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رؤية عامة
املرصد، مجلة نخبوية عربية الكرتونية عامة وورقية، توزع كتداول خاص، تصدر عن مكتب 

اعالم االتحاد الوطني الكردستاين وتعترب املوسم الثاين واالمتداد ليومية »االنصات املركزي« والتي 

صدر العدد االول منها يف 12 اذار 1994.

تتناول القضايا واملوضوعات السياسية واالقتصادية والقانونية واالجتامعية واإلعالمية واألمنية.

ويأيت إطالق املجلة يف إطار االهتامم مبجال تحليل السياسات واإلسهام يف توثيق املواقف ورصد 

اتجاهات االحداث ومآالتها وتاثرياتها.

األهداف..
تسليط الضوء بشكل مهني عىل القضايا االسرتاتيجية التي تهم الواقع العراقي والكردستاين 

اىل  اضافة  واملجتمعية،  السياسية  والحريات  والعدالة  الدميقراطي  واملسار  والعاملي  واالقليمي 

التحديات االسرتاتيجية اآلنية، والتهديدات املحتملة يف مجاالت اهتامم املجلة .

الجمهور املستهدف بصورة عامة هم النخبة السياسية واالعالمية ومراكز األبحاث والتوثيق 

والجامعات ووسائل اإلعالم والخرباء واملتخصصون يف مجاالت اهتامم املجلة.

تلتزم املجلة وضع معايري نرش تتناسب مع مكانتها وتاريخها الطويل والطموح الذي تسعى 

إىل تحقيقه  مستقبالً .

اخبارية وتحليلية وبحثية عىل  الكرتوين)marsaddaily.com( ميثل موسوعة  للمجلة موقع 

عىل  يسهل  حيث  اليومي،  الرصد  نوافذ  وتبويب  تصنيف  حيث  من  والعامل  املنطقة  مستوى 

الباحث العمل يف مجال تخصصه، اضافة اىل منصاتنا عىل الفيسبوك وتيلكرام و تويرت و واتساب 

لتسهيل الوصول اىل مواضيع املجلة اضافة اىل اهم االخبار والتقارير .

ensatmagazen@gmail.com:وتوجه املراسالت الخاصة باملجلة عىل الربيد اإللكرتوين اآليت

هيئة التحرير
دياري هوشيار خال ... هەڵۆ ياسين حسين  ...  ليلى رحمن ابراهيم

محمد مجيد عسكري ... حسن رحمن ابراهيم

رئيس التحرير 
محمد شيخ عثمان

07701564347

االشراف اللغوي
عبدالله علي سعيد

االشراف الفني 
شوقي عثمان امين 

www.marsaddaily.com        marsad.puk       ensatpuk@gmail.com     
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وذلك  المالكي  نوري  الدكتور  مكتب  في   ٢٣-١-٢٠٢٣ االثنين  مساء  اجتماعا  الدولة  ادارة  ائتالف  عقد 
بحضور بافل جالل طالباني رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني.

وتم التداول بتطورات المشهد السياسي  واالمني ، باالضافة الى االجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا 
لمواجهة ازمة ارتفاع سعر الصرف . 

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شرحا مفصال عن المعالجات التي تقدمت بها الحكومة 
بهدف تقليل تاثير ارتفاع سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة ، باالضافة الى اجراء التغييرات المناسبة 

في المواقع الحكومية التي لها صلها باالزمة . 
من جانب اخر ناقش المجتمعون اهم التشريعات التي يجب اقرارها داخل مجلس النواب ومن ابرزها 

الموازنة االتحادية كذلك القوانين التي لها صلة بحياة المواطن.

اجتماع »ادارة الدولة« يناقش ازمة الدوالر
 والتشريعات التي يجب اقرارها
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عبداللة  رفعت  يرافقه  الكوردستاني  الوطني  االتحاد  رئيس  طالباني  جالل  بافل  السيد  زار 
االثنين  يوم  القيادي،  المجلس  سكرتير  أسسرد  وفريد  الساسي  للمكتب  العاملة  الهيئة  مقرر 
رفيع  ووفد  علي  السيد  عمر  إستقبالهم  في  وكان  السليمانية  في  التغيير  حركة   ٢٠٢٣/١/٢٣

المستوى من الحركة.
تم  حيث  االقليم،  في  واالقتصادية  السياسية  المستجدات  آخر  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
ومواجهة  المشاكالت  أجل حل  والتفاهم من  الصف  على وحدة  الحفاظ  على ضرورة  التأكيد 

التحديات الراهنة.
كما اكد االجتماع أهمية تعزيز العالقات الثنائية وضرورة تسريع الخطوات التي تؤدي الى 

حل المشاكالت مع بغداد وفق االطر الدستورية و ضرورة ضمان حياة افضل للمواطنين.

ضرورة الحفاظ على وحدة الصف والتفاهم من أجل حل المشاكالت

االتحاد الوطني وحركة التغي�ري: 
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اجتمع بافل جالل طالباني رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني في دباشان، يوم األحد 
٢٠٢٣/١/٢٢ مع محمود سنكاوي المشرف على محور كرمسير لقوات بيشمركة كوردستان

منطقة  حدود  في  واالوضاع  البيشمركة  قوات  تنظيم  بحث  جرى  االجتماع  وخالل 
بقايا  جذور  اقتالع  اجل  من  العمليات  استمرار  ضرورة  واكدا  االرهاب،  ومواجهة  كرمسير 

تنظيم داعش االرهابي وحماية االستقرار في المنطقة.
وخالل االجتماع وجه الرئيس بافل جالل طالباني الشكر للرفيق محمود سنكاوي وقوات 
ارض كوردستان  يؤدون مهامهم في حماية  والذين  البيشمركة في حدود منطقة كرمسير 

واستقرار اقليمنا بكل تفان واخالص.

اهمية استمرار العمليات العسكرية للقضاء على االرهاب
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التقى بافل جالل طالباني رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني في دباشان، يوم األحد ٢٠٢٣/١/٢٢ اللواء 
الركن عمر صالح رئيس اركان القوات 7٠.

المكثفة  والتدريبات  البيشمركة،  قوات  وتوحيد  تنظيم  حول  تقريرًا  عمر  اللواء  قدم  االجتماع  وخالل 
ومراجعة الهياكل االدارية لاللوية.

قوات  صفوف  داخل  واالصالح  التنظيم  العادة  المبذولة  بالجهود  طالباني  جالل  بافل  الرئيس  رحب 
البيشمركة وبناء قوة محكمة، واوعز لرئيس اركان القوات 7٠ باتخاذ جميع االجراءات الالزمة في هذا الصدد 
لتقوية  الالزمة  القرارات  العديد من  واصدر  للبيشمركة،  المعيشية  االوضاع  العملية وتحسين  بشكل يخدم 

الوحدات العسكرية وتطوير قدراتها.
العراقي وخاصة في  البيشمركة والجيش  التنسيق بين قوات  في جانب آخر من االجتماع جرى بحث 

المناطق التي تضم ثغرات امنية.

اهمية التنسيق بني البيشمركة والجيش
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اصدر بافل جالل طالباني رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني بيان يوم االثنين ٢٠٢٣/١/٢٣، ندد فيه حرق 
نسحة من القرآن الكريم من قبل شخص في السويد، فيما ياتي نص البيان: 

»حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، بعيد كل البعد عن الحريات الشخصية، وهو محاولة عقيمة 
لتخريب روح الوئام والتعايش المشترك.

االتحاد الوطني الكوردستاني يحترم جميع االديان والمذاهب، ويرفض التهجم على المقدسات.
نطالب الحكومة السويدية، كأحد أعمدة حماية حقوق االنسان والحريات الشخصية، أن تتخذ االجراءات 

الالزمة والقانونية لمنع تكرار مثل هذه االحداث«.

                                                                 بافل جالل طالباني
                                                                     رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني

الرئيس بافل: نحرتم جميع االديان ونرفض التهجم على المقدسات
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أصدر بافل جالل طالباني رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني، يوم االثنين ٢٠٢٣/١/٢٣ بيانا بمناسبة يوم 
القضاء العراقي، الذي يصادف ١/٢٣، وفيما يأتي نص البيان:

أتقدم باسمي وباسم االتحاد الوطني الكوردستاني، بالتهاني القلبية الحارة في يوم القضاء العراقي، إلى 
مؤسساته التي تمثل رمزا للعدالة والتنمية الديمقراطية وأساسا متينا من أسس الدولة الحضارية.

القضاء ودعمه في  الراسخ في الحرص والتمسك بتطوير  التاكيد على مبدئنا  المناسبة نجدد  وفي هذه 
مهامه الجسام وصون العدالة والديمقراطية، تثبيتا لسيادة القانون وحماية حقوق الفرد في البالد.

