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المشهد الفلسطيني... وأولويات اإلدارة األميركية الجديدة
غزة  في  الجهات.  مختلف  من  مؤلمة  الفلسطيني  المشهد  ص��ور   [
تمارس »حماس« وظيفة حرس حدود وتهادن حكومة تل ابيب وتستخدم 
العربية  ال���دول  على  للتهجم  ذري��ع��ة  ال��ق��ط��اع  أله��ال��ي  االح��ت��ال  ح��ص��ار 
كما  المستوطنين  »قطعان«  تهاجم  الغربية  الضفة  في  حزبية.  ولحسابات 
ونابلس  اهلل  رام  وقرى  الخليل  مدينة  أحياء  الفلسطيني  الرئيس  وصفهم 
تعطلت  ال��ق��اه��رة  ف��ي  تدنسها.  والمساجد  وتحرقها  ال��م��ن��ازل  وتقتحم 
إمكانات الحوار الوطني بين الفصائل بسبب المزايدات الحزبية ومقاطعة 
في  االيديولوجية.  الذرائع  من  ستار  تحت  المصالحة  جلسات  »حماس« 
السلطة  مع  الثنائي  التفاوض  مسار  تجميد  نحو  الحكومة  تتجه  أبيب  تل 
معزولة  عسكرية  منطقة  الغربية  الضفة  االحتال  إعان  بعد  الفلسطينية 

مقابل إعادة تنشيط التفاوض على خط المسار السوري.
دول��ي  إط���ار  ف��ي  ترتيبها  أع��ي��د  ح��ال  ف��ي  الفلسطيني  المشهد  ص��ور   
تخلط  قد  تحوالت  عن  فكرة  تعطي  أوسطي«  »شرق  واقليمي  )أميركي( 
األوراق وتعدل زوايا الطاولة في المشهد المقبل حين تنتهي رسمّيًا فترة 
الواليات  في  الرئاسة  مقاليد  وتسليم  تسلم  ويتم  عباس  محمود  رئاسة 
المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل. فاإلدارة األميركية الجديدة 
الحالية.  اإلدارة  ع��ن  أولوياتها  ج��دول  ف��ي  مختلفة  ملفات  معها  تحمل 
والطاقم اإلداري الذي يساعد الرئيس المنتخب باراك أوباما يقرأ المشهد 
تعتمدها  التي  للتصورات  وتكتيكيًا  جزئيًا  مخالفة  زوايا  من  الفلسطيني 

إدارة بوش.
السوري  للجانب  أولوية  تعطي  أوباما  إدارة  في  قوية  نظر  وجهة  هناك 
ووجهة  الفلسطيني.  الجانب  أهمية  من  تقلل  أو  وتهمل  المفاوضات  في 
أن  ب��ذري��ع��ة  المنتخب  ال��رئ��ي��س  م��ن  مقربة  ج��ه��ات  بها  ق��ال��ت  ه��ذه  النظر 
يتعرض  ألنه  ومتشعب  ومعقد  طويل  الفلسطينية  السلطة  مع  التفاوض 
ج��دار  )ال��ق��دس،  بشأنها  ح��ل  إل��ى  التوصل  الصعب  وم��ن  ساخنة  لنقاط 

بينما  ملفات(  م��ن  وغيرها  ال��ع��ودة  المستوطنات،  العنصري،  الفصل 
الصعبة  التعقيدات  تلك  يحمل  وال  وسهل  بسيط  دمشق  مع  التفاوض 
ضمانات  مقابل  الهدنة  وتمديد  ال��ج��والن  على  تقتصر  المشكلة  لكون 

متبادلة. إقليمية 
فعًا  يطرح  النهاية  ف��ي  لكنه  تفسيرات  مجموعة  يحتمل  ال��رأي  ه��ذا 
باعتبار  المقبل  الشهر  نهاية  في  الفلسطينية  السلطة  أمام  كبيرة  إشكالية 
المسألة  تقرأ  بديلة  اسرائيلية  حكومة  وأي  أول��م��رت  إيهود  حكومة  أن 
االستيطاني  مشروعها  أن  ترى  أبيب  فتل  نفسه.  األميركي  االتجاه  في 
الفلسطينية  السلطة  هوية  عن  النظر  بغض  الغربية  الضفة  في  اآلن  يتركز 
الجغرافي  المعنى  وبهذا  شئونها.  وتدير  الحكومة  على  تشرف  التي 
المقام  في  وتضعها  للضفة  خاصة  أهمية  أبيب  تل  تعطي  السياسي   -
قطاع  م��وض��وع  يأتي  وبعدها  واالستيطان  االح��ت��ال  خطط  ف��ي  األول 
لمجموعة  االستيطان  جدول  على  مطروح  غير  القطاع  والجوالن.  غزة 
يحتل  الجوالن  كذلك  وسكانية.  وجغرافية  وتاريخية  عقائدية  اعتبارات 
المستوطنات  وتوسيع  القدس  احتال  بموضوع  قياسًا  ثانوية  أهمية 
القرى  عن  وعزلها  المدن  ومحاصرة  الخليل  على  والسيطرة  الضفة  في 

