـهــا قابلة لالستخدام
واظبت
العسكري ،الى الفوائد الفاحشة التي فرضتها املصارف القليلة التي ّ
على التعامل معهم ،حتى أن املرحلة  12من حقل «بارس ٌالجنوبي» قد كلفت
ضعف ما تستلزمه باملقاييس العاملية ـ ـ وما زالت ماكينة ضخمة لشركته
تربض على رصيف ميناء في دبي في انتظار اإلذن بالتصدير).
كصناعة السيارات والنقل الجوي ،فقد كان تأثير
قطاعات أخرى،
ّأما في
ٍ
ّ
ّ
العقوبات أعمق وأشــد ،ولم تتمكن اإلجــراءات املحلية من منع اإلنهيار في
شريك أجنبي (فهبط ٍّ انتاج كان يالمس املليوني
انتاج السيارات من دون
ٍ
سيارة سنويًا الى أقل من مليون) ،أو إيجاد حل لألسطول ّ
الجوي املتقادم
ّ
في ظل احتكار مزدوج اميركي ـ ـ أوروبي لصناعة الطائرات املدنية (حاولت
اي ــران ،فــي السنوات املاضية ،الــدخــول فـ ّـي شــراكــات مــع روسـيــا واوكرانيا
ّ
لشراء وانتاج طائرات من تصميمهم ،ال أنها لم تشهد نجاحًا ،والــروس
واألوكران أنفسهم كانوا يخافون ركوب الطائرات التي تصنعها بالدهم).
لـهــذه األس ـبــاب ،لــم يكن مــن املستغرب أن تـتـ ّـم الصفقات األول ــى إلي ــران ـ ـ
وبعضها ،بال شكٌ ،تم التفاوض عليه مسبقًا ـ ـ في هذه القطاعات بالذات،
حيث الحاجة شديدة وقد تراكمت عبر سنوات الحصار .شركتا «بيجو»
ـي،
و»رينو» قد عادتا بالفعل الى ّالبلد ،قبل أي مؤسسة أو
ٍ
مصرف أوروبـ ً
ّ
االتفاقات التي وقعها الرئيسي الصيني في طهران تمويال
تضمنت
وقد
ّ
وكهربته .خبر التمويل لم
للقطارات
مشهد
ـ
ـ
طهران
خط
لتحديث
صينيًا
يكن مفاجئًا ،خاصة أن الشركات املنفذة صينيةّ ،ال أن ّ
أهم ما فيه كان ّأن
االقتصادي لطريق الحرير» ،الذي
هذا القرض يأتي ضمن ً مبادرة «الحزام ً
وبنى
مواصالت،
شبكة
(عبر
متصال
تبني الصني عبره مجاال اقتصاديًا
ّ
تحتية ،وأنابيب نفط وغاز) ّ
اوروبا .وهذا اإلعالن يمثل
الى
حدودها
من
يمتد
ّ
التجلي العملي ّ
األول لوضع ايران في قلب هذه الخطة.
ولكن ّ
األولى» ،باملعنى التجاري ،كان تسريب الصحف
أهم هذه «الصفقات
ّ
الغربية أن الرئيس روحاني سيوقع ،خالل زيارته الى باريس يوم األربعاء،
ات ـفــاقــا ل ـشــراء  127طــائــرة اي ــرب ــاص مــدن ـيــة ،وق ــد حـ ـ ّـددت صـحــف أملــانـيــة
وسويسرية بعض طــرازاتـهــا ،قائلة انها ستتضمن  8طــائــرات اي ـ ـ 380
عمالقة (يبدأ تسليمها عام  ،)2019و 16طائرة اي ـ ـ  350حديثة ،اضافة
الى  20من طراز اي ـ ـ  340بعيدة املدى ،قد تكون مستعملة أو من مخزون
«ايــربــاص» ،ألنها خرجت من االنـتــاج ،اال أنها رخيصة وجــاهــزة للتسليم
الفوري.
ّ
ّ
الــط ـيــران املــدنــي هــو أح ــد امل ـج ــاالت الـتــي تـجــلــت فـيـهــا وحـشـيــة الـعـقــوبـ ُـات،
وجوهرها الضغط على حياة الناس الستخراج تنازل سياسي؛ فقد قتل
آالف املدنيني االيــرانـيــن على مـ ّـر السنوات املاضية كنتيجة مباشرة ملنع
صيانة الطائرات االيرانية أو بيع قطع الغيار ،ناهيك عن الطائرات الحديثة.
فأصبح االيــرانـيــون ـ ـ والـطـيــران الــداخـلــي وسيلة أساسية للنقل فــي بالد
صعبة جغرافيًا ـ ـ يـخــاطــرون بــركــوب طــائــرات غير آمنة وأثـ ّ
ـريــة (باملعنى
الحرفي للكلمة ،اذ يسافر العديد مــن هــواة الطيران الــى اي ــران خصيصًا
ل ـ «تجربة» ركــوب الـبــويـنــغ 707-و 727والـ ـ «جمبو» القديمة ،نجوم عصر
الطيران في السبعينيات)؛ بعد أن كانت ايــران تملك أحــد أكبر األساطيل
املدنية في املنطقة وأحدثها .1980
عـقــد «اي ــرب ــاص» ،ال ــذي سـيـخــرج طــائــرات «بــويـنــغ» املتبقية فــي اي ــران من
الخدمة ،قد يعني نهاية الشراكة القديمة بني «بوينغ» والخطوط االيرانية
التي استدارت ،بالكامل ،صوب الصانع األوروبي ـ ـ رغم ّأن قانون العقوبات
األميركي يستثني ،تحديدًا ،صناعة الطيران من الحظر ،بغية تمكني «بوينغ»
من املنافسة والبقاء في السوق االيرانية الضخمة (يقال إن هناك محادثات
مــع «بــويـنــغ» ،اال أن االيــرانـيــن لــن يلتزموا بــأي صفقة كبيرة مــع شركات
ّ
اميركية قبل انتخاب رئيس جديد ،والتيقن من أنه لن يكون دونالد ترامب،
ً
مثال ،ويعلن الحرب على ايران).
بحسب مصادر ايرانية ،قد يكون أمــام هــواة الطيران أشهر قليلة متبقية
الكالسيكية ،التي كانت أيقونة الخطوط االيرانية لعقود
لتجربة الـ
«جمبو» ً
ّ
وما زالت تشغل أربعة منها ّ ،قبل أن تستبدلها بااليرباص ـ ـ  340وغيرها.
عدد
بالتوازي مع رفع العقوبات ،اتخذت واشنطن
اجراءات تضمن ردع أكبر ٍ
ٍ
من األوروبيني من زيــارة ايــران :أي مواطن اوروبــي أو استرالي يسافر الى
ايران ـ ـ او سوريا أو السودان أو العراق ـ ـ ُ
سيمنع من دخول الواليات املتحدة
من دون تأشيرة ،كما هو املعتادُ ،
وسيجبر على التقدم شخصيًا بطلب
مسبق ودفع مئات الــدوالرات رسوما .لهذا السبب ،قد ال تتمكن ايــران من
ّ
ولكن هــذه الصفقات ،على األقــل،
جــذب ماليني السياح بسرعة وسهولة؛
موت ّ
لسنوات تحت الحصار ،حتى
مجاني ذاقــوه
ٍ
ستحمي أبناء البلد من ٍ
صار ّ
مجرد الطيران اآلمن ترفا.