                                                                            بافل جالل طالباني
                                                                             رئيس االتحاد الوطني الكوردستاني

٢٠٢٣/١/٢٣                                                                        

متمسكون بدعم القضاء وصون العدالة
الرئيس بافل بمناسبة يوم القضاء العراقي: 
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استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم االحد ٢٠٢٣/١/٢٢، في مدينة اربيل، ايريك شوفاليه 
السفير الفرنسي ومارتن بيكر السفير االلماني لدى العراق.

وخالل االجتماع الذي حضره قنصلي البلدين ودابان شدله نائب رئيس دائرة العالقات الخارجية، بحث الجانبان العالقات 
الثنائية القليم كوردستان والمانيا وفرنسا، باالضافة الى المستجدات السياسية.

واشار نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى المشاكل السياسية في اقليم كوردستان الخطوات المستقبلية لمعالجة 
تلك المشاكل، واكد ضرورة معالجة المشاكل الحوار من اجل الصالح العام.

السيد  المشاكل مع حكومة  لمعالجة  تفاهم جيد  طالباني: هناك  قوباد  قال  االتحادية،  الحكومة  مع  العالقات  وحول 
السوداني وننتظر ان يكون لهذا التفاهم انعكاس في قانون موازنة العام ٢٠٢٣، الن هذه مشكلة رئيسية بين الحكومتين، 

نحن مع معالجة مجمل المشاكل باالتفاق مع الحكومة االتحادية.
في جانب آخر من االجتماع، بحث الجانبان ملفات الطاقة والنفط والغاز، وقال نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان: هذا 

الملف وطني ويجب التوافق عليه لكي يتم استخدام ثروات البالد لرفاهية المواطنين.
اقليم  في  نزيهة  انتخابات  اجراء  اهمية  قليم كوردستان  حكومة  رئيس  نائب  اكد  برلمان كوردستان،  انتخابات  وعن 

كوردستان مع مراعاة مالحظات االطراف السياسية وحقوق وموقع جميع المكونات.

سنقدم التسهيالت الالزمة لتطوي�ر القطاع الزراعي
من جهة اخرى اكد قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان خالل اجتماعه مع القنصل العام لدولة 
االمارات في االقليم »ان احد اولويات مهامنا هو االهتمام بقطاع الزراعة  وتطويره الى مستوى يكون فيه جزءا من االيرادات 

ومصدرا  لتوفير فرص العمل وتحسين االوضاع المعيشية للفالحين«.
وحرى خالل االجتماع الذي حضرته وزيرة الزراعة سبل تطوير قطاع الزراعة و كيفية االستفادة من تجربة االمارات، وقال 
نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان »سنقدم كل التسهيالت للمستثمرين االماراتيين للعمل واالستثمار في مجال الزراعة 

واالمن الغذائي والثروة الحيوانية في اقليم كوردستان.

PUKmedia*

قوباد طالباني: الحوار لمعالجة المشاكل
 و استخدام الرثوات لرفاهية المواطنني
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الجمهورية األسبق فؤاد معصوم يوم االحد  الرئيس جالل طالباني، رئيس  السفير محمد صابر رئيس مؤسسة  دعا 
٢٠٢٣/١/٢٢، إلى دعم المؤسسة عبر رواية وأرشفة مذكرات مام جالل فترة نضاله العسكري والمدني.

وقالت المؤسسة في بيان إن رئيسها السفير محمد صابر زار، األحد، في بغداد، رئيس الجمهورية األسبق فؤاد معصوم، 
مبينا أن صابر أثنى على دور معصوم في نجاح العملية الديمقراطية في العراق وكوردستان، داعيا إياه إلى المساهمة 
بشكل فعال في إنجاح مهام مؤسسة الرئيس جالل طالباني، باعتباره رفيقا وصديقا للرئيس مام جالل في األيام الصعبة 

وفي فترة توليه الرئاسة ببغداد.
ودعا كذلك إلى دعم المؤسسة في الفترة الراهنة، السيما في مسألة رواية وأرشفة مذكرات مام جالل فترة نضال 

الجبل والمدينة والنضال السياسي والدبلوماسي وفي فترة الحكم أيضا.
والسالم  الديمقراطية  خدمة  هدفها  أن  موضحا  مؤسسته،  ومهام  خطط  البيان  بحسب  لمعصوم  صابر  واستعرض 
والتعددية والثقافة والبحوث العلمية ومجاالت أخرى متعلقة بالمجتمع الكوردي والعراقي، مؤكدا أن المؤسسة تسعى 

لجعل العاصمة بغداد مركزا لنشاطاتها.
من جانبه أكد رئيس الجمهورية األسبق فؤاد معصوم أنه لن يدخر جهدا في خدمة مؤسسة الرئيس جالل طالباني 
وتطوير مهامها، مشيرا إلى أننا جميعا نكن الوالء لمام جالل ونضاله وكفاحه وفكره، الفتا إلى أن مكتسبات الشعب 

الكوردي الديمقراطية ثمرة نضال وتضحيات الرئيس جالل طالباني. وفقا لبيان مؤسسة الرئيس جالل طالباني.

*المسرى

مكتسبات الشعب الكوردي الديمقراطية ثمرة نضال 
وتضحيات الرئيس مام جالل 



marsaddaily.com        ensatmagazen@gmail.com                          ensat marsad

السنة 28، الثالثاء ،2023/01/24 No. : 7752

12

عقد االثنين ٢٣/ ١ / ٢٠٢٣ اجتماع في مبنى برلمان كوردستان ضم هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل لمناقشة 
موضوع تعديل قانون االنتخابات وتفعيل مفوضية االنتخابات.

في هذا االجتماع جرت مناقشة مستفيضة للسبل واالجراءات القانونية لتفعيل وتسريع الخطوات واالستعدادات 
الجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، وقد أكدت هيئة رئاسة البرلمان والكتل البرلمانية على التزامهم كافة 

بالمدة القانونية التي وضعت الجراء االنتخابات وتعديل قانون االنتخابات وتفعيل المفوضية.
وفي جانب آخر من االجتماع جرى الحديث عن تهيئة االرضية القانونية والتقنية الجراء عملية االنتخابات، وفي هذا 
السياق قدمت رئيس برلمان كوردستان شكرها وتقديرها الى رؤساء الكتل الستعدادهم وحرصهم على التوصل الى اتفاق 

يحظى باجماع كافة الكتل البرلمانية.
وفي نهاية االجتماع تقرر ان تقوم هيئة رئاسة البرلمان باعداد خارطة طريق للعمل وتنفيذ مهام البرلمان بخصوص 

االنتخابات وذلك في ضوء ارآء الكتل، على ان يتم عرض ما تتوصل اليه الهيئة على اجتماع الكتل البرلمانية.

برلمان كردستان

الكتل الربلمانية حريصة على التوصل الى اتفاق يحظى باالجماع 
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اعتقلت قوات المديرية العامة لجهاز مكافحة اإلرهاب- CTG إرهابيًا من تنظيم الدولة اإلسالمية في كرميان ُيدعى 
)ع.ص.ع( من مواليد )١986( ، انضم إلى )داعش( في )٢٠٢٠( ، وبحسب اعترافه فقد شارك في عدة أعمال إرهابية في 

مناطق جبال حمرين.
تنظيم داعش في محافظة  القبض على عنصرين من  القاء  االتحادية من  اإلرهاب  الى ذلك تمكن جهاز مكافحة 

السليمانية.
وأفاد بيان للجهاز، “استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق والتعاون العالي مع فوج مكافحة 

اإلرهاب _ السليمانية ، تم القاء القبض على أحد إرهابيي داعش في منطقة جمجمال في السليمانية”.
ومن جانب آخر ومن خالل إدامة التنسيق المشترك مع مديرية أمن السليمانية تم إلقاء القبض على إرهابي آخر 

في عصابات داعش.

عمليات بطولية لدحر واعتقال فلول االرهابي�ني
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كانون   ٢٢ األحد  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الدكتور  الجمهورية  رئيس  فخامة  استقبل 
الثاني٢٠٢٣ ببغداد، رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي.

المحلية  الساحتين  على  واألمنية  السياسية  األوضاع  مستجدات  بحث  اللقاء  في  وتم 
واإلقليمية، فضاًل عن تعزيز عالقات العراق بمحيطه العربي والدولي.

الجادة  الجهود  وبذل  الوطنية  القوى  بين  الحوار  مبدأ  ترسيخ  أهمية  على  التأكيد  وجرى 
لمكافحة الفساد والقضاء عليه وصواًل لالستقرار السياسي واألمني واالقتصادي.

 وأوضح رئيس الجمهورية ضرورة عقد جلسات مجلس النواب وفق الجدول المعد والعمل 
على تمرير القوانين التي تسهم في تحقيق طموحات أبناء الشعب وتوفر متطلبات العيش 

الكريم لهم.