الفلسطينية.
مسألة األولويات مهمة ألنها تساعد على قراءة السياسة األميركية في 
»الشرق األوسط الصغير« وتعطي فكرة عن اهتمامات واشنطن ورؤيتها 
على  التأثير  في  ومهمة  وغنية  استراتيجية  منطقة  في  الدولية  للعاقات 
الثوابت.  تغيير  ب��ال��ض��رورة  يعني  ال  األول��وي��ات  وتعديل  ال��ت��وازن��ات. 
فاالستراتيجية األميركية لن تتعدل سواء من جهة ضمان أمن »اسرائيل« 
أو من جهة تأمين امدادات النفط. الثوابت ستبقى تراوح مكانها والمتغير 
األسابيع  في  اإلدارة  وبرنامج  األولويات  جدول  على  سيقتصر  الوحيد 

األولى من بدء عملها وتحركها ميدانّيًا.

أوباما ملفات 
مراقبة برنامج األولويات يبدأ من كيفية تعامل إدارة أوباما مع الملفات 
من  إليه  اإلش��ارة  يمكن  األم��ر  وه��ذا  عليها.  أخ��رى  وتقديم  مسألٍة  وتأخير 
خال مطالعة مقاالت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبريت والمساعد 
السابق لشئون الشرق األوسط دنيس روس وغيرهما. فالمقاالت تنصح 
لبحث  دمشق  إل��ى  والتوجه  التفاوض  سياسة  بتعديل  أوب��ام��ا  الرئيس 
أسهل  المذكور  الملف  أن  بذريعة  المحتلة  السورية  األراض��ي  موضوع 
بضمان  تتصل  نقاط  مجموعة  يتضمن  ألنه  أوسع  ومردوده  أكثر  ومثمر 
حاصل  هو  ما  غرار  على  لبنان  في  الحدود  ضبط  وإمكان  »إسرائيل«  أمن 

اآلن في اتفاق الهدنة )الجوالن( واتفاقية التهدئة )قطاع غزة(.
وإعجاب  أنظار  محط  اآلن  يشكان  والغزاوي  الجوالني  النموذجان 
أوباما  مع  الصاعد  فالطاقم  المنتخب.  للرئيس  المساعد  اإلدارة  طاقم 
حتى  السوري  بالمسار  واستبداله  الفلسطيني  المسار  تجميد  على  يحث 
بحزب  تبدأ  أخ��رى  ملفات  مجموعة  لفتح  منه  ال��دخ��ول  اإلدارة  تستطيع 
اإلداري  الطاقم  وطموح  إيران.  في  النووي  بالملف  وتنتهي  لبنان  في  اهلل 
يتركز اآلن على تشجيع السياسة االسرائيلية الحالية التي تفضل بدورها 
»حماس«  مع  التهدئة  اتفاقية  وتثبيت  عباس  سلطة  مع  التفاوض  وق��ف 
وتمديدها وإعادة تنشيط المفاوضات غير المباشرة مع دمشق عبر القناة 

التركية وتطويرها الحقًا لتتحول إلى مباشرة.
على  ق��ري��ب��ًا  تظهر  أن  يحتمل  اإلقليمية   - األم��ي��رك��ي��ة  ال��ص��ورة  ه���ذه 
مقاربات  تتضمن  مجموعها  في  وهي  الصغير«  األوسط  »الشرق  ساحات 
الثوابت  مع  متعارضة  ليست  لكنها  السابقة  المرحلة  عن  جزئّيًا  مختلفة 
المشهد  ع��ن  الفلسطينية  القضية  بتغييب  تقضي  التي  االستراتيجية 
ال��ص��ورة  تحطيم  دون  م��ن  يحصل  أن  يمكن  ال  والتغييب  ال��ت��اري��خ��ي. 

