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هدر ميزانية الدولة 
لدعم اجلماعات 

الإرهابية يف اليمن 
ولبنان والبحرين

الت�صرد يف اإيران و�صل 
اإىل الطبقات احلا�صلة 

على �صهادات جامعية

در��سة علمية ت�ؤكد �رتفاع معدالت �لفقر و�لت�سرد يف �إير�ن وحتدد �أ�سبابه

نفطي بلد  يف  املعونات  على  يعتا�صون  اإيراين  ماليني   6

مركز  اأعدها  التي  الدرا�شة  نوهت  وقد 

هذه  اأن  اإىل  والبحوث  للدرا�شات  املزماة 

اأن  رغم  تاأتي  الفقر  من  الكبرية  املعدالت 

الرابعة عامليا من حيث  املرتبة  اإيران حتتل 

احتياطات النفط )والتي يقع 90% منها يف 

يقارب %11  االأحواز(، وتت�شرف مبا  اإقليم 

من   %15 وبامتالكها  االحتياطات،  هذه  من 

وزارة  ت�شريحات  ح�شب  الغاز  احتياطيات 

النفط االإيرانية، حتتل املرتبة الثانية عامليا، 

االقت�شادية  املوارد  من  العديد  الإيران  كما 

من  والعديد  واملناجم  املعادن  منها  نذكر 

الزراعة  وكذلك  البرتوكيماويات،  م�شانع 

وتربية احليوانات.

بني  ما  التناق�ض  هذا  الدرا�شة  وترجع 

اإىل  والت�شرد  الفقر  وانت�شار  املوارد  وفرة 

وغري  الفا�شلة  الفقيه  والية  نظام  اإدارة 

امل�شتقرة والتي تتعار�ض مع رغبات ال�شعب 

من  االأموال  واختال�ض  و�شرقة  وتطلعاته، 

وجماعات  اأفراد  قبل  من  الدولة  خزينة 

وتخ�شي�ض  والنظام،  للحكومة  تابعة 

و�شراء  النووي  للربنامج  ال�شخمة  االأموال 

والعقوبات  ال�شواريخ،  وبرامج  االأ�شلحة 

االقت�شادية الناجتة عن �شيا�شة نظام والية 

النووي،  ال�شالح  امتالك  عن  لدفعه  الفقيه 

وهدر جزء كبري من ميزانية الدولة من اأجل 

االأ�شلحة  واإر�شال  االإرهابية  اجلماعات  دعم 

امليلي�شيات  من  للعديد  الع�شكرية  واملعدات 

لبنان  يف  اهلل  وحزب  العراق  يف  ال�شيعية 

واحلوثيني يف اليمن، ومطالبة املر�شد االأعلى 

اأعداد  زيادة  اأجل  من  ال�شعب  خامنئي  علي 

ال�شكان دون اأن يقدم اأي حل من اأجل حت�شني 

االقت�شادية،  والظروف  والدخول  املعا�شات 

ميزانية  يف  حاد  نق�ض  اإىل  جميعها  اأدت 

ال�شغوط  حدة  زيادة  اإىل  اأدى  مما  الدولة، 

يف  الت�شخم  معدل  وارتفاع  االقت�شادية 

اإيران.

يف  االإيراين  النظام  تدخالت  اأدت  كما 

ال�شرق  دول  من  للعديد  الداخلية  ال�شوؤون 

االإرهابية  اجلماعات  وت�شليح  االأو�شط، 

االإقليمية مثل حزب اهلل يف لبنان واحلوثيني 

ال�شيا�شية  التحالفات  واإقامة  اليمن،  يف 

االأكوادور  مثل  اجلنوبية  اأمريكيا  دول  مع 

اال�شتثمارات  وبناء  ونيكاراغوا  وفنزويال 

وزيادة  عليها،  التاأثري  بق�شد  فيها  ال�شخمة 

االأعمال  يف  للتو�شع  احلكومي  التمويل 

االأو�شط من  ال�شرق  االإرهابية خراج منطقة 

ع�شري،  االثني  الت�شيع  دائرة  تو�شيع  اأجل 

اأدت  نيجرييا،  يف  امليلي�شيات  ت�شليح  مثل 

والبطالة  الفقر  معدالت  زيادة  اإىل  جميعها 

وات�شاع رقعة احلرمان واملعوزين يف اإيران. 