أهمية ترسيخ مبدأ الحوار بني القوى الوطنية ودعم طموحات الشعب 

رئيسا الجمهورية و مجلس النواب:
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استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، األحد ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٣ في قصر بغداد، 
وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية السيدة روزماري دي كارلو، والممثلة الخاصة لألمين العام 
لألمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بالسخارت بحضور المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى األمم 
المتحدة السيد محمد حسين محمد بحر العلوم، ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية 

الدكتور عباس كاظم عبيد.
وجرى خالل اللقاء، بحث العالقات بين العراق واألمم المتحدة عبر بعثتها ووكاالتها العاملة في العراق بمختلف 
اختصاصاتها، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز عالقات التعاون بين الجانبين وبما يُعزز تحقيق األهداف الموضوعة.

نتائج  لها  الحكومة كانت  الذي استغرقته فترة االنتخابات وتشكيل  الطويل  الوقت  الجمهورية أن  وأكد رئيس 
إيجابية من خالل تشكيل حكومة تمثل العراقيين.

وتحدث السيد الرئيس عن نتائج زيارته إلى القمة العربية في الجزائر وإلى قمة المناخ في شرم الشيخ، حيث 
االستقرار في  الذي سيساعد على ترسيخ  المتميز  العراق دوره  يلعب  أن  الجميع دعمهم ورغبتهم في  لدى  لمس 

المنطقة. 
وفي هذا السياق، تحدث فخامته عن االستقرار األمني واالقتصادي الذي تعيشه مدن العراق، مشيرًا إلى الخطوات 
التي تتخذها الحكومة إلزالة المظاهر العسكرية من داخل المدن، مشيدًا باالستقرار األمني والتطور الذي اطلع عليه 

رئيس الجمهورية : أهمية تعزي�ز عالقات التعاون 
بني العراق واألمم المتحدة
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عند زيارته إلى محافظتي البصرة والموصل.
كما أشار فخامة الرئيس الى السعي الحثيث من قبل األطراف السياسية القرار الموازنة واإلسراع بتحقيق البرنامج 

الحكومي في تطوير القطاع الصحي واإلسكان، وإنجاز المشاريع الستراتيجية لتطوير البنى التحتية لمدن العراق.
إلى  إعادتهم  لغرض  الجهود  السيئة ومؤكدا ضرورة تضافر  أوضاعهم  الى  النازحين، مشيرًا  الى  وتطرق فخامته 

مناطق سكناهم بعد توفير الظروف المالئمة وطي هذا الملف بشكل نهائي.
وعن التحديات البيئية التي يواجهها العراق كغيره من دول العالم، أّكد رئيس الجمهورية أهمية اتخاذ إجراءات 
البلد مشددا فخامته على ضرورة انجاز مشاريعًا استراتيجية من  فاعلة من شأنها تقلل عوامل التلوث البيئي في 

شأنها تعالج موضوع ملف المياه والوصول الى اتفاقات مع دول المنبع للحصول على حصة عادلة من المياه. 

العالقة بني الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان
وبخصوص العالقة بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان، أكد فخامته تحسنها المستمر ورغبة الجميع 

بالوصول الى حلول للمسائل العالقة وفق القانون والدستور وتضممن حقوق جميع العراقيين.
من جانبها، جددت السيدة روزماري دي كارلو دعم األمم المتحدة للعراق في مختلف المجاالت، وبما يعزز األمن 
واالستقرار في البالد ويحقق طموحات العراقيين، والعمل المشترك في حسم ملف النازحين والقضايا اإلنسانية 

األخرى.
وأشارت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية إلى االهتمام الخاص الذي تبديه المنظمة األممية 
بالعراق لغرض مساعدته على مواجهة تحديات تغير المناخ، واستعدادها التام للتعاون لتقليل مخاطر الجفاف وشحة 

المياه، مؤكدة أن األمين العام لألمم المتحدة سيستحدث منصب مستشار للتغير واألمن المناخي في العراق.

 ننتظر المزيد من الجهود والعمل للمنظمات األممية
هذا واستقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اإلثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ في قصر 
بغداد، نائب الممثل الخاص لألمم المتحدة في العراق منسق الشؤون اإلنسانية السيد غالم محمد إسحق، ووفد 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وشدد السيد الرئيس على أهمية أن تباشر منظمات األمم المتحدة باألعمال التي تقع على عاتقها، مشيرًا إلى 
أننا ننتظر المزيد من الجهود والعمل لهذه المنظمات األممية، حيث ال يزال دورها متواضعا في دعم وتشجيع عودة 
النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا على ضرورة تطبيق بنود اتفاقية سنجار ألهميتها، واإلسراع ببناء المساكن المالئمة 

وغلق ملف النازحين.
وأكد السيد الرئيس أن أولوياتنا تكمن في حسم ملف النازحين، وإرجاعهم إلى مناطقهم السكنية، وتحسين 
حثيثة  جهودا  يتطلب  وهذا  والغذائية،  الصحية  الخدمات  تدني  حيث  المأساوية  والسكنية  المعيشية  أوضاعهم 
وسريعة من كافة المنظمات لتحسين وضعهم، الفتًا إلى أن رئاسة الجمهورية مستعدة للتعاون ودعم عودة النازحين 

إلى مناطقهم السكنية.
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استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، األحد ٢٢ كانون الثاني٢٠٢٣ في قصر بغداد، عددا من 
سفراء دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وكندا واستراليا لدى العراق.

وأّكد رئيس الجمهورية أن العراق حريص على تطوير عالقاته مع دول االتحاد األوروبي والمبنية على االحترام والتفاهم 
المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن العراق يتطلع لمزيد من التعاون ومد جسور التواصل في العديد من المجاالت 

الحيوية.
وأشار السيد الرئيس إلى أن القادة والرؤساء الذين تم اللقاء بهم على هامش مؤتمر القمة العربية في الجزائر ومؤتمر 
المناخ في شرم الشيخ أكدوا دعمهم للعراق، ورغبتهم بأن يلعب دورا أكبر على الصعيد اإلقليمي والدولي، كما أنهم عبروا 

عن سعادتهم بإجراء االنتخابات األخيرة وما تمخض عنها من مؤشرات إيجابية بتشكيل حكومة وطنية.
وتحدث الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد عن المشاركة في مؤتمر دافوس االقتصادي،  والنقاشات التي أجراها ووزير 
المناخية والبيئية  التأثيرات  التي يواجهها، فضال عن  العراق والتحديات االقتصادية  الخارجية والتي تناولت األوضاع في 
وارتفاع درجات الحرارة والسبل الكفيلة للحد من تداعيات تغير المناخ من خالل اللقاءات مع عدد من القادة والسياسيين 
واالقتصاديين، الفتًا فخامته إلى أن معظم تحديات البلد ليست مستحيلة وباإلمكان إيجاد الحلول المناسبة إذا تضافرت 

الجهود المشتركة لحلها.
وأضاف السيد الرئيس أن لدى الحكومة العراقية برنامجا وزاريا طموحا لالرتقاء بواقع الخدمات وإعادة بناء وإعمار البنى 
التحتية، وهناك خطط إلعادة عمل وتأهيل المصانع والمعامل، وجذب المستثمرين لوجود فرص واعدة للشركات من أجل 

االستثمار في العراق من خالل المشاريع الحيوية وتطوير البنى التحتية.
التي سببتها  الماضي  ومعاناتهم  واإلرادة على تجاوز مخلفات  التصميم  لديهم  العراقيين  أن  الجمهورية  رئيس  وذكر 

الحروب والصراعات والعنف واالنطالق لتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم.
وأوضح فخامته أن العراق أصبح يتمتع اليوم باالستقرار األمني واالقتصادي وهي ظروف مناسبة لتطوير البلد وتوفير 

العيش الكريم ألبنائه.
وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للحكومة األلمانية إلقرار مجلس النواب األلماني )البوندستاغ( بأن ما أرتكبه 

تنظيم داعش اإلرهابي بحق أبناء شعبنا من االيزيديين يعتبر جريمة إبادة جماعية، مؤكدا أن هذا شيء مهم بالنسبة لنا.
 بدورهم جدد السادة السفراء دعم بلدانهم للعراق، وقدموا تهانيهم لنجاحه بتنظيم بطولة كأس الخليج الخامسة والعشرين 

وإحراز لقبها وهذا دليل على التطور الملموس للعراق خالل السنتين الماضيتين.
وجرى على هامش اللقاء، استعراض آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية، 

حيث جرى التأكيد على أهمية تأمين تجارة الغذاء والطاقة وبما يحقق األمن الغذائي واالستقرار والسالم.

لدى الحكومة العراقية 

برنامج وزاري طموح 

لالرتقاء بواقع الخدمات
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استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اإلثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ في قصر بغداد، 
رئيسة مجلس األعمال العراقي- البريطاني البارونة إيما نيكلسون والوفد المرافق لها.