يستمر  وق��ت  ف��ي  وحدتها  وتعطيل  وتفكيكها  وتقسيمها  الفلسطينية 
المستوطنين  وتسليح  المستوطنات  مساحة  توسيع  ف��ي  االح��ت��ال 
إلظ��ه��ار  واألح���ي���اء  ال��ق��رى  ع��ل��ى  وال��ت��ه��ج��م  ال��ت��ح��ص��ن  ع��ل��ى  وتشجيعهم 
مناطق  من  االنسحاب  أو  المسئولية  من  للتهرب  بها  والتذرع  الصعوبات 
دون  من  أو  »ح��م��اس«  بعلم  س��واء  غ��زة  قطاع  في  يحصل  وم��ا  االح��ت��ال. 
فرصة  االحتال  ويعطي  األميركي  التوجه  هذا  يكرس  وموافقتها  علمها 

للتاعب وإخراج فلسطين من معادلة السلم أو الحرب.
ياسر  غياب  منذ  األخ��ط��ر  وه��ي  فلسطين  بها  تمر  سياسية  مفارقات 
القضية  تزعزع  بدأت  ألنها  صعبة  المفارقات  وهذه  المشهد.  عن  عرفات 
انقسامات  إلى  تؤدي  أن  األسوأ  نحو  تطورت  حال  في  ويمكن  الداخل  من 
من  االحتال  مع  التهدئة  وتكرس  جانب  من  الوطني  الحوار  تعطل  أهلية 
لتبرير  »اسرائيل«  تريده  ما  بالضبط  هو  السلبي  االحتمال  وه��ذا  جانب. 

خطة االستيطان في الضفة الغربية وتطويرها نحو تكريس االحتال.
وحماس(  )فتح  الحزبي  باالنقسام  بدأت  التي  السياسية  المفارقات 
الضفة  في  حكومتين  إلى  تفكيكها  ثم  السلطة  ازدواجية  نحو  وتطورت 
االحتال  مواقع  لتحسين  أولمرت  إيهود  لحكومة  فرصة  أعطت  والقطاع 
إلى  االنتقال  في  والبدء  المستوطنات  وتسليح  التوطين  خطة  وتعزيز 
طور الهجوم واحتال المنازل ومحاصرة القرى بهدف تصوير المشهد 
وأهالي  االحتال  بين  وليس  السكان  بين  تحصل  داخلية  معركة  وكأنه 
إلى  فعًا  ويحتاج  الجهات  مختلف  من  مؤلم  الفلسطيني  المشهد  الضفة. 
مراجعة في ضوء متغيرات محتملة في جدول أولويات اإلدارة األميركية 
»حماس«  واص��ل��ت  ح��ال  ف��ي  توقعها  يصعب  المراجعة  وه��ذه  المقبلة. 
مقابل  انتخابية  أو  حزبية  لحسابات  الحجاج  وأزمة  غزة  حصار  توظيف 
مع  التهدئة  بتمديد  ومقايضتها  العربية  الدول  على  التهجمات  تصعيدها 

تل أبيب.
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تهافت التهافت

] ليس غريبًا أن تحتفي كينيا وسكان قرية كوغيلو غرب البالد بفوز 
زعيمًا  ويصبح  األميركية  الرئاسية  باالنتخابات  أوباما  ــاراك   ب ابنهم 
ألقوى دولة على وجه األرض، فالرئيس المنتخب مقر بأصوله اإلفريقية 
الكينية حيث موطن أبيه حسين الذي وافته المنية هناك بعد عودته من 
الواليات المتحدة في الثمانينيات. وقد زار أوباما كينيا مرتين على األقل 
في العام 1987 بعد وفاة والده مباشرة، وفي العام 2006 حيث استقبل 
بحفاوة من قبل الحشود القبائلية في القرية التي بنى فيها مدرسة تحمل 

اسمه.
كما ليس غريبًا أن  يحتفي سكان مدينة أوباما اليابانية بفوز المرشح 
الديمقراطي لرئاسة أكبر دولة في العالم من دون أن يتبنوه، حيث أطلقت 
األهازيج  نسمة،  ألف   34 سكانها  عدد  يبلغ  التي  الساحلية  المدينة  هذه 
إليها  األنظار  لفتت  ولذلك  اللقب،  في  األميركي  الرئيس  مع  الشتراكها 

وحصلت على بعض المزايا السياحية من هذه الشهرة.
ولكن العجيب في األمر أن تعد قبيلة عربية فلسطينية نفسها إلرسال 
وفد رسمي لتهنئة الرئيس األميركي الجديد على المنصب ودخول البيت 
األبيض، ولكي تثبت له باألدلة واألوراق الثبوتية والبراهين والصور أنه 
ينتمي إليها عرقيًا. وكان شيخ هذه القبيلة، التي يزيد عدد أفرادها 8 آالف 
شخص وتقطن منطقة الجليل، قد بعثت برسالة تهنئة بعيد فوز أوباما 
ضمنها خطابًا يبين صلة النسب. وكانت والدة الشيخ المدعو عبدالرحمن 