المواقف من االستحقاق الرئاسي تراوح مكانها،
والتهديدات الخليجية للبنانيين كذلك ،كما العقوبات
ُ
ضاف إلى ذلك سبب
األميركية على مناصري حزب الله .وي ُ ّ
جديد للتوتر في مجلس الوزراء الذي لم يتفق بعد على
تفعيل عمله .وسط هذه االجواء ،هل يستقيم الحديث
عن حظوظ النتخاب رئيس للجمهورية قريبًا؟
داخ ـل ـي ــا ،ب ــات االس ـت ـح ـقــاق الــرئــاســي
رهينة الءات ثــاث .حزب الله يرفض
قـ ــرار ت ـي ــار املـسـتـقـبــل تـسـمـيــة رئـيــس
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـل ـح ـك ــوم ــة
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى قـ ــانـ ــون ان ـت ـخــابــي
ّ
وتفرد بالسلطة .تيار املستقبل يرفض
مطلقًا وصول العماد ميشال عون إلى
بعبدا .أما عون ورئيس حزب القوات
سمير جعجع فـيــرفـضــان أي تـجــاوز
لصفتهما التمثيلية ،كونهما ّ
يقدمان
تحالفهما املستجد كممثل «شــرعـ ّـي
وأول» ألكثرية املسيحيني.
وكـ ــل واحـ ـ ــدة م ــن ال ـك ـتــل ت ــراه ــن على
عـ ــامـ ــل ال ـ ــوق ـ ــت لـ ـج ــر اآلخ ـ ــري ـ ــن إل ــى
خ ـ ـيـ ــارهـ ــا .لـ ـك ــن ال ـ ـص ـ ــراع اإلق ـل ـي ـم ــي
يـ ـ ــزداد س ـخــونــة ي ــوم ــا ب ـعــد آخ ـ ــر ،مع
مــا يعنيه مــن ارتـفــاع منسوب الحدة
فــي االنقسامات اللبنانية .رغــم ذلــك،
تستمر الـقــوى الداخلية فــي «تقطيع
الوقت» ببعض املـشــاورات ،وبسجال