الجامعات  أن  أكد  ، حيث  والموصل  البصرة  أوضاع جامعتي  إلى اطالعه على  اللقاء،  الرئيس، خالل  السيد  وأشار 
العراقية تحظى بسمعة أكاديمية جيدة وتمتلك تاريخا حافال بالعطاء، الفًتا إلى أننا  نواجه صعوبة في استيعاب أعداد 
الخريجين وتوفير فرص العمل لهم، داعيًا فخامته الوفد لزيارة الجامعات واالطالع على برامجها األكاديمية والبحثية 

وإيجاد السبل الممكنة للتعاون.
الجدد،  الخريجين  لتوظيف  الخاص  القطاع  تشجع  الوزاري  برنامجها  وضمن  الحكومة  أن  الجمهورية  رئيس  وأكد 
وتعمل على اتخاذ تدابير لحل مشكلة البطالة، كما تطرق فخامته إلى اللغة اإلنكليزية وأهميتها، مشيرا إلى أنها مهمة 
جدا لكن األهم أننا بحاجة إلى الجوانب العملية أكثر من النظرية بما فيها المحاسبة وإدارة األعمال وعلوم الكهرباء 

والميكانيك.
وأعرب الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد عن األسف لكون معايير السالمة غير متوفرة في العراق، وغالبا مايؤدي 

غيابها إلى خسائر، حيث اقترح فخامته بهذا الشأن إمكانية االستفادة من معايير السالمة في بريطانيا.
لرئيس  وتقديرها  عن شكرها  نيكلسون  إيما  البارونة  البريطاني   - العراقي  األعمال  مجلس  رئيسة  أعربت  بدورها، 
الجمهورية على اهتمامه وحرصه على عقد هذا اللقاء المهم، ثم استعرضت طبيعة عمل المجلس والخطط الموضوعة في 
دعم التعليم العالي، حيث أشارت إلى أن هدفهم رفع المعايير األكاديمية في العراق من خالل االستفادة من الخبرات 

والطاقات الموجودة في بريطانيا وغلق الفجوة بين التعليم والعمل.
وأكدت أن المجلس يقيم دورات ذات جودة عالية في اللغة اإلنكليزية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمساعدة 
الطالب على تطوير مهاراتهم، مبينًة أن جميع هذه البرامج والمناهج معترف بها، وقد تمت إضافة برامج التعليم العالي 

في الجامعات البريطانية إلى الجامعات العراقية.

الجامعات العراقية تحظى بسمعة أكاديمية جيدة
 وتمتلك تاريخا حافال بالعطاء

األهم هو تطوي�ر قدراتنا األكاديمية العملية
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استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اإلثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ في 
قصر بغداد، سفير جمهورية روسيا لدى العراق السيد ايلبروس كوتراشيف.

وخالل اللقاء أشار السيد الرئيس إلى أن األوضاع األمنية في العراق تحسنت عما كانت عليه في السابق، 
مبينا أنه خالل زيارتيه إلى محافظتي البصرة ونينوى لمس تقدما واضحا في الخدمات الضرورية، في حين 
احتضنت مدينة البصرة بنجاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين، الفتا فخامته إلى أن هذا 

مؤشر إيجابي على أن األوضاع تسير وفق ما نخطط إليه.
وبشأن الحرب الروسية األوكرانية أكد رئيس الجمهورية ضرورة إنهاء الحرب والبدء بمفاوضات بين الطرفين 

وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول الدبلوماسية لألزمة وبما يحقق األمن واالستقرار للبلدين والمنطقة.  
بدوره، جدد السفير الروسي رغبة بالده بتعزيز العالقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، كما استعرض 

آخر تطورات األوضاع بشأن الحرب الروسية األوكرانية.

رئيس الجمهورية :ضرورة إنهاء الحرب الروسية األوكرانية 
وتغليب لغة الحوار 
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استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، األحد ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٣ في قصر 
بغداد، عضو مجلس النواب الشيخ وصفي العاصي أمير قبيلة العبيد.

وأّكد فخامة رئيس الجمهورية ضرورة توحيد الصف الوطني والتكاتف وتضافر الجهود من أجل ترسيخ 
األمن واالستقرار في البلد وحماية التعايش السلمي واالجتماعي بين جميع المكونات وبما يحفظ حقوق 

المواطنين ويلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وأشار السيد الرئيس إلى أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري الطموح الذي يستهدف االرتقاء 
التحتية  البنى  مشاريع  خصوصا  واإلعمار  البناء  في  والشروع  للمواطنين،  والخدمية  المعيشية  باألوضاع 

األساسية.
رئيسا  انتخابه  بمناسبة  التهاني  رشيد  اللطيف  عبد  للرئيس  العاصي  وصفي  الشيخ  قدم  جانبه،  من 
للجمهورية، مثّمنًا طروحات فخامته ومؤكدا أهمية التكاتف في مجابهة التحديات وحماية السلم المجتمعي.

رئيس الجمهورية يستقبل أمري قبيلة العبيد
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القضاء  بدعم  اإللتزام  االثنين،  يوم  السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  جدد 
والعمل من أجل استقالله وبسط هيبته، مؤكدًا ، أن القضاء العادل هو الضامن األول 

لحفظ الديمقراطية وصيانة مبادئ الدولة.
وقال السوداني خالل كلمته في حفل يوم القضاء العراقي ” إتخذنا قرارات بحق من 
يحاول المضاربة والتأثير على السوق ” مضيفا أن ” ارتفاع األسعار أمر وقتي سنعمل 

على توفير جميع إحتياجات المواطن في األسواق.
وتابع أن اإلدارات” التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة 

تمتلك مهارات وستعمل على تقليل ارتفاع أسعار الصرف.
وكذلك زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مقر المحكمة االتحادية العليا في بغداد.

والسادة  عبود،  محمد  جاسم  القاضي  العليا  االتحادية  المحكمة  رئيَس  والتقى 
أعضاء المحكمة.

وأكد السوداني خالل اللقاء أهمية أن تسري كلمة القانون في جميع الظروف، وأن 
الحكومة تؤكد في كل خطواتها بأن العراق بلد يحكمه الدستور والقانون.و تعمل على 

المحكمة االتحادية تجدد الدعم للسوداني في تنفيذ برنامجه الحكومي

في يوم القضاء ..
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ضمان استقالل القضاء والحفاظ على هيبته.
من جانبه أكد رئيس المحكمة االتحادية، أهمية ترسيخ سمو كلمة القانون فوق الجميع، 
وأن يكون القضاء هو الحصن الضامن األساس لتحقيق إرادة الشعب العراقي، مشددًا على دعم 

الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي.

زيدان: استقالل القضاء ال قيمة له إذا لم يكن قائمًا في وجدان الشعب

الى ذلك أكد رئيس مجلس القضاء األعلى فائق زيدان، االثنين، العمل على تطبيق شعار 
القضاء في خدمة المواطن من خالل جعل المحاكم قريبة من سكن المواطنين.

العراقي،  القضاء  ليوم  السادس  السنوي  الحفل  فعاليات  له خالل  في كلمة  زيدان  وقال 
بتحقيق  مطلبهم  نيِل  في  العراق  قضاُة  فيه  نجَح  الذي  اليوُم  هو  العراقّي،  القضاء  »يوم  إن 

االستقالِل التام وهو الهدف األسمى لجميع القضاة في العالم«.
مواطنوها  ينعم  التي  الرشيدة  الدولة  على  أهم مؤشر  المستقل  »القضاء  أن  إلى،  وأشار، 
بالعدالة واالستقرار والرفاه، ألنه الضامن للحقوق والحريات«، مبينًا، أن »استقالل القضاء هو 
العقيدة القائمة على أساس أن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية غير خاضعة لنفوذ 

السلطات أو المصالح الخاصة أو السياسية«.
وأضاف، أن »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أوجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها 
في  تدخالت  أية  المؤسسات  تلك  ُتحِدث  أن  وعدم جواز  القضائية  السلطة  ومراعاة  باحترام 

اإلجراءات القضائية«.
وإيمانه  الشعب  وجدان  في  قائمًا  يكن  لم  إذا  له  قيمة  ال  القضاء  »استقالل  أن  وأردف، 
بأنه الضمانة في كفالة الحقوق والحريات«، منوها »بدور وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع 
المجتمع من  ألنه يحّصن  المواطنين  بين عموم  القانوني  الوعي  نشر  واهميته في  المدني 

التجاوز على الدستور والقانون ويعزز إدراك المواطن بأهمية القضاء«.
المدنية  بالحقوق  الدولي الخاص  العهد  التي نص عليها  الدولية  بالمبادئ  وأكد »االلتزام 
والسياسية واإليمان بأن الناس جميعًا سواء أمام القضاء«، الفتًا: »إننا نعمل جاهدين على 
تطبيق شعار القضاء في خدمة المواطن من خالل جعل المحاكم قريبة من سكن المواطنين 

