
أسـعــار الروبـيــان فــي اليــوم األول مــن رفــع الحـظــر... نـــار
ــم “صـــغـــيـــر” ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــي الـــــمـــــعـــــروض والـ ــ ــ ــة ف ــ ــل ــ ــون: ق ــ ــ ــدوم ــ ــ ــص ــ ــ ــون م ــ ــ ــزافـ ــ ــ جـ

قــال الجــزاف جاســم محمد علــي الذي يمارس مهنته في بيع الســمك منذ 
أكثــر مــن 18 عامــا لـــ “ البــاد “، أثنــاء جولة قامت بها في ســوق “الســمك” 
في جدحفص بمناسبة عودة صيد الروبيان، نحن مصدومون بعد طرحه 
في األسواق، إذ إن سعره أصبح أغلى ومتوفر بحجم صغير، بل وتجاوز 
ســعر ثاجــة الروبيــان أكثر من 100 دينار، حيث كانت بـــ 60 دينارا فقط، 
مضيفا أن الصدمة التي تلقاها الجزافون بعد رفع الحظر تمثلت بارتفاع 
سعر الروبيان بنسبة 30 إلى 40 % من المصدر، مع قلة المعروض مقارنة 
بالموســم الماضي، علما، بأن ســعر الكيلو في الموســم الســابق كان دينارا 
ونصف الدينار ودينارين، بينما اآلن سعره يبلغ 3.500 للكيلو وقد يصل لـ 

5 دنانير “حجم الجامبو”.

وعلى صلة، كشـــف ســـيد فيصل سيد 
كاظم عن أنـــه ال توجد كميات وفيرة 
مـــن الروبيـــان فـــي اليـــوم األول مـــن 
رفـــع الحظـــر وحجمهـــا صغيـــر، ورغم 
ذلـــك فقـــد أنعشـــت العمـــل في ســـوق 
جدحفص، وشـــهدنا أقباال من العوائل 
على الشـــراء، مشـــيرا إلـــى أن الحجم 
الصغير المتوفر ســـببه صيده في أيام 
الحظـــر، مردفـــا لقد كان يباع بأســـعار 
رخيصة، واآلن اشـــتريت الثالجة من 

الحجم الصغير بسعر 150 ديناًرا.
بدوره، تحـــدث جواد صالـــح العرادي 
لــــ “البـــالد” قائال إن االســـر هرعت إلى 
شـــراء الروبيـــان بعـــد انتهـــاء موســـم 
الحظـــر، وبالنســـبة لـــي تبدو أســـعاره 
معقولـــة، مردفا نتوقع كالعادة أن يقل 
الروبيـــان في الســـوق بعد أســـبوعين 
على بـــدء عرضه وذلـــك لوجود تجار 

يعملون على تخزينه.
وتابع، اليوم اشـــترينا ما يكفي للعائلة 
واألهل، فكل البحرينيين ال يستغنون 
عـــن وجبة “ الروبيـــان “ تحت العيش، 
داعيـــا، المســـؤولين ووزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة إلى توفير أماكـــن “مبردة “ 

وفيها مكيفات لبائعي األسماك.
رملـــة الجمـــري “مدّرســـة “ قالـــت مـــن 
جهتها، إنها جاءت لتشـــتري الروبيان 

ألســـرتها وأطفالهـــا، الذيـــن يفضلـــون 
طبـــق “ســـيزلنغ “ الروبيـــان، علـــى أي 
طبـــق آخر، مضيفة أنها ستشـــتري 10 
وأنهـــم  “فـــرش”،  ألنـــه  كيلوغرامـــات؛ 
حضـــروا من ســـاعات الصبـــاح األولى 
الســـيدات  موصيـــة  الشـــراء،  بقصـــد 
باســـتغالل توفـــره وشـــرائه مـــن اآلن 

وتخزينه قبل نفاد كمياته.
الجـــزاف  قـــال  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
محمد علي، والذي يســـتعد الستكمال 
دراســـته الثانوية، أعمـــل مع عمي في 
بيع الروبيان من 4 سنوات، الذي يبيع 
في الســـوق منذ 22 سنة. وأضاف، أن 
أول يوم من عودة الروبيان فستكون 
 ،“ بالروبيـــان  العيـــش   “ هـــي  وجبتنـــا 
ونطبـــق تعليمـــات الجـــدة فـــي هـــذه 
الفرحـــة لتكـــون طبقـــا يجتمـــع عليـــه 
األجـــداد واألبناء فـــي “احتفال خاص 

بعودة الروبيان” العائلي للجزافين.
وختامـــا قـــال ســـيد جـــالل 20 ســـنة 
فـــي بيع الســـمك، لقـــد تهافتت األســـر 
البحرينيـــة إلـــى ســـوق الســـمك منـــذ 
ســـاعات الصباح األولى، ولكن الشراء 
كان ضعيفـــا الرتفـــاع أســـعاره، فهناك 
من حضر باكرا منذ الســـاعة السادسة 
صباحـــا؛ ألن الروبيـــان يمثـــل أطيـــب 