اأنه وفًقا الإح�شائيات  واأ�شافت الدرا�شة 

يف  الت�شخم  ن�شبة  فاإن  االإيرانية  احلكومة 

اخلرباء  ولكن   ،%20 الــ  بلغت  قد  اإيران 

اأكرث  الت�شخم  ن�شبة  يقدرون  االقت�شاديني 

االقت�شادي  الو�شع  اأ�شبح  وقد   ،%30 من 

الأغلب ال�شعب االإيراين غري م�شتقر، مما جعل 

بدخل  يعي�ض  االإيراين  ال�شعب  من  الكثري 

اأن %85  الرغم من  اأقل من دوالرين، وعلى 

بني  على  كليا  يعتمد  االإيراين  االقت�شاد  من 

والية  نظام  �شيا�شات  ولكن  والغاز،  النفط 

الفقيه وت�شديد العقوبات الدولية على اإيران 

احلاكم  للنظام  ال�شيا�شية  االأخطاء  ب�شبب 

بني  الت�شخم  هذا  ن�شبة  من  زاد  يف طهران، 

ت�شنيف  اإىل  الو�شع  هذا  اأدى  وقد  االأ�شر، 

من   129 املرتبة  يف  الإيران  الدويل  البنك 

االأداء  حيث  من  العامل  يف  دولة   183 بني 

والو�شع االقت�شادي.

الفقر والت�شرد والبطالة يف  اإح�شائيات 

اإيران:

املعلن  الر�شمية  االإح�شاءات  وتو�شح 

ن�شبة  اأن  االإيرانية،  احلكومة  قبل  من  عنها 

اإىل   14 بني  ما  ترتاوح  اإيران  يف  البطالة 

ن�شبة  اأن  اأعلن  الدويل  البنك  لكن   ،%15

بع�ض  ويف   ،%25 هي  اإيران  يف  البطالة 

)املحرفة يف  االأحواز  مثل  االإيرانية  املناطق 

ن�شبة  تتجاوز  خوز�شتان(  اإىل  الفار�شية 

البطالة حد الـــ %40.

اإح�شائيات عام 2012 فاإن  وبناء على 

االإيراين  ال�شعب  كامل  من   %40 يقارب  ما 

يعي�شون حتت خط الفقر املطلق، الذي اأ�شبح 

تهديدا حقيقيا على �شالمة الفرد واالأ�شرة يف 

الفقر  اإح�شائيات  اأما  االإيرانية،  املجتمعات 

فاإنها  اإيران  يف  الريفية  املناطق  يف  املطلق 

ت�شل اإىل ما يقارب الـ 70% مما ي�شكل تهديدا 

خطريا على االأمن االجتماعي والثقايف لالأ�شر 

يف املناطق القروية يف اإيران. 

وتك�شف الدرا�شة اأن معدالت الفقر تتزايد 

ما   2004 عام  يف  كانت  اإذ  عام  بعد  عاًما 

اأ�شبحت %32،  يقارب 30%، وعام 2005 

وو�شلت   ،%34 اإىل   2006 عام  وارتفعت 

عام 2007م اإىل 35%، وهناك ما يقارب الـ 

يف  االأطياف  خمتلف  من  �شخ�ض  ماليني   6

اإيران، يعتا�شون على املعونات.

اإىل  و�شل  الت�شرد  اأن  الدرا�شة  وتوؤكد 

�شهادات  على  واحلا�شلة  املتعلمة  الطبقات 

اأوردها  التي  التقارير  ت�شري  اإذ  جامعية، 

موقع »ع�شر اإيران« عام 2009 اإىل وجود 

عام  امل�شردين يف طهران  من  يقارب %6  ما 

2008 هم من حملة �شهادة البكالوريو�ض، 

�شهادة  حملة  من  هم   %4.7 يقارب  وما 

الدبلوم العايل.