واستخدام الوسائل الحديثة لتسهيل إنجاز معامالتهم«.
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أكد وزير العدل خالد شواني، اإلثنين، ان الحكومة وضعت ملف حقوق 
االنسان ضمن اولويات برنامجها، وهي من ضمن متطلبات تطبيق البرنامج 

الحكومي.
، ان “وزير العدل خالد شواني ترأس،  وقال اعالم وزارة العدل في بيان 
اليوم، االجتماع الدوري للجنة العليا لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق 
االنسان”، مبينا ان “االجتماع شارك فيه اعضاء اللجنة الوطنية لكتابة التقارير 
الوزارات  مع  ناقش  “الوزير  ان  مبينا  المعنية”،  والمؤسسات  الوزارات  من 
والجهات المختصة الفقرات الخاصة بالتقريرإلغنائه بالمزيد من المعلومات، 

وصواًل الى إعداد تقرير يتالءم مع معايير االمم المتحدة لحقوق االنسان”.
واضاف شواني ان “الحكومة بدأت فعاًل بحماية حقوق االنسان أمام أي 
في  االنسان  حقوق  وتضع  الخصوص،  بهذا  اشواطًا  قطعت  وقد  انتهاكات، 

وزي�ر العدل: ملف حقوق االنسان ضمن اولويات برنامج الحكومة 
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مقدمة اولوياتها وهي من ضمن متطلبات تطبيق البرنامج الحكومي”.
وأشار ان “وزارة العدل تسعى الى ان التوصيات التي ستقدم في التقارير التي 
لغرض  الوزراء  مجلس  امام  ستعرض  االجتماع،  هذا  خالل  فقراتها  مناقشة  تتم 

اقرارها، وهي تصب في وضع رؤية موحدة للحكومة في التعامل بهذا الملف”.

رغبة في ابرام مذكرات تفاهم في المجاالت القانونية 
والعدلية مع الواليات المتحدة

السفيرة  ايضا،  االثنين  يوم  شواني،  د.خالد  العدل  وزير  استقبل  ذلك  الى 
االمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي والوفد المرافق لها.

وسفارة  العدل  وزارة  بين  القانوني  التعاون  في  البحث  اللقاء  خالل  وجرى 
واالقسام  والعدلية  القانونية  بالملفات  يتعلق  ما  وخصوصًا  المتحدة،  الواليات 

االصالحية وتأهيل النزالء.
البلدين  بين  متوازنة  عالقات  لبناء  وفقًا  تسير  العدل  وزارة  ان  الوزير،  واكد 
والمنهاج الوزاري ورؤية الحكومة بهذا الصدد.واضاف ان الواليات المتحدة قدمت 
المساعدة والمشورة في ملف دائرة االصالح العراقية، وتأهيل العديد من االقسام 

االصالحية وتدريب الكوادر البشرية في تلك االقسام منذ بداية عام ٢٠٠٣. 
وتابع د.شواني، ان الوزارة ترغب بابرام مذكرات تفاهم مع الجانب االمريكي وفق 
اتفاق االطار االستراتيجي بين بغداد وواشنطن، لتبادل الخبرات وتنظيم العالقات 

العدلية وذلك بما يخدم مصالح رعايا البلدين ويحقق المصالح المشتركة.
ووزارة  العراقية  للحكومة  بالدها  دعم  االمريكية  السفيرة  اكدت  جهتها  من 

العدل من خالل التدريب وتقديم الخبرات في مجال ادارة السجون.
استعدادها  ابدت  القانون(  وسيادة  الدولي  العدل  )مؤسسة  ان  الى  واشارت 

لعمل ورش ودورات تدريبية قانونية وعدلية لموظفي وزارة العدل.
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أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني االثنين محافظ البنك المركزي من منصبه »بناء على 
طلبه«، كما أعلن السوداني في مؤتمر صحافي، في وقت تشهد فيه أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدوالر 

تقلبًا غير مسبوق.
ومنذ نحو شهرين، يواصل سعر صرف الدينار العراقي التراجع، وفيما سعر الصرف الرسمي المثّبت هو ١47٠ 
دينارًا مقابل الدوالر الواحد، وصل سعر الصرف في السوق حتى ١6٢٠ األحد، بحسب وكالة األنباء الرسمية، أي 

أن العملة العراقية فقدت نحو ١٠% من قيمتها.
ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء العراق االمتثال لقواعد دولية في التحويالت المالية، أّثرت على 

عرض الدوالر في السوق، في حين يحّمل سياسيون واشنطن مسؤولية هذا التراجع.
وعلى ضوء هذا التراجع بالعملة العراقية، أعلن السوداني خالل مؤتمر صحافي اإلثنين »تمت الموافقة 

على طلب رئيس البنك المركزي باإلعفاء ورئيس البنك التجاري العراقي لإلحالة على التقاعد«.
وأضاف »تم تكليف إدارات مشهود لها بالتجربة والقدرة والنزاهة ولديها من الرؤيا لمواجهة لهذه المشكلة 

باجراءات سريعة سوف يكون لها أثر واضح على أسعار الصرف«.

إعفاء محافظ البنك المركزي وسط تقّلب سعر صرف الدينار
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كذلك أفادت وكالة األنباء الرسمية نقاًل عن مصدر حكومي بأن السوداني »قرر إعفاء محافظ البنك المركزي 
مصطفى غالب مخيف من منصبه بناًء على طلبه«، و«كلاَّف علي محسن العالاَّق بإدارة البنك المركزي بالوكالة«.

الحمداني  التقاعد و«كلف بالل  الجلبي على  للتجارة سالم جواد  العراقي  المصرف  وأحال سوداني مدير 
إلدارة المصرف إضافة الى مهامه«، وفق وكالة األنباء الرسمية.

بات  الذي  )سويفت(  الدولي  التحويالت  نظام  معايير  لبعض  العراق  امتثال  ببدء  الدينار  تقّلب  ويرتبط 
ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من 

الدوالر الموجودة في الواليات المتحدة.
وينبغي على المصارف العراقية حاليًا تسجيل »تحويالتها )بالدوالر( على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات...

ويقوم االحتياطي الفدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل«، كما أفاد مستشار رئيس 
الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح لفرانس برس.

ورفض االحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، »8٠% من طلبات« التحويالت المالية للمصارف العراقية 
بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها، كما قال.

في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية اجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدوالر من 
خالل المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة األجنبية في المصارف الحكومية للجمهور ألغراض السفر.

وقرر السوداني األحد جملًة من التدابير اإلضافية من أجل الحّد من تراجع سعر الصرف، منها »فتح نافذة 
جديدة لبيع العملة األجنبية لصغار التّجار عبر المصرف العراقي للتجارة« و«تمويل البنك المركزي للمصرف 
العراقي للتجارة )TBI( بمبلغ إضافي قدره 5٠٠ مليون دوالر أميركي لغرض فتح االعتمادات المستندية لصغار 

التجار، واالكتفاء بالفاتورة األولية ورقم حساب المستفيد األخير من االعتماد«.

محافظ البنك المركزي الجديد ’يتعهد’ بإعادة سعر الصرف خالل ’فرتة وجيزة’

من جهته تعهد محافظ البنك المركزي الجديد علي العالق، اإلثنين، بإعادة سعر صرف الدوالر إلى سابق 
عهده »خالل فترة وجيزة«.  

ونقل عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري، »تعهدات« لمحافظ البنك المركزي الجديد، 
في تغريدة، )٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣(، إن »قرارات جريئة اتخذتها الحكومة في اعادة السيطرة والتوازن لسعر 
العملة بعد المضاربات السوقية االخيرة منها تغيير ادارة البنك المركزي ودعم تزويد التجار بالسعر الرسمي 

في مختلف القطاعات التجارية«.  
وأضاف أن »تعهدات المحافظ الجديد هو إعادة سعر الصرف خالل فترة وجيزة«، مشيرًا إلى أن »تقديري 

لها لن تتعدى سوى اسابيع«. 



marsaddaily.com        ensatmagazen@gmail.com                          ensat marsad

No. : 7752السنة 28، الثالثاء ،2023/01/24

27

العراق خالل السنوات  النائب سوران عمر والبرلماني علي حمه صالح عن تهريب مبلغ 78 مليار دوالر من  كشف 
الماضية.

انه و على مدى السنوات الست  النواب وعلي حمه صالح عضو برلمان كوردستان،  وقال سوران عمر عضو مجلس 
الماضية تم إرسال 78 مليار دوالر من 48 مصرفًا دون تسجيل أسماء أولئك الذين قاموا بتهريب الدوالر إلى خارج العراق. 