عبداهلل من تعّرف على سيناتور الينوي السابق أثناء الحملة االنتخابية، 
وذّكرت ابنها وشيوخ القبيلة أن أوباما يشبه كثيراً مهاجراً إفريقّيًا قد قدم 
أن  جرت  العادة  وألن  الثالثينيات.  خالل  االنتداب  فلسطين  في  ليعمل 
امتزج  فقد  أتوا  حيث  من  يعودون  ثم  قصيرة  لفترات  المهاجرون  يتزوج 
الشيخ  تمنى  وهكذا  الفلسطيني.  البدوي  العربي  بالدم  اإلفريقي  الــدم 
عبداهلل أن يتمكن قريبه أوباما من إنهاء حالة الحرب في الشرق األوسط 
قرية  مشكلة  وبالتحديد  »إسرائيل«  في  البدو  مشكلة  حل  من  يتمكن  وأن 

الغجر المقسمة على حدود فلسطين المحتلة ولبنان.
الشعبية  الحركة  أقامته  الــذي  االحتفال  هو  التهافت  منتهى  أن  بيد 
السودان(  لجنوب  حالّيًا  والحاكمة  سابقًا  )المتمردة  السودان  لتحرير 
بفوز أوباما وأنه ينتمي إلى قبيلة من جنوب السودان نزحت في الماضي 
شعبّيًا  فكرته  تأِت  ولم  للغاية  متأخراً  االحتفال  جاء  لقد  كينيا.  غرب  إلى 
من  جاءت  بل  »الليو«  تسمى  التي  النيلية  السودانية  القبيلة  تلك  من  أي 
كبار السياسيين في هذه الحركة. ورغم أن أوباما نفسه اعترف في كتاب 
جــذوره  أن  أبــي«  من  ــالم  »أح عنوان  تحت  وأبيه  سيرته  عن  فيه  يحكي 
سودانية إال أن السودان يضم نحو 752 قبيلة يتكلمون 114 لغة ولذلك 
األميركي  الرئيس  قبيلة  الشعبية  الحركة  تحدد  أن  بمكان  الصعوبة  من 

الجديد في هذا البلد.
لكن يبدو أن الرسالة من االحتفال الكبير الذي أقيم في وسط الخرطوم 
الحكم  شركاء  باألحرى  أو  الشمال  أهل  في  ونكاية  بحتة  سياسية  كانت 

من حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه عمر البشير.
مكتوب  الفتات  الكثيرون  حمل  حيث  الواقع  في  رائعًا  االحتفال  كان 
عليها »سودان جديد ...نعم نستطيع«، وهي رسالة دمجت شعار الحركة 
الجماهير.  وحشد  للتغيير  أوباما  دعوة  مع  السودان  لتحرير  الشعبية 
اختيار  »أن  السودان  في  أوباما  بيوم  االحتفال  بمناسبة  بيان  في  وجاء 
أوباما يمثل لحظة مصالحة إنسانية نادرة أتت والسودان أحوج ما يكون 

المتساوية  المواطنة  حقوق  إرســاء  إلى  والعبور  الــذات  مع  للمصالحة 
واحترام التنوع والتعدد«.

والتي  البالد،  لجنوب  الحاكمة  السودانية  الشعبية  الحركة  وقالت 
إسالمي  هو  ما  كل  فيها  أبادت  عامًا   20 من  ألكثر  عنصرية  حربًا  خاضت 
أوباما  فــوز  إن  المساجد،  في  الخمر  ــذاك  آن أفــرادهــا  شــرب  حيث  وعربي 
»يعطي رسالة لمجتمعنا بأن السودان يستطيع عمل الشيء نفسه وأنه 

يستطيع االعتراف بتنوعه«.
العنصري  التمييز  يمارسون  اآلن  أنهم  السودان  جنوبيو  نسي  لقد 
المسلمين  مواطنيهم  يضطهدون  حيث  اإلقليم  فــي  صــوره  أبشع  فــي 
البالد...  شمال  من  عربي  هو  ما  بكل  وينكلون  الفتيات  حجاب  ويمنعون 
حينما   2011 العام  في  مستقلة  دولة  ليكون  الجنوب  النفصال  ويعدون 
مثل  الجوار  دول  نحو  بالتوجه  لذلك  المنطقة  هيأوا  إذ  االستفتاء،  يجرى 
خالله  من  المواطنة  تترسخ  الذي  التعليم  نظام  وحتى  وكينيا...  يوغندا 
ربطوه بالمناهج اليوغندية... فكيف يتشدقون بالوحدة وإرساء حقوق 