من  الرغم  على  اأنه  الدرا�شة  وتو�شح 

امل�شاكل وانت�شارها بني خمتلف  وجود هذه 

طبقات املجتمع، اإال اأن اأغلب م�شوؤويل النظام 

ال  ما  وهذا  جدا،  مرفهة  بحياة  يتمتعون 

يتوافق مع تلك ال�شعارات واخلطابات التي 

الفينة  بني  اإيران  يف  النظام  رموز  يطلقها 

ينتبه  االإيراين  ال�شعب  اأ�شبح  اإذ  واالأخرى، 

اخلاطئة  نظام  ل�شيا�شات  يوم  بعد  يوما 

الهروب  اأو  الو�شائل،  تفاديها ب�شتى  حماوال 

من الو�شع ال�شيئ وترك البالد والهجرة اإىل 

اإحدى الدول االأخرى بحثا عن حياة كرمية.   

االإدارة،  �شوء  اأن  اإىل  الدرا�شة  وتخل�ض 

النظام  ميار�شها  التي  اخلاطئة  وال�شيا�شة 

وخطط  برامج  و�شع  وعدم  االإيراين، 

اأدى  ودقيقة  �شحيحة  وتنموية  اقت�شادية 

الفقر  معدالت  زيادة  اإىل  احلال  بطبيعة 

االإيراين،  ال�شعب  بني  واحلرمان  والبطالة 

واأخذت معدالت الفقر والبطالة تتزايد ب�شكل 

اإيران،  م�شتمر بفعل العقوبات الدولية على 

وقد اأدت زيادة معدالت الفقر والبطالة ب�شكل 

ال�شلبية،  العواقب  من  العديد  اإىل  مت�شارع 

والقتل  وال�شرقات  اجلرائم  انت�شار  منها 

والف�شاد االإداري.

وعلى الرغم من اإقرار الد�شتور االإيراين 

احلقوق  اإحدى  يعترب  امل�شكن  توفر  باأن 

االأ�شا�شية للمواطن االإيراين، ولكن مل تلتزم 

النظام  هذا  قدوم  منذ  اإيرانية  حكومة  اأي 

الت�شهيالت  اأو حتى  بتقدمي وتوفري امل�شاكن 

تلك  وكانت  للمواطنني،  بها  املتعلقة 

احلكومات تعترب دائما اأن نق�ض امليزانية هو 

ال�شبب االأ�شلي لعدم تنفيذ الربامج واخلطط 

لرفع  الهادفة  والتنموية  الدقيقة  وامل�شاريع 

هذه امل�شكلة.

[ »االيام« - خا�ص:

�سدرت درا�سة علمية حديثًا اأثبتت باالأرقام واالإح�سائيات ارتفاع معدالت الفقر والت�سرد يف اإيران واأرجعت اأهم اأ�سباب هذا االرتفاع اإىل اإدارة نظام والية الفقيه وال�سرقة واختال�س 

االأموال من قبل اأفراد وجماعات تابعة للنظام وهدر اجلزء الكبري من ميزانية الدولة من اأجل دعم اجلماعات االإرهابية يف اليمن ولبنان والبحرين.

وقد اأكدت الدرا�سة زيف ادعاءات النظام االإيراين الذي تبنى �سعارات مكافحة الفقر والت�سرد، والتق�سيم العادل لرثوات البالد بني ال�سعب، ولكن الواقع عاك�س هذه ال�سعارات، فمنذ تويل 

نظام الويل الفقيه زمام االأمور يف اإيران، ات�سعت الفجوة بني الطبقات االجتماعية، وازدادت معدالت الفقر والت�سرد والبطالة، مما اأدى اإىل بروز ظواهر �سديدة اخلطورة على املجتمع االإيراين 

اأبرزها ارتفاع اجلرائم ب�سكل يومي ومتنامي يف البالد.

تعديل على الئحة تنظيم �لعمل يف �ل�سباكة

»الكهرباء واملاء« تفتح الباب ل�صت�صدار رخ�صة �صباكة دولية
[ عبداهلل الهامي:

مريزا  د.عبداحل�شني  الطاقة  وزير  اأ�شدر 

تنظيم  الئحة  اأحكام  بع�ض  بتعديل  قراراً 

باأنه يف حال رغب  ال�شباكة،  العمل يف جمال 

من �شدرت له رخ�شة �شباكة اعتمادها دولياً 

فاإن ذلك يكون بطلب يقدم اإىل هيئة الكهرباء 

واملاء مرفق به ما يفيد �شداد تكاليف االعتماد 

املقررة لدى اجلهة التي حتددها الهيئة.