وأربعة من هذه المصارف في إقليم كوردستا.
واضافا في بيان مشترك: في االعوام ٢٠٠9، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١4، تم تحويل حوالي ١٢8 ألفًا و١65 تحوياًل 
خارج العراق البالغ مقدارها )٢٠9 مليار 999 مليون دوالر( منها ١9 ألف و9٣ تحوياًل ال يعرف أحد من حولها من العراق 

والبالغ مقدارها 78 مليار 58٣ مليون دوالر!
 واشارا الى ان مبلغ الـ 78 مليار دوالر التي تم تحويله الى الخارج دون قيود او ذكر اسم أحد وتم تحويل ها المبلغ 

للخارج عبر 48 مصرفًا.
 وقاال: بعض هذه المصارف لها فروع في اقليم كوردستان ومن مبلغ 78 مليار دوالر منها ١٠ مليارات و78١ مليون 

دوالر تم تحويلها من خالل اربعة مصارف في اقليم كوردستان!  وتشمل:
مصرف أربيل ٣ مليارات و6١9 مليون دوالر.

 مصرف الشمال ٣ مليارات و9١6 مليون دوالر.
مصرف كوردستان مليار و96١ مليون دوالر.

مصرف جيهان ١.٢8٣ مليار دوالر.
ما مجموعه ١٠ مليار و78١ مليون دوالر خرجت من العراق من هذه المصارف االربعة دون الكشف عن اسماء محوليها!

PUKmedia

الكشف عن تهريب اموال طائلة الى خارج العراق
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تفكك »إدارة الدولة« 
يصب في مصلحة التيار الصدري

رؤى وتحليالت سياسية حول العراق

*)تحليل سياسي(/»الشرق األوسط«
الدولة«  بـ»إدارة  ُيسمى  ما  ائتالف  يتمكن  لم 
في العراق، من تخطي حدود التصويت على حكومة 
رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي جاء إلى 
الحكم مرشحًا عن االئتالف البرلماني األكبر )»اإلطار 
ن من »دولة القانون« و»الفتح«  التنسيقي« المكواَّ

و»عصائب أهل الحق« و»الحكمة« و»النصر«(.
وتفكُّك »االئتالف« ظهر إلى أرض الواقع نتيجة 
خالفات متداخلة ومتشعبة بين كل مكوناته، بعد 
شهرين ونصف الشهر من تشكيل حكومة السوداني 
الذي جاء إلى الحكم مرشحًا عن »اإلطار التنسيقي«؛ 

االئتالف البرلماني األكبر.
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في  كتلة  أكبر  التنسيقي«  ــار  »اإلط وأصبح 
الصدري«،  »التيار  زعيم  انسحاب  بعد  البرلمان، 
معظم  نائبًا،   7٣ لديه  كان  الذي  الصدر،  مقتدى 
بدالئهم من »اإلطار التنسيقي«، ولم يكن وحده قادرًا 
للدستور  فطبقًا  الوزراء؛  لرئاسة  مرشحه  تمرير  على 
العراقي، وبعد إجراء االنتخابات البرلمانية، ال بد أواًل 
يكلف  لكي  للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب  من 
بدوره مرشح الكتلة األكبر تشكيل الحكومة. وحيث 
إن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تصويت ثلثي 
أعضاء البرلمان، وليس باألغلبية البسيطة المطلوبة 
قوى  على  لزامًا  أصبح  فإنه  الوزراء،  رئيس  لتمرير 
»اإلطار التنسيقي« عقد اتفاق سياسي شامل مع كل 
الكرد وكل السّنة لتتجنب ما حصل للصدر، حينما 
في  ففشل  السّنة،  ونصف  الكرد  نصف  مع  تحالف 
الحصول على أغلبية الثلثين، بسبب الثلث المعّطل 
الذي كان يملكه »اإلطار التنسيقي« وَمن معه من 

كرٍد وسّنة.
)»الحزب  الكردي  حليفيه:  مع  الصدر،  أن  ومع 
)»السيادة«(  والسني  الكردستاني«(  الديمقراطي 
التصويت  برلمانية،  جــوالت  ثــالث  عبر  ــاول،  ح
لمرشحه )ريبر أحمد( لرئاسة الجمهورية، فإنه اضطر 

لالنسحاب، ما رجح كفة خصومه.

وفي  التنسيقي(،  اإلطار  )قوى  الصدر  خصوم 
لرئاسة  مرشحهم  تمرير  لضمان  منهم  محاولة 
الجمهورية، وكذلك مرشحهم لرئاسة الحكومة، وهو 
والسّنة  الكرد  مع  اتفاقًا  وّقعوا  لهم،  األول  الهدف 
االتفاق  السياسي«. وتضمن  االتفاق  »وثيقة  ُسمي 
مطالب مختلفة لكل من الكرد والسنة يتعين على 

الحكومة، بقيادة المكون الشيعي، تنفيذها.
سياق  في  المطالب  هذه  وضع  سبيل  وفي 
برلماني  ائتالف  تشكيل  على  االتفاق  تم  تنظيمي، 
عريض ُسمي ائتالف »إدارة الدولة«، ضم نحو ٢8٠ 
نائبًا من مجموع ٣٢9 نائبًا، هم كل أعضاء البرلمان 
رئيس  النتخاب  المطلوب  العدد  أن  ومع  العراقي. 
الجمهورية ٢٢٠ نائبًا، فإن قوى »االئتالف« ضمنت 
الوصول إلى السلطة عبر هذه الصفقة. وبينما ضمن 
وهو  البالد،  في  األهم  المنصب  )اإلطار(  الشيعة 
منصب رئيس الوزراء، فإن الكرد سرعان ما اختلفوا 
)الدكتور  الجمهورية  رئيس  على مرشحهم لمنصب 
السابق  الرئيس  خلف  الذي  رشيد(  اللطيف  عبد 

)الدكتور برهم صالح(.
منصب  على  حصلوا  قد  الذين كانوا  السّنة  أما 
رئاسة البرلمان، فإن توزيع المناصب الوزارية فيما 
بينهم لم يكن عائقًا كبيرًا أول األمر. الخالف الكردي 

تفكك االئتالف ظهر إلى أرض 
الواقع نتيجة الخالفات بين 

كل مكوناته
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- الكردي بين الحزبين الرئيسيين )»االتحاد الوطني 
و»الديمقراطي  السليمانية،  في  الكردستاني« 
رئيس  انتخاب  عند  بدأ  أربيل(  في  الكردستاني« 
حول  األمــر  أول  وتمثل  بغداد،  من  الجمهورية 
لم  اللتين  والبيئة(،  )اإلعمار  وزاريتين  حقيبتين 
ُتحسما إال بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة 

السوداني. لكن الخالف امتد إلى داخل اإلقليم.
اإلقليم  داخل  الحزبين  بين  الخالفات  أن  ومع 
ليست جديدة، فإن موقف الحزبين دائمًا من بغداد 
يبدو موحدًا، إال في اآلونة األخيرة، حينما تفجرت 
إقليم  حكومة  رئيس  أصدر  عندما  علنًا،  الخالفات 
ضد  اللهجة  شديد  بيانًا  بارزاني،  مسرور  كردستان، 
الخالفات  ق  عماَّ ما  الكردستاني«،  الوطني  »االتحاد 
بينهما، ولم يعد ممكنًا للكرد الحصول على مطالبهم 
ضمن »وثيقة االتفاق السياسي«، عبر ائتالف »إدارة 

الدولة«.
الذي  السني  التحالف  فإن  نفسه،  السياق  في 
المشاكل والخالفات  بدا متماسكًا أول األمر بدأت 
رئيس  بزعامة  تقدم«،  »حزب  أركانه:  بين  تتفجر 
بزعامة  و»الــعــزم«  الحلبوسي،  محمد  البرلمان 
السامرائي.  بزعامة مثنى  الخنجر، و»عزم«  خميس 
وبينما كانت الخالفات بين أحزاب وأطراف المكون 

ذات  الغربية،  المحافظات  حدود  داخل  السني 
مؤخرًا  تمددت  ما  سرعان  فإنها  السنية،  الغالبية 
لتصل إلى بغداد، ما يعني أن المطالب السنية التي 
دة ضمن »وثيقة االتفاق السياسي«، عبر  كانت موحاَّ

»ائتالف إدارة الدولة«، لم تعد كذلك اليوم أيضًا.
السني  البيتين  داخــل  الخالفات  أن  ورغــم 
الحاكم  الشيعي  االئتالف  لصالح  تبدو  والكردي 
)اإلطار التنسيقي(، حتى لو أدت إلى تفكيك ائتالف 
»إدارة الدولة«، فإنها لم تصب في مصلحة »اإلطار«، 
التنسيقي«  »اإلطار  داخل  لخالفات  نتيجة  وذلك 
سيما  ال  والمناصب،  والنفوذ  المواقع  حول  نفسه 
األمنية، والموقف من الواليات المتحدة االمريكية.