المواطنة بفوز أوباما.
في الواقع جاء احتفال الجنوبيين السودانيين بفوز أوباما من منطلق 
المقبل  العام  الرئاسية  االنتخابات  تنظم  حيث  انتخابية  حملة  تدشين 
سمح  إذا  حتى  ولكن  وآخرين.  سلفاكير،البشير  زعيمهم  فيها  وينافس 
الدستور أن يصبح  أي مواطن من الجنوب أو الغرب أو الشرق أو الشمال 
رئيسًا للجمهورية إذا حصل على غالبية في عدد من الواليات، إال أن حلم 
مستبعد  السمراء  القارة  أوباما  كير،  سلفا  يصبح  بأن  الشعبية  الحركة 
ربما  ذلك  ومع  معانيه  بكل  الشمولي  النهج  الحركة  رسخت  أن  بعد  وذلك 
تجني بعض الثمار من تهافتها نحو تبني أوباما األصلي عرقّيًا من خالل 
األميركية  والعقوبات  الضغوط  من  مزيد  لفرض  وتأييده  األخير  تعاطف 
على شمال السودان والتطبيع ورفع الحصار عن الجنوب تكريسًا لتمزيغ 

البالد وإذالل العباد.

النفط يهوي ويهدد بجر إيران إلى الهاوية

عن  الناجمة  األعباء  تحّمل  على  للنفط  المنتجة  الدول  قدرة  تتفاوت   [
األقصى  حّدها  من  المئة  في   60 نحو  فقدت  والتي  أسعاره  في  االنخفاض 
الذي بلغته في يوليو/ تموز الماضي وهو 147 دوالراً، لكن األكيد أن إيران 
هي الدولة األكثر تضرراً في المنطقة واألقل قدرة على امتصاص الصدمة. 
وقد ال تمس تداعيات انخفاض سعر برميل النفط على وضعها االقتصادي 

فحسب، وإنما تمتد لتهدد استقرار نظامها السياسي واالجتماعي. 
المفروضة  العقوبات  تزيد  أن  المعطيات  هــذه  ظل  في  المتوقع  ومــن 
في  نفوذها  يتراجع  وأن  طهران  في  األزمــة  شّدة  من  األمن  مجلس  قبل  من 
المنطقة نتيجة شح اإلمدادات المالية التي لطالما أغدقتها على محازبيها 
ومناصريها في البلدان العربية للمساهمة في خلق الفتن واالنشقاقات لما 

فيه مصلحتها ومصلحة مشروعها اإلقليمي.

70 إلى 90 دوالرًا السعر المناسب إليران
ُتعتبر إيران رابع أكبر مصّدر للنفط في العالم وثاني أكبر مصّدر للنفط 
في مجموعة »أوبك«، وتعتمد على العائدات النفطية بنسبة 80 في المئة 
من إجمالي دخلها القومي ويشكل النفط نحو 83 في المئة من صادراتها. 
استطاعت طهران إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية قياسية 
الثالث  السنوات  خالل  دوالر  مليار   200 نحو  تساوي  عائدات  تراكم  أن 
الماضية، علمًا أن الرقم نفسه استلزمها قبل هذه الفترة نحو 10 سنوات 
إيــران  أن  إلــى  الدولي  النقد  صندوق  عن  ــادر  ص تقرير  ويشير  لمراكمته. 
استمر  إذا  المتوسط  المدى  على  الجاري  الحساب  في  عجز  من  ستعاني 
سعر برميل النفط تحت معّدل الـ75 دوالراً وذلك بسبب القيود والعقوبات 
المفروضة عليها. فيما يرى اقتصاديون أن إيران بحاجة إلى أن يكون معّدل 
حساباتها  موازنة  من  تتمكن  حتى  دوالراً  و90  بين 75  النفط  برميل  سعر 

وتحقيق فائض.

تداعيات اقتصادية كبيرة
ومن شأن هذا الهبوط أن يحد بالتأكيد من اإلنفاق الحكومي ما ينعكس 
نجاد  أحمدي  مجيء  منذ  ــاًل  أص المتردي  االجتماعي  الوضع  على  سلبًا 
إلى الحكم، على الرغم من وصول اإليرادات الحكومية في عهده إلى ثالثة 
حدود  إلى  النفط  برميل  لصعود  وذلك  خاتمي  عهد  في  مثيالتها  أضعاف 

147 دوالراً في الفترة السابقة.
وسيكون على حكومة أحمدي نجاد في هذه الحالة إما تخفيض اإلنفاق 

وبالتالي ازدياد الوضع االجتماعي سوءاً وإما طبع المزيد من العمالت وهو 
ما يعني تدّني قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسب التضخم المرتفعة أصاًل 
إضافية  أعباًء  ستشّكل  التي  االستدانة  وإما  المئة،  في  الـ27  تعّدت  والتي 
ـ 40 مليار دوالر أي ضعف المعّدل الذي  حيث يتجاوز مجموع ديون إيران ال
كانت عليه في عهد خاتمي علمًا أن سعر النفط تضاعف ثالث مّرات خالل 

عهد نجاد.