االإمتحان  لتقدمي  ت�شعرية  القرار  وحدد 

الرخ�شة  ال�شت�شدار  والنظري  العملي 

االإمتحان  الإعادة  ومثلها  ديناراً   20 وتكلفتها 

تغيري  اأو  جتديد  اأن  فيما  الر�شوب،  حالة  يف 

 10 ت�شتلزم  فاقد  بدل  اإ�شدار  اأو  البيانات 

دنانري الأي منها. ون�ّض   القرار على اأن طالب 

قواعد  كتاب  اقتناء  عليه  يتوجب  الرخ�شة 

التمديدات املائية ب�شعر 5 دنانري، ويكون ذلك 

من خالل جل�شة تعريفية ت�شبق االمتحان.

خم�ض  كل  الرخ�شة  جتدد  مل  حال  ويف 

�شنوات كما يف القرار ال�شابق رقم )7( ل�شنة 

2012 باإ�شدار الئحة تنظيم العمل يف جمال 

ال�شباكة، فاإنه يجوز للهيئة النظر يف اجلزاء 

املرتتب على عدم التجديد يف املدة املذكورة.

يجوز  ال  اأنه  ال�شابق  القرار  وا�شرتط 

بعد  اإال  ال�شباكة  مبجال  العمل  �شخ�ض  الأي 

احل�شول على رخ�شة بذلك من هيئة الكهرباء 

االمتحان  اجتيازه  بعد  له  والتي متنح  واملاء 

ويكون  الهيئة،  تعده  الذي  والعملي  النظري 

عنه  التنازل  يجوز  وال  �شخ�شياً  الرتخي�ض 

ال�شباكة  اأنه ي�شرتط ملنح رخ�ض  للغري. كما 

برنامج  اإكمال  الرخ�شة  طالب  يف  تتوافر  اأن 

يف  به  معرتف  تلمذة  برنامج  اأو  تدريبي 

جمال �شبكات املياه الداخلية، وامتالكه خربة 

من  اكت�شبها  واحدة  �شنة  عن  تقل  ال  عملية 

خالل العمل ب�شفة م�شتمرة يف جمال �شبكات 

التجارية  املحال  اأو  للم�شاكن  الداخلية  املياه 

وزارة  لدى  م�شجالً  يكون  واأن  ال�شناعية،  اأو 

تقدمي  تاريخ  يف  بالهيئة  موظًفا  اأو  العمل 

الطلب.

عامني..�ملناعي:  خالل  تعاونية  جمتمعية  ومبادرة  فعالية   40

خطة البوليتكنك ال�صرتاتيجية تركز على املبادرات املجتمعية
قالت رئي�شة ق�شم املبادرات املجتمعية والتجارية 

لينا  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  بكلية 

املجتمعية  بال�شراكة  مهتمة  البوليتكنك  باأن  املناعي 

مع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة على ال�شواء، ومع 

جميع مكونات املجتمع املختلفة، وهو اأمر ن�شت عليه 

بنود خطتها االإ�شرتاتيجية 2015 – 2019م.

مببادئ  البحرين  بوليتكنك  الإميان  وجت�شيًدا 

خالل  »مت  اإنه  املناعي  قالت  املجتمعية،  ال�شراكة 

العامني املا�شيني تنفيذ ما يقارب 40 فعالية ومبادرة 

االإح�شائيات  نتائج  على  وبناًء  تعاونية،  جمتمعية 

ال�شهرية التى اأجريت موؤخرا فقد كان ر�شيد املبادرات 

املجتمعية من جممل ما مت تقدميه لكلية اإدارة االأعمال 

21%، وكلية العلوم االإن�شانية 17%، وكلية الهند�شة 

اأن  حني  يف   ،%13 املعلومات  وتقنية  والت�شميم 

تقدميه يف  يتم  الذي  االأعمال  ريادة  برنامج  مبادرات 

مركز بوليتكنك البحرين مبجمع ريادات بالتعاون مع 

االإن�شانية بلغت %11،  االعمال والعلوم  اإدارة  كليتي 

ومبادرات اإدارة تنمية املبادرات املجتمعية والتجارية 

.»%38

مع  متما�شًيا  ياأتي  هذا  »كل  اأن  املناعي  واأ�شافت 

 –  2015 االإ�شرتاتيجية  البحرين  بوليتكنك  خطة 

املجتمع  بخدمة  الوثيق  ارتباطها  ويوؤكد  2019م، 

البوليتكنك  حتر�ض  حيث  املجتمعية،  وال�شراكة 

ب�شفة  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع  العمل  على  وت�شجع 