األطباق للعائلة البحرينية.
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إعادة هيكلة المنظومة األمنية والدفاعية للدول العربية الخليجية
Û  الصــراع المحمــوم، والحرب الطاحنــة التي تدور

بيــن  والنفــوذ  والمصالــح  المواقــع  علــى  رحاهــا 
الواليــات المتحدة والصين كانت قد وصلت إلى 
منطقتنــا منــذ فتــرة طويلة، وبدون أدنــى مبالغة 
فــإن ميــدان المواجهــة بيــن هاتيــن القوتيــن قــد 
ينتقــل مــن بحــر الصيــن الجنوبــي إلــى الخليــج 
العربــي، والمواجهــة بينهمــا فــي هــذه الحــرب لن 
تكون بالضرورة عســكرية تقليدية، وسيستخدم 
الطرفــان فيهــا وســائل وأســلحة جديــدة. وفــي 
إطار هذه الحرب ُبدئ بالفعل في تشــكيل شــبكة 
من المحاور والتفاهمات والتحالفات بين أطراف 
أخــرى لهــا أيًضــا فــي منطقتنــا مصالــح وأطمــاع 

وأهداف متقاطعة؛ منها روسيا وإيران وتركيا.
Û  المشــهد هــذا  تجليــات  وأخطــر  أبــرز  مــن  إن 

المريــب كان توقيــع صفقــة أو “معاهــدة التعــاون 
االقتصادي واالســتراتيجي” بيــن إيران والصين؛ 
بنــود   9 تتضمــن  االتفاقيــة  أو  المعاهــدة  هــذه 
خمــس  إليهــا  التوصــل  واســتغرق  مالحــق،  و3 
ســنوات مــن المباحثــات، وتــم توقيعهــا فــي 25 
اقتصاديــة  لشــراكة  وتؤســس  الماضــي.  فبرايــر 
وأمنية واســعة، وتشــمل برنامج تعــاون متكامال 
مجــاالت  يغطــي  عامــا   25 مدتــه  البلديــن  بيــن 
حيويــة مثــل النفــط والتعديــن والنقــل وتعزيــز 
النشــاطات االقتصاديــة والصناعيــة فــي إيــران، 
وتطويــر الموانــئ اإليرانيــة وإنشــاء خــط ســكة 
وإنتــاج  وســوريا  والعــراق  إيــران  بيــن  حديــد 
الســيارات، وســتضخ الصيــن في إيــران بموجب 
مليــار دوالر   400 بقيمــة  اســتثمارات  االتفاقيــة 
فــي هــذه المجــاالت، كمــا تنــص االتفاقيــة علــى 
تعميــق التعاون العســكري بيــن الجانبين، بما في 
ذلــك التدريبــات والبحــوث المشــتركة، وتطويــر 
والســبراني،  التقليــدي  الدفــاع  ونظــم  األســلحة 
وتبــادل المعلومــات االســتخباراتية تحت عنوان 

مكافحة اإلرهاب والمخدرات واالتجار بالبشر.
Û  واألخطــر مــن ذلــك، فــإن هــذا التعاون قــد يؤدي

إلــى تفوق إيــران في مجال الحــرب أو الهجمات 
االلكترونيــة والذكاء االصطناعــي، فهو يتيح لها 

الوصول إلى شبكة األقمار االصطناعية الصينية، 
ويمكنهــا مــن التحكــم فــي الفضــاء اإللكترونــي 
علــى  الهيمنــة  بســط  طريــق  عــن  المنطقــة  فــي 
محــركات البحث ووســائل التواصــل االجتماعي 
والبريــد االلكترونــي وكســر الشــفرات، باالضافــة 
إلــى إنتــاج األجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الكمبيوتر 
المحمولــة والهواتف الجوالة، وســتحصل الصين 
فــي المقابــل على ما تحتاج من إمــدادات نفطية 
إيرانية، بأســعار تفضيلية، وبشــكل منتظم طيلة 

مدة االتفاقية.
Û  إيــران تجــري مباحثــات فــإن  ذلــك  إلــى جانــب 

مماثلــة مــع روســيا ودول مجــاورة أخــرى لعقــد 
اتفاقيــات مشــابهة، وكانــت إيران قــد وقعت في 
العــام 2001، اتفاقيــة تعاون فــي المجال النووي 
مــع روســيا مدتهــا 10 ســنوات، تــم تمديدهــا بعد 

انقضاء مدتها األولى إلى 20 سنة أخرى. 
Û  حيــال هــذه التطــورات لــم يعــد بامــكان الــدول