تفاقم المشكالت االجتماعية 
البعد  ــى  إل االقتصادي  البعد  من  التحّول  في  ــذة  آخ األزمـــة  أن  ويبدو 
تعاني  اليوم  ــي  ــران اإلي الشعب  من  واسعة  شرائح  فهناك  االجتماعي. 
بأن   2005 العام  في  وعدهم  كان  الذي  نجاد  أحمدي  سياسة  من  وتتذمر 
يضع عوائد النفط على موائد طعامهم ويقضي على البطالة ويحّسن من 

الوضع االقتصادي للطبقات الفقيرة. 
محمد  إيــران  في  االجتماعية  والشئون  العمل  ــر  وزي أن  العلم  مع  هــذا 
جهرمي كان قد كشف سابقًا أن الحكومة تواجه وضعًا صعبًا بشأن تأمين 
العالمية  المالية  األزمــة  تداعيات  إلى  نظراً  الالزمة  المالية  المستلزمات 
قررت  فقد  األزمــة  هذه  وبسبب  وأنــه  البالد،  اقتصاد  على  المباشر  وأثرها 
الحكومة طرد 253 ألف عامل من عملهم خالل األسابيع الثالثة الماضية، 
االجتماعي  الضمان  لتأمين  الــدوالرات  مليارات  إلى  بحاجة  ــوزارة  ال وأن 
للعاطلين عن العمل، مع اإلشارة إلى أن الحكومة ليست لديها أي موازنة 

مالية تقدمها لهذه الوزارة في هذا المجال. 

سخط سياسي على نهج نجاد
وعلى الصعيد السياسي نالحظ اّن السخط من نهج الرئيس اإليراني 
الوزراء  من  كبير  عدد  فقّدم  االجتماعي،  التذمر  سبق  قد  كان  نجاد  أحمدي 
الفاشلة  السياسة  هذه  على  احتجاجًا  الماضية  السنة  خالل  استقاالتهم 
تحتفظ  أن  في  فشلت  نجاد  أحمدي  فحكومة  واقتصادها.  البالد  إدارة  في 
النذر  ااّل  منها  يبق  ولم  الماضية  السنوات  خالل  جنتها  التي  بالمليارات 
اليسير الذي ال يكفي حتى لتغطية احتياجات إيران من الوقود المستورد 

لفترة قصيرة. 
ترّشح  على  ينعكس  قد  واالجتماعي  السياسي  السخط  أن  شــّك  وال 
أن  المتوقع  من  حيث  الجديد،  العام  من  المقبلة  الفترة  في  نجاد  أحمدي 
يعطي الوضع السيئ هذا، إذا ما استمر، دفعة لإلصالحيين وخاّصة أنهم 
يرّكزون على الوضع االقتصادي حاليًا الذي يعتبر من نقاط الضعف البّينة 

لسياسة نجاد.

االنخفاض الكبير لمدخرات الصندوق االحتياطي
يحتوي  ال  اإليراني  االحتياطي  صندوق  أن  إلى  المصادر  بعض  وتشير 

المصادر  لكّن  دوالر،  مــلــيــارات   9 و  7 بين  ــراوح  ــت ي مــا  على  إال  حاليًا 
الصندوق،  في  دوالر  مليار   25 و  20 بين  ما  وجود  إلى  لّمحت  الرسمية 
تهم  وتوجيه  تحقيق  بفتح  المطالبة  إلى  الجهات  بعض  دفع  ما  وهو 
مليار   100 الحكومة  إنفاق  عن  لمساءلته  نجاد  الرئيس  حكومة  إلى 

معلومة.  وجهة  دون  الصندوق  رصيد  من  دوالر 

اإلقليمية إيران  ألذرع  ودعم  حكومي  فساد 
 75 من  أكثر  نجاد  حكومة  وإنفاق  الفساد  حدود  عند  األمر  يقف  وال 
مفلسة  كبرى  حكومية  شركات  على  الحكومية  الموازنة  من  المئة  في 
»نـــوروز«  صحيفة  )بحسب  للمواطنين  جــداً  رديــئــة  خــدمــات  تــقــّدم 
مبالغ  أنفقت  نجاد  حكومة  أن  إلى  أخرى  مصادر  تشير  إذ  اإليرانية(، 
اإلقليمية  ــا  ــه أذرع ــع  ــواق م وتــعــزيــز  ــم  دع عــلــى  احتياطها  ــن  م كــبــيــرة 
يشّكلون  والذين  العربي  العالم  في  والسيما  المنتشرين  ومناصريها 
عنها  األول  الدفاع  خط  ويعّدون  اإلقليمي  مشروعها  في  لها  حربة  رأس 