فالخالفات الشيعية - الشيعية، وفي ظل ترقب 
يطفو  بات  لما  ورؤيته  السياسي،  للمشهد  الصدر 
البيت  في  بين خصومه  السطح من خالفات  على 
الشيعي، نتيجتها النهائية بدء تآكل »ائتالف إدارة 
الدولة«. وطبقًا لكل التوقعات، فإن المستفيد األكبر 
صالة  خالل  من  حاول،  الذي  الصدر  هو  ذلك  من 
صالبة  إظهار  الماضي،  األسبوع  الموحدة،  الجمعة 
تياره الذي راهنت قوى عديدة، في مقدمتها »اإلطار 
الذي  االستنتاج  وهو  تفككه،  على  التنسيقي«، 

أثبتت جموع المصلين عدم صحته.

البيان االخير لرئيس حكومة 
اإلقليم عمق الخالفات الكردية
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هنا  من  المتداولة  والتصريحات  األخير  الحراك  يؤّشر 
أن  إلى  العراق  في  االمريكي  الوجود  بخصوص  وهناك 
بها، وهناك  االلتزام والتقّيد  بّد من  هناك استحقاقات ال 
حقائق ال يمكن بأي حال من األحوال التغاضي عنها والقفز 
عليها. وقبل هذا وذاك، هناك تراكمات سلبية كثيرة وأزمة 
ثقة بين العراق والواليات المتحدة االمريكية، من الصعب 
الحوارات  أجواء  كانت  مهما  عنها،  الطرف  غض  بمكان 
والمباحثات ومجمل العالقات تبدو إيجابية وطيبة وعلى 

ما يرام.
شياع  محمد  العراقي  ــوزراء  ال رئيس  أدلــى  وبينما 
الحادي عشر من شهر  السوداني قبيل زيارته أللمانيا في 
عدم  فيها  أكد  بتصريحات  الجاري  الثاني/يناير  كانون 

حاجة بالده إلى قوات قتالية أجنبية، واقتصار الحاجة على 
عنه  نقلت  غربية  إعالم  فإن وسائل  واالستشارة،  التدريب 

تصريحات مختلفة تمامًا عن ذلك.
في  األمر  هذا  حول  بوضوح  السوداني  تحّدث  فقد   
األلمانية  اإلعالم  وسائل  من  عدد  معه  أجراها  حوارات 
التلفزيونية   DW وشبكة  »بيلد«،  صحيفة  مثل  المهمة، 
المشتركة  الصحافية  المؤتمرات  إلى  إضافة  وغيرهما، 
مقدمتهم  وفي  األلمان،  المسؤولين  عقدها مع كبار  التي 

المستشار أوالف شولتز.
والبريطانية  االمريكية  الصحف  من  عــددًا  أّن  بيد 
والغربية الواسعة االنتشار، من بينها صحيفة »وول ستريت 
للقوات  وصفه  السوداني  عن  نقلت  االمريكية،  جورنال« 

جدل الوجود االمريكي في العراق..
 الممكن وغري الممكن

عادل الجبوري :
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الوصف  هذا  أّن  علمًا  الصديقة«،  »القوات  بـ  االمريكية 
جاء في سياق كالم طويل عن دور قوات التحالف الدولي 
في العراق-ومن ضمنها القوات األلمانية-ومدى الحاجة 
إليها حاليًا في محاربة اإلرهاب، وقد فّصل السوداني في 
مجمل أحاديثه وتصريحاته بين القوات القتالية والقوات 

ذات المهام التدريبية واالستشارية.                
 وليس بعيدًا عن أجواء وتفاعالت وسجاالت ما وراء 
تصريحات السوداني، كان منسق البيت األبيض لشؤون 
قد  ماكغورك«  »بريت  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
الجاري،  الشهر  السادس عشر من  العراق في  إلى  وصل 
والتقى رئيس الوزراء العراقي، وعددًا آخر من الشخصيات 

السياسية في بغداد وأربيل.    
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب السوداني، 

رئيس  الــســيــد  ـــد  »أك
توّجه  ـــوزراء  ال مجلس 
آفاق  فتح  في  الحكومة 
البلدان  مــع  التعاون 
بما  والشقيقة،  الصديقة 
الشعب  مصالح  يؤمن 
قدرة  أكد  كما  العراقي، 
مواجهة  األمنية  قواتنا 
ــــــاب وتــثــبــيــت  اإلره

التي  الجسام  التضحيات  بفضل  المتحّقق  االستقرار 
ُقدمت على أرض العراق«. 

بالده  ــم  »دع ماكغورك  السيد  أكــد  جانبه  من 
المتحدة  الواليات  واستمرار  الحالية،  الحكومة  إلنجاح 
ضد  قتالها  في  العراقية  للقوات  المشورة  تقديم  في 
باتفاقية  االمريكية  اإلدارة  التزام  مجّددًا  »داعــش«، 
اإلطار االستراتيجي، ودعم إصالحات الحكومة العراقية 
التغيرات  ومواجهة  التحتية  والبنية  الطاقة  مجال  في 
بالده  ترحيب  ماكغورك  السيد  نقل  كما  المناخية، 
بمخرجات مؤتمر بغداد/٢، وجهود تنمية مشاريع البنى 
وترحيبها  ومحيطه،  العراق  بين  المشتركة  التحتية 
حسين  فؤاد  السيد  الخارجية  لوزير  المرتقبة  بالزيارة 
إلى واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا 

التفاقية اإلطار االستراتيجي بين البلدين«.

الرصينة  الدبلوماسية  اللغة  ورغم 
السوداني- لقاء  بيان  بها  صيغ  التي 
ت��ل��ّم��س  ي��م��ك��ن  أن�����ه  إال  م����اك����غ����ورك، 
ال��ج��وه��ري��ة فيه،  ال��ن��ق��اط  وت��ش��خ��ي��ص 

والمتمثلة في:
يضمن  بما  األطــراف  جميع  على  العراق  -انفتاح 

ويكّرس مصالحه الوطنية ويعزز سيادته.
على  العراقية  والعسكرية  األمنية  القوات  -قــدرة 

مواجهة اإلرهاب وترسيخ االستقرار.     
-دعم الواليات المتحدة االمريكية للحكومة العراقية 
الحالية في خطواتها وإجراءاتها وسياساتها المتخذة على 
االقتصادية  األصــعــدة 
والخدمية  والــمــالــيــة 

والسياسية.
باتفاقية  ــتــزام  -االل
االستراتيجي،  اإلطـــار 
والــتــعــهــد بــاســتــمــرار 
بمساعدة  ــطــن  واشــن
العراق في تدريب وتطوير 
العسكرية،  قواته  قدرات 

من دون الخوض في التفاصيل. 
بين  والحوارات  المباحثات  مواصلة  أهمية  -تأكيد 
تم  ما  لتفعيل  التنسيقية  اللجان  إطار  في  الجانبين 

التوافق واالتفاق بشأنه في جوالت الحوار السابقة.
مجمل  أن  هو  جدل،  وموضع  مثير  هو  ما  ولعل   
لماكغورك  العراقية  السياسية  والتقييمات  االنطباعات 
االمريكي  الرئيس  قبل  من  عّين  أنه  سيما  وال  سلبية، 
السابق دونالد ترامب، وعرف بتدخالته السافرة ومحاوالته 

الدائمة لفرض رؤاه وتصّوراته على الساسة العراقيين.
المنّسق  أن  هو  للجدل،  المثير  اآلخــر  والشيء 
الطاقة  وأمن  العالمية  التحتية  للبنية  الخاص  الرئاسي 
األصول  ذي  هوكشتاين  آموس  المتحدة  الواليات   في 
اليهودية والقريب جدًا من »إسرائيل« والمتعاطف معها، 

تسعى واشنطن جاهدة إلى 
تحييد الفصائل المسلحة 
التي تتبنى خيار المقاومة
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زيارته  في  لماكغورك  المرافق  الوفد  أعضاء  أحد  كان 
في  اللغط  من  الكثير  أثار  الذي  األمر  للعراق،  األخيرة 
مختلف األوساط والمحافل السياسية العراقية، وال سيما 
إلى  تؤشر  لهوكشتاين  والمهنية  السياسية  السيرة  أن 
الداعمة  اإليجابية  ورؤاه  توّجهاته ومواقفه  قدر كبير من 
العرب  وخصومها  أعدائها  حيال  والسلبية  أبيب،  لتل 

والمسلمين.        
قد ال يكون هذا الشخص هو من يرسم ويحّدد ويقّرر 
المواقف والسياسات والتوجهات، ولكنه من دون أدنى 
ورسمها  صياغتها  في  وفاعاًل  رئيسيًا  عنصرًا  يعد  شك، 
وتوجيه مساراتها، ولم يختْرُه ماكغورك عبثًا ليكون أحد 

أعضاء الوفد المرافق له إلى العراق.
وكما هو معتاد، كان للقيادات السياسية الكردية نصيب 

منسق  ــارة  زي من  كبير 
للعراق،  األبيض  البيت 
اجتماعات  عقد  فقد 
الحزب  زعيم  مع  مطّولة 
الكردستاني  الديمقراطي 
ومع  البارزاني،  مسعود 
نيجرفان  اإلقليم  رئيس 
رئيس  ومع  البارزاني، 
مسرور  اإلقليم  حكومة 

البارزاني، ومع األمين العام لالتحاد الوطني الكردستاني 
بافل الطالباني، وشخصيات سياسية أخرى. 