مدرجــات  علــى  البقــاء  الخليجيــة  العربيــة 
المتفرجين، فاالتفاقية الصينية اإليرانية شكلت 
نقطــة تحــول هــزت وأخلــت  بقواعــد وتوازنــات 
تعقيداتــه،  مــن  وزادت  الخليــج،  فــي  األمــن 
واخترقــت منظومة التحالفات األمنية التقليدية 
في المنطقة التي كانت الواليات المتحدة تهيمن 
عليها، كما إنها أجهضت الخيارات االستراتيجية 
بالنســبة للــدول العربيــة الخليجيــة، بمعنــى أنهــا 
أدت إلى قطع الطريق على هذه الدول إذا رغبت 
أو اضطرت لالتجاه شرًقا، ألن إيران قد سبقتهم 
بالفعل إلى تلك الوجهة وأصبحت حليف الصين 

في الخليج العربي.
Û  الــدول العربية الخليجية لم تفاجأ بالتوقيع على

هــذه االتفاقية في شــهر فبرايــر الماضي، فقد تم 
تســريب معلومــات عنهــا مــن الجانبيــن منــذ بدء 
المباحثات حولها قبل خمس ســنوات، ولعل أحد 
أغراض التســريب كان جس نبض ومعرفة ردود 
فعــل هــذه الــدول، وال يوجــد حتــى اآلن مــا يدل 
علــى أن هــذه الدول أبدت أي اعتراض أو تحفظ 
أو حاولــت عرقلــة إبرام االتفاق بتوفير اغراءات 

وخيــارات أفضــل للصيــن لثنيها عــن الدخول مع 
إيــران إلــى هــذا المســتوى المتطور مــن التحالف 

والتعاون االستراتيجي العميق.
Û  وحســنا فعلــت الــدول العربيــة الخليجيــة، فهــي

تــدرك أنهــا لن تســتطيع إقناع أو منــع الصين من 
إبــرام االتفاقيــة علــى الرغــم مــن قــوة الموقــف 
التفاوضي لهذه الدول معها، فالصين أكبر شريك 
تجاري لها، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما 
يقــارب مــن 190 مليــار دوالر أميركــي فــي العــام 
2019. علــى الرغــم مــن ذلك فإن إليران بالنســبة 
للصيــن أهميــة كبــرى؛ فإلــى جانــب توفيــر النفط 
يعتبــر شــديد  الجغرافــي  فــإن موقعهــا  للصيــن؛ 
الحساسية وبالغ األهمية لتنفيذ مشروع “الحزام 
والطريق” الصيني؛ الذي يشــمل بناء طرق تربط 
الصين ببقية أنحاء العالم مما يمكنها من توسيع 
نفوذهــا كقــوة عالمية، إيــران هي حلقة أساســية 
ومن أهم مفاصل ونقاط االرتكاز لهذا المشروع.

Û  وليس ســرا أن الدول العربية الخليجية، أو على
األقــل غالبيتهــا، ال تتمنــى وال ترغــب فــي توصل 
إيــران والواليــات المتحــدة فــي مباحثــات فيينــا 
إلى اتفاق حول رفع العقوبات عن إيران وإحياء 
الرئيــس  منــه  انســحب  الــذي  النــووي”  “االتفــاق 
بايــدن  الرئيــس  والــذي يســعى  ترامــب،  دونالــد 
إلــى إعــادة تفعيلــه بصيغة جديــدة. إن االتفاقية 
الصينيــة اإليرانيــة ســتجعل تحقيــق اتفــاق بيــن 
الواليــات المتحــدة وإيــران حــول رفــع العقوبات 
وإحيــاء “االتفاق النووي” أكثــر صعوبة وتعقيدا، 

إن لم يكن مستحيال.
Û  ولــرب ضارة نافعة؛ فاالتفاقية الصينية اإليرانية

قلبــت حســابات واشــنطن فــي المنطقــة، إذ ليس 
ســرا أيًضــا أن الــدول العربيــة الخليجيــة كانــت 
قلقــة ومتوجســة مــن خطــط الواليــات المتحــدة 
وقرارها االنســحاب من منطقة الشــرق األوســط 
أو تقليــص تواجدهــا فيهــا إلــى أقــل قــدر ممكن؛ 
تتحــدى  اإليرانيــة  الصينيــة  االتفاقيــة  وألن 
ســافر  بشــكل  المنطقــة  فــي  األميركــي  النفــوذ 
فإنهــا ســتفرض على الواليــات المتحــدة التراجع 