المنطقة.  في  خططها  وعن 
على  اللبناني  اهلل  لحزب  اإليراني  الدعم  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
هذا  أن  شّك  وال  سنويًا،  دوالر  مليار   1.2 الـ  يقارب  فقط  المثال  سبيل 
اإليرانية  النفط  عائدات  بانخفاض  سيتأثر  إيران  أذرع  لسائر  الدعم 
بطبيعة  سيؤدي  ما  وهو  بالبالد  تعصف  التي  االقتصادية  ــة  واألزم
وميليشيات  ــزاب  أح من  اإلقليمية  ــران  إي أدوات  انكماش  إلــى  الحال 
الــوضــع  معالجة  عــلــى  الــتــركــيــز  سينصب  حــيــث  وأفــــراد،  وهــيــئــات 
جزء  سينالها  الداخلية  الكبرى  المشاريع  أن  المؤّكد  ومن  الداخلي. 
اإلنفاق  في  االنكماش  يطال  أن  المتوقع  من  حيث  السلبية  اآلثــار  من 

اإليراني. النووي  البرنامج  مشروع 

اإليراني الردع  عنصر  سقوط 
النفط  برميل  سعر  انخفاض  شأن  من  فإن  الخارجي،  الصعيد  على 
للمنشآت  عسكرية  ضربة  توجيه  تريد  التي  للقوى  دفعًا  يعطي  أن 
المتمّثل  الــردع  عامل  فقدت  إيــران  أن  اعتبار  على  اإليرانية،  النووي 
بذلك  قال  كما  هجوم  أي  من  تحميها  كانت  التي  المرتفعة  باألسعار 
اإليرانية  الثورة  حرس  قوات  قائد  جعفري  علي  محمد  اللواء  صراحة 
يشّكل  للنفط  المرتفع  »السعر  أن  من  الماضي  حزيران  يونيو/  في 
فتتعالى  ــوم،  ــي ال أّمــا  ــالد«.  ــب ال ويحمي  ـــداء  األع ــه  وج فــي  ردع  عــامــل 
ــك«  »أوب في  اإلنــتــاج  بتخفيض  يومية  شبه  مطالبات  في  األصـــوات 
العالمية  النفط  أسعار  شهدته  الذي  التخّبط  أن  ويبدو  األسعار.  ورفع 
الطاولة  يقلب  قد  دنيا  مستويات  إلى  وتهاويها  األخيرة،  الفترة  خالل 
يهوي  ــازال  م فالنفط  عقب،  على  ــًا  رأس اإليرانية  الحسابات  ومعها 

ذلك. على  األمر  استمر  ما  إذا  الهاوية  إلى  إيران  بجر  معه  ويهدد 
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زيارة إلى اليابان )3(
غربية  غ��ي��ر  دول���ة  أول  ال��ي��اب��ان   [

والنهضة  ال��ح��داث��ة  م��ش��روع  ف��ي  ت��ن��ج��ح 
اإلم��ب��راط��ور  م��ج��يء  م��ع   1868 ال��ع��ام  ف��ي  اب��ت��دأت  وال��ت��ي 
بهذا  الدؤوب  العمل  إعادة  تم  ثم  ومن  اليابان  حكم  إلى  ميجي 
العالمية  الحرب  نهاية  في  الهزيمة  بعد  التنموي  المشروع 

الثانية.
البروفيسور  رأي  حسب   - للتطور  الياباني  المشروع 
يعتمد   - النامية  االقتصاديات  معهد  من  هيروشي  ساتو 
إل��ى  ت��ه��دف  الفلسفة  ف��ه��ذه  ال��ك��اي��زن.  م��ف��ه��وم  تطبيق  ع��ل��ى 
الذاتية  القدرات  على  باالعتماد  لكن  الحياة  نوعية  تحسين 
مظلة  وت��ح��ت  المجتمع  أف���راد  بين  وال��ت��ع��اون  وال��م��ت��واف��رة 