تكاملي،  ب�شكل  والفعاليات  االأن�شطة  وتنفيذ  عامة، 

االأمر الذي من �شاأنه حتقيق اأهداف موحدة ت�شب يف 

خدمة املنفعة العامة وال�شاملة، التي بدورها ت�شهم يف 

لينا املناعيحتقيق جناح مثمر ي�شرف مملكتنا الغالية«.

العربي: اإ�صافة املزيد من اأفكار 
التطوير والتحديث للربنامج ال�صيفي

اأبناء  من  انتظم 200 طالب وطالبة 

املدن  خمتلف  من  ال�شمالية  املحافظة 

ال�شيفي  الربنامج  يف  والقرى  واملناطق 

للمناف�شة  كبري  حتم�ض  ظل  يف   ،2015

يف خمتلف الفعاليات واالأن�شطة.

وانطلق الربنامج بور�شة عمل قدمتها 

ال�شيدة  االأ�شرية  االإر�شاد  اخت�شا�شية 

:«املفاتيح«  بعنوان  عبدالعال  فاطمة 

قدمت  والطموحات،  االأهداف  لتحقيق 

يف  الثقة  لبناء  خمت�شًرا  �شرًحا  خاللها 

حت�شيل  على  والعمل  الذاتية  القدرات 

والعلوم  املعارف  واكت�شاب  املهارات 

والتميز يف املجال العلمي والعملي. واأفاد 

رئي�ض جلنة الربنامج ال�شيفي علي ح�شن 

العربي باأن النجاح الذي حتقق على مدى 

اجتاه  يف  يدفع  �شنوات  ع�شر  من  اأكرث 

اإ�شافة املزيد من اأفكار التطوير والتحديث 

للربنامج بحيث يالقي ا�شتح�شان الطلبة 

اأمورهم، ناقاًل حتيات  امل�شاركني واأولياء 

عبداحل�شني  ال�شيخ  بن  علي  املحافظ 

لهم  وموجًها  امل�شاركني  اإىل  الع�شفور 

اأكرب قدر من اال�شتفادة  ب�شرورة حتقيق 

واالأن�شطة  الربامج  حتتويه  مما  املثمرة 

التثقيف  حما�شرات  م�شتوى  على  �شواء 

الفعاليات  م�شتوى  على  اأو  والتوعية 

امل�شاركون  واطلع  والثقافية.  الريا�شية 

برنامج  حول  ق�شري  وثائقي  فيلم  على 

يف  تنفيذه  مت  الذي  ال�شمالية«  »فر�شان 

العام املا�شي 2014، كما حتدثت رئي�ض 

الربامج االجتماعية االآن�شة حياة احلليبي 

باآلية  املتعلقة  التنظيمية  اجلوانب  حول 

وخدمات  واالأن�شطة  الفعاليات  تنفيذ 

العام  اجلدول  وترتيبات  املوا�شالت 

اأغ�شط�ض  �شهر  نهاية  حتى  للربنامج 

االأمور  اأولياء  من  عدد  واأبدى  اجلاري. 

ومببادرة  الربنامج  مبحتوى  �شعادتهم 

يف  �شركاء  »كلنا  ال�شمالية  املحافظة 

ومتيزها  جدارتها  اأثبتت  والتي  ال�شالم« 

خالل ال�شنوات الثالث املا�شية يف تنويع 

املجتمع  تخدم  التي  الهادفة  الربامج 

ال�شمالية  املحافظة  وحر�شت  البحريني. 

الربنامج  يف  امل�شجلني  عدد  زيادة  على  

للفئة  اىل 200 طالب وطالبة  من 100 

لالقبال  نظراً  عاماً   16 اىل   12 العمرية 

الكبري من قبل االأهايل وملا �شهده برنامج 

العام املا�شي من �شدى وا�شع لديهم.