والتخلــي عــن هــذه الخطــط والقــرارات، واعــادة 
ترتيــب أولوياتهــا االســتراتيجية؛ بحيــث تعــود 
منطقة الشــرق األوســط علــى رأس وفي صدارة 
البقــاء  إلــى  واهتماماتهــا، ويضطرهــا  أولوياتهــا 
وتعزيــز وجودهــا فيهــا. وفي الســياق ذاته، وكما 
هــو معــروف فــإن الواليــات المتحدة لــم تعد في 
حاجــة إلــى النفــط الخليجــي كما كانــت من قبل، 
إال أنها، دون أدنى شك، ليست على استعداد ألن 
تســمح لقوة أخــرى، وبالــذات الصين، بالســيطرة 
علــى منطقــة تحتــوي علــى %60 مــن احتيــاط 
النفــط العالمــي، وهــذا أيًضــا مــا ســيفرض عليهــا 
استمرار البقاء وااللتزام بأمن وسالمة المنطقة.

Û  وبصلــة مباشــرة بقضيــة األمــن بالمنطقــة، فــإن
شــروع إيــران والصيــن بالتفــاوض ثــم التوقيــع 
على هذه االتفاقية بجوانبها األمنية والعســكرية 
إلقــدام  والمبــرر  الدافــع  كان  واالســتخباراتية 
الــدول الخليجيــة العربيــة علــى تطبيــع عالقاتها 
بإســرائيل، ســرا أو عالنيــة، والدخــول معهــا فــي 
ترتيبــات أمنية، ســرا أو عالنية أيًضــا، بعد إدراك 
هــذه الــدول لما تمثله هــذه االتفاقية مــن أخطار 
وتحديــات وتهديــدات أمنية واضحــة على أمنها 

وسالمة مقدراتها ومستقبل شعوبها.
Û  المســاحة المتاحــة علــى هــذه الصفحة ال تســمح

بالتطــرق إلــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا 
الموضــوع الخطيــر المهــم، فنكتفــي فــي الختــام 
األمنيــة  التحالفــات  أن  إلــى  الســريعة  باإلشــارة 
والعســكرية التــي تحــاك حــول الــدول  العربيــة 
الخليجيــة ومــا تحملــه مــن أخطــار وتهديــدات 
تفــرض عليها ضرورة اإلســراع في إعادة  هيكلة 
تعميــق  لتشــمل  والدفاعيــة  األمنيــة  منظومتهــا 
وتعزيــز التحالف مع الواليــات المتحدة، وتوثيق 
إســرائيل،  مــع  األمنيــة  وترتيباتهــا  عالقاتهــا 
ودعــوة الهنــد إلــى االنضمام إلى هــذه المنظومة؛ 
بقلــق  التطــورات  هــذه  تراقــب  بدورهــا  فالهنــد 
شــديد؛ خصوًصــا التقــارب المتزايــد بيــن الصين 
والباكســتان في إطار مشروع  “الممر االقتصادي 
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أخبـــار  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  تناقلـــت 
تتداول ارتفاع أســـعار األسماك اليوم االحد، منها 
ســـعر ثالجة “الصافي” الى 200 دينار و”الشعري” 
الـــى 100 دينـــار. وأوضـــح البحار حســـن عيســـى 
لــــ “البـــالد” أن الســـوق الســـمك هـــي مـــن تحكـــم 
األســـعار، وانخفاض عدد األسماك في الفترة من 
الســـنة شـــيء طبيعي يرجع لتأثر البحر بالطقس 

والحـــرارة المرتفعـــة، وهـــي بالتالـــي ســـبب وراء 
ارتفـــاع أســـعار األســـماك. وبيـــن أن ســـعر كيلـــو 
بعـــض أنواع ســـمك الصافي” درجـــة أولى” يصل 
إلـــى 5 دنانير، وهناك أنواع مـــن الصافي تتراوح 
أســـعارها بين 3 و4 دنانير ، فيما يصل ســـعر كيلو 
ســـمك الشـــعري إلى 3 دنانير. ويذكر انه انقطعت 
أغلب أنواع األسماك عن األسواق الشعبية خالل 
هـــذه الفترة عـــدا أنـــواع قليلة جدا من األســـماك 
المطلوبة في السوق. وأفاد أن فتح المجال لصيد 

الروبيـــان في هـــذه الفترة لن يؤثـــر في انخفاض 
أسعار األسماك وذلك لقلة الكميات المتوافرة في 
الســـوق وضعـــف البحر في هذه الفتـــرة من العام 
،مشـــيرا إلى عودة أسعار الســـمك إلى االنخفاض 

مع تراجع درجات الحرارة واعتدال الطقس .
وأشـــار إلـــى أن التهويـــل فـــي وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي يقـــف خلفه مـــن ال يفقه فـــي أصول 
البحـــر والبيع والشـــراء، داعيا الى عـــدم االنجرار 

وتداول هذه األخبار .

موجة الحرارة ترفع أسعار األسماك.. وثالجة الصافي بـ 200 دينار
ليلى مال اهلل