سياسي ،سرعان ما تمحى آثاره متى
حان موعد التسوية.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن رئ ـي ــس حــزب
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــدكـ ـت ــور سـمـيــر
ج ـع ـج ــع كـ ـث ــف فـ ــي ع ـط ـل ــة األس ـ ـبـ ــوع
اتـصــاالتــه محليًا وإقليميًا فــي إطــار
حملة «تـســويــق ودع ــم» ملــرشـحــه الــى
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ال ـع ـم ــاد ع ــون.
وسيواصل جعجع لقاءاته واتصاالته
الدبلوماسية وحركة إعالمية عربية
مواكبة إلطالقه عملية ترشيح رئيس
تكتل التغيير واإلصالح.
وف ــي وق ــت ال تـ ــزال ف ـيــه األجـ ـ ــواء بني
ال ـقــوات وت ـيــار املستقبل عـلــى حالها
مــن الـتـشـنــج نتيجة تـمـســك الـطــرفــن
بمرشحيهما ،سجل اتصال من عون
بالرئيس سعد الحريري الذي أجرى
ً
ب ـ ــدوره اتـ ـص ــاال بــرئ ـيــس ت ـي ــار امل ــردة
الـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة ،عـلـمــا بــأن
ال ـحــريــري ق ــام بــالـخـطــوة ذات ـهــا حني

ات ـصــل بــه جـعـجــع غ ــداة ل ـقــاء بــاريــس
ب ــن ال ـح ــري ــري ورئ ـي ــس ت ـي ــار املـ ــردة،
لــاس ـت ـف ـســار م ـنــه ع ــن ف ـح ــوى الـلـقــاء
وج ــدي ــة ال ـتــرش ـيــح ،وب ـ ــادر ال ـحــريــري
حينها الى االتصال بفرنجية.
وكـ ــان الف ـتــا أم ــس ع ــدم م ـب ــادرة تـيــار
املــردة إلــى نفي املعلومات التي جرى
تناقلها عــن لـســان فرنجية .وتنسب
هذه املعلومات إلى فرنجية قوله إنه
لــن يتراجع عــن ترشحه إلــى الرئاسة
حـتــى لــو طـلــب مـنــه ذل ــك األم ــن الـعــام
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرالـلــه
والـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ــد.
وقــالــت م ـصــادر سـ ُيــاسـيــة «وسـطـيــة»
لــ»األخـبــار» إن مــا نـ ِـســب إلــى فرنجية
«صـحـيــح ،وق ــال أكـثــر مــن ذل ــك» ،فيما
قــالــت م ـصــادر فــي ت ـيــار املستقبل إن
فرنجية أبلغ هذا املوقف إلى الرئيس
الحريري.
ّ
في السياق عينه ،شن مناصرو القوات
وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ومـسـتـقـلــون
هـجــومــا ش ــدي ـدًا عـلــى ال ـنــائــب ســامــي
الـ ـجـ ـمـ ـي ــل ع ـ ـبـ ــر وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي ،بعد مؤتمره الصحافي
األخير الــذي تناول فيه إقــدام جعجع
على ترشيح عون .وبلغت الحملة حدًا
قاسيًا استدعى من الجميل التدخل،
طالبًا من مناصريه عدم االنجرار الى
ال ـس ـجــاالت وال ـت ــزام الـنـقــاش ال ـهــادئ.
ولـ ـفـ ـت ــت م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة إلـ ـ ــى أن

تقرير

مقارنة بين المرشحين الرئاسيين:
للوهلة األولى ،يبدو
العماد ميشال عون عينًا
والنائب سليمان فرنجية عينًا
أخرى في وجه واحد .إال أن
التدقيق في برنامج ترشيح
كل منهما ومن يقف
خلفه وأمامه وتداعيات
انتخابه ،يؤكد أن المسافة
الفاصلة بين العينين أكبر
من أن يسعها أي وجه
مهما بلغت درجة َ
الح َول.
وال ّبد ،بالتالي ،من جراحة
تعيد وجه  8آذار إلى حالته
الطبيعية
القوى السياسية المرشحة لعون أقل استفزازًا من تلك المرشحة لفرنجية

غسان سعود
نـ ـج ــح ت ـب ـن ــي رئ ـ ـيـ ــس ح ـ ـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة س ـم ـيــر ج ـع ـج ــع ،تــرش ـيــح
العماد ميشال عون في تحقيق غايته،
لجهة وضــع عراقيل جدية فــي طريق
املـبــادرة الحريرية األخـيــرة .فاملبادرة
ال ـبــاردة كــانــت آيـلــة إلــى التجميد ،في
انـتـظــار لحظة إقليمية تتيح للقوى
السياسية انتخاب سليمان فرنجية
رئـ ـيـ ـس ــا ،بـ ـع ــد ت ـ ـجـ ــاوزهـ ــا ال ـع ــراق ـي ــل
السياسية .إال أن ّتالقي عون وجعجع
ع ـل ــى رف ـض ـه ــا م ــث ــل ع ــرق ـل ــة مــذهـبـيــة
يصعب ت ـجــاوزهــا .وبـمــا أن الــوقــوف
أم ــام تــرشـيـحــي فــرنـجـيــة وع ــون يثير
ارت ـب ــاك ــا حـقـيـقـيــا ،واخ ـت ـي ــار األف ـضــل
لـيــس مـهـمــة سـهـلــة ،فـمــن ال ــواض ــح أن
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ــري والـ ـن ــائ ــب ول ـيــد
ج ـن ـب ــاط ال ي ـ ــري ـ ــدان أن «ي ـط ـح ـشــا»