المحلية. القيادة 
ق��ص��ة ال���ن���ج���اح ال��ي��اب��ان��ي س���ت���رى ب��ع��ض ال��ص��ع��وب��ات 
 65 من  )أكبر  السن  كبار  أعداد  ازدياد  وخاصة  المستقبلية 
 1950 ال��ع��ام  ف��ي  نسبتهم  يضع  السكاني  ف��ال��ه��رم  س��ن��ة( 
 2007 5 في المئة من مجموع السكان أما في العام  بحوالي 
المتوقع  ومن  المئة  في   21.5 إلى  النسبة  تلك  ارتفعت  فقد 
إل��ى  لتصل  النسبة  ل��ه��ذه  ال��ت��ص��اع��دي  االت��ج��اه  يستمر  أن 
اليافعين  فئة  أما   ،2050 العام  في  المئة  في   36.5 حوالي 
في   35.4 حوالي  من  النسبة  انخفضت  فقد  سنة(   14  -  0(
فقط  المئة  في   13.5 إل��ى  ووصلت   1950 العام  في  المئة 
السلبي  االت��ج��اه  استمرار  المتوقع  وم��ن   2007 العام  في 
وهذه   ،2050 العام  في  المئة  في   8.6 إل��ى  النسبة  لتصل 
اليابانية  ال��ح��ك��وم��ات  تضع  الدقيقة  اإلح��ص��ائ��ي��ة  األرق����ام 
وتصحيح  لمعالجة  صعبة  خيارات  أم��ام  والمقبلة  الحالية 
األكفاء  المجاورة  الدول  شباب  بهجرة  كالقبول  النسب  هذه 

اإلنجاب. على  الشباب  تشجيع  ومحاولة 
اليابانية  الجامعات  ف��ي  األك��ادي��م��ي  المستوى  لمعرفة 
قصيرة  ب��زي��ارة  قمنا  فقد  اإلس��ام��ي  الدين  مع  والعاقات 
لجامعة واسيدا العريقة )Waseda University( والتي 
إنشائها.  على  عامًا   125 بمرور   2007 العام  في  احتفلت 
المرحلة  وسياسة  شعار  جعلوا  الجامعة  إداريي  بأن  وعلمنا 
مقبلة«  سنة   125 ل���  الجامعة  ان��ب��ع��اث  »إع���ادة  ه��و  المقبلة 
تعليم  مؤسسة  لتصبح  لتطويرها  الدؤوب  العمل  وبالتالي 
العامة  السياسة  ه��ذه  ب��أن  وعلمنا  دول��ي��ة.  صبغة  ذا  عالية 
ضمن  معرفي  بناء  خلق  هي:  رئيسية  أهداف   4 على  تعتمد 
البحوث  وتشجيع  المتعددة،  الثقافات  ذو  المحلي  المجتمع 
ال��م��ت��ع��ددة االخ��ت��ص��اص��ات وب��ال��ت��ح��دي��د ف��ي م��ج��االت ق��وة 
الرئاسة  وعلى  التعلم  على  قادرين  قادة  وتنشئة  الجامعة، 
بحوث  ق��اع��دة  ت��ط��وي��ر  وأخ���ي���رًا  ال��ع��ال��م،  ب��ق��اع  مختلف  ف��ي 
كثيرًا  ندهش  لم  لذلك  واآلسيوية.  اليابانية  للثقافة  عالمية 
 )Islamic Area Studies( الحتضان الجامعة لمركز بحثي
وعلمنا  والحديثة  التاريخية  اإلسامية  الحضارة  لدراسة 
كمشروع   1997 ال��ع��ام  ف��ي  إن��ش��اؤه  ت��م  ال��م��رك��ز  ه��ذا  ب��أن 
وكيوتو  طوكيو  جامعات  في  اإلسامية  للمراكز  مشترك 

وواسيدا.           وصوفيا 
واسيدا  جامعة  رئيس  نواب  أحد  قام  الزيارة،  تلك  خال 
محاضرة  بإلقاء  اإلسامي  للمركز  العام  للمدير  باإلضافة 
وعندما  اإلسامية  ال��دول  في  المركز  نشاطات  عن  شاملة 
المقال  كاتب   - البحرين  مملكة  من  شخصين  بوجود  علموا 
واألب��ح��اث  ال���دراس���ات  م��رك��ز  م��ن  الرميحي  آم��ن��ه  واألخ���ت 
األوسط  الشرق  عن  المهمة  المحاضرة  بإعجاب  ذك��روا   -
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  سمو  البحرين  عهد  لولي 
تشرين  أكتوبر/  شهر  في  واسيدا  جامعة  في  ألقاها  والتي 

الماضي. األول 
خليل  اليابان  في  البحريني  السفير  شكر  نود  الختام  وفي 
ال��م��ؤازر  وتشجيعه  الشخصي  لحضوره  حسن  إبراهيم 
ل��ع��روض  تقديمهم  ع��ن��د  األوس����ط  ال��ش��رق  ش��ب��اب  لجميع 
اليابان  مؤسسة  مقر  في  الختام  حفل  في  المتنوعة  أبحاثهم 

طوكيو. العاصمة  في 

علي حسين باكير
باحث ومحلل أردني، 

والمقال ينشر بالتعاون مع »مشروع مصباح الحرية«
www.misbahalhurriyya.org 