وبحسب أوساط مطلعة، فإن مباحثات الوفد االمريكي 
الهجمات  معالجة  سبل  حــول  تمحورت  أربيل  في 
في  االمريكي  الوجود  لها  يتعّرض  التي  واالستهدافات 
اإلقليم، وال سيما قاعدة حرير العسكرية جنوب المدينة 
والمحاذية لمطار أربيل الدولي، وحول احتواء الخالفات 
الكردية-الكردية، بما يمنع انزالق األوضاع إلى مستويات 
خطيرة ومقلقة كما حصل في الماضي. والقضية األخرى، 
تمّثلت في كيفية التعاطي مع وجود تشكيالت عسكرية 
على  معارضة  وإيرانية  تركية  قوى  إلى  تنتمي  مسلحة 
بما  البحث  في  وتمّثلت  العراق.  إقليم كردستان  أراضي 
والملفات  النقاط  لحلحلة  واشنطن  به  تقوم  أن  يمكن 

العالقة بين المركز واإلقليم، خصوصًا ملف تصدير النفط 
من قبل الحكومة المحلية في أربيل، وحصة اإلقليم في 

الموازنة المالية االتحادية.
وفي مجمل اللقاءات والمباحثات التي أجراها منسق 
البيت األبيض في بغداد وأربيل، كانت النقطة الجوهرية، 
عدم  بوضوح-ضمان  عنها  اإلفصاح  يتم  لم  هــي-وإن 
لها  إلى هجمات كالتي تعّرض  الوجود االمريكي  تعرض 
يعني  وبما  سبقته،  التي  واألعــوام  الماضي  العام  في 
العراق،  وتغادر  حقائبها  واشنطن كل  تحزم  أن  فكرة  أن 
مستبعدة، إن لم تكن غير واردة في الحسابات حتى اآلن، 
وأقصى ما يمكن أن يتحّقق هو تعديل وتغيير العناوين 

والمسمّيات والمواقع والمقار.
ووفقًا إلحصائيات صدرت مؤخرًا، بلغ عدد الهجمات 
الوجود  لها  تعّرض  التي 
العراق  فــي  االمريكي 
الماضي،  العام  خــالل 
بالطائرات  هجوم،   ١٠٢
ــخ  ــواري الــمــســّيــرة وص
الكاتيوشا ومدافع الهاون 
الناسفة،  ــوات  ــب ــع وال
جنوب  مــن  امــتــدت 
الدين،  صالح  محافظة 
والمثنى  والديوانية  وبابل  وبغداد  وديالى  باألنبار  مرورًا 
الخسائر  حجم  عن  النظر  وبصرف  قار.  ذي  إلى  وصواًل 
التي تكّبدتها الواليات المتحدة االمريكية من جراء تلك 
المنفذة،  الجهات  هوية  عن  النظر  وبصرف  الهجمات، 
الواليات  أن  بينها،  من  أمور،  عدة  إلى  أشار  ذلك  فإن 
المتحدة، ما زالت موجودة وحاضرة في العراق، ليس في 
االقتصادي  أو حتى  والسياسي  الدبلوماسي  العمل  إطار 
والثقافي، وإنما في إطار العمل والفعل العسكري، رغم 
ادعاءاتها العام الماضي بإنهاء مهامها القتالية واالقتصار 
على المهام التدريبية واالستشارية التي تحّدد بالتوافق 
تحتاجه  ما  وفق  أي  العراقية،  الحكومة  مع  والتفاهم 

وتطلبه األخيرة.
واألمر اآلخر يتمّثل في أن الموقف العراقي الرسمي 

كان للقيادات السياسية 
الكردية نصيب كبير من زيارة 
منسق البيت األبيض للعراق
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وغير  االمريكي  األجنبي  للوجود  الرافض  والشعبي 
االمريكي، ما زال قائمًا، بل ربما بات أكثر قوة ووضوحًا 

ورسوخًا. 
وهنا تسعى واشنطن جاهدة من خالل إظهار الدعم 
برئاسة  الجديدة  العراقية  للحكومة  والتأييد  واإلسناد 
المسلحة  والفصائل  الجماعات  تحييد  إلى  السوداني 
التي تتبّنى خيار المقاومة إلخراج االمريكيين من البالد، 
بعض  مع  للسوداني  اإليجابية  العالقات  من  مستفيدة 
مدعومًا  باعتباره  والفصائل،  الجماعات  تلك  معظم  أو 
مصطفى  سلفه  عكس  على  التنسيقي،  اإلطار  قوى  من 
سياساته  مجمل  في  متقاطعًا  كان  الذي  الكاظمي، 

وتوّجهاته مع فصائل المقاومة وقوى اإلطار.
وبينما تعمل واشنطن على استكمال جوالت الحوار 

بغداد،  مع  االستراتيجي 
عهد  منذ  انطلقت  التي 
األسبق  الـــوزراء  رئيس 
المهدي  عــبــد  ـــادل  ع
أكبر  بزخم  وتواصلت 
ترى  الكاظمي،  عهد  في 
بعض األطراف السياسية 
ــارضــة لــلــوجــود  ــع ــم ال
أشكاله  بكل  االمريكي 

سوى  تكن  لم  السابقة،  الحوار  جوالت  أن  ومظاهره، 
عليها  التعويل  الخطأ  ومن  امريكية،  ومراوغة  مماطلة 

الستعادة السيادة الوطنية الكاملة.
في الوقت ذاته، فإن تلك األطراف، تصّر على أن يكون 
وقاسم  المهندس  مهدي  أبو  الشهيدين  اغتيال  ملف 
سليماني من قبل االمريكيين قبل أكثر من ثالثة أعوام، 
عناوينه  كانت  أيًا  واشنطن،  مع  حوار  أي  في  حاضرًا 
أن  يعتقد  البعض  فإن  ذلك،  جانب  إلى  ومستوياته. 
بقاء ارتهان مقاليد االقتصاد العراقي لمصالح وحسابات 
الواليات المتحدة االمريكية، يعد عقبة كبيرة أخرى أمام 
بناء عالقة إيجابية متوازنة بين الطرفين. ويتساءل هذا 
البعض، ما فائدة أن يغادر العسكريون االمريكيون العراق 
بينما تبقى موارده المالية في قبضتهم وتحت سطوتهم 

وخلفيات  وأسباب  بمالبسات  ويستشهد  وهيمنتهم؟. 
االرتفاع السريع والمفاجئ للدوالر االمريكي خالل الشهور 
القالئل الماضية مقابل الدينار العراقي، وتأكيد برلمانيين 
وساسة وخبراء اقتصاديين وقوف الواليات المتحدة وراء 
ذلك األمر. علمًا أنها اتخذت مؤخرًا إجراءات عقابية بحق 
قيام  ذريعة  تحت  العراقية،  األهلية  المصارف  من  عدد 
تلك المصارف بتهريب العملة الصعبة إلى دول وجهات 
وشخصيات مدرجة على القوائم السوداء لديها، مثل إيران 

وحزب هللا اللبناني.         
أن  السوداني  على  جدًا  الصعب  من  أنه  شّك  وال 
يقدم على تقديم تنازالت لواشنطن، حتى لو أنه هو أراد 
التزام  أيضًا ضمان  عليه  الصعب  ومن  به،  واقتنع  ذلك 
وعدم  الصمت  المسلحة  المقاومة  وفصائل  مجاميع 
التصعيد  إلى  الذهاب 
مــجــّددًا  واشنطن  مــع 
األمــور  بقيت  حــال  في 
من  وكذلك  حالها،  على 
ينجح  أن  عليه  الصعب 
في بلورة موقف جماعي 
لقوى  ومنسجم  متكامل 
التفاوض  له  يتيح  اإلطار 
المرن مع واشنطن، التي 

سيزورها بعد فترة وجيزة من الزمن.
بالكامل،  االمريكي  الوجود  وإنهاء  االنسحاب  خيار 
يكون  أن  يفترض  جديد،  من  العالقات  ترتيب  وإعادة 
األساس ألي حوار، مع إبقاء هامش صغير تحكمه بعض 
العراقي  المشهد  أوراق  فإن  ذلك  دون  ومن  الواقعيات، 
ستتبعثر وتختلط أكثر مما تبعثرت واختلطت في أوقات 
آثاره  تقتصر  هللا-لن  سمح  حصل-ال  إن  وهذا  سابقة، 
فحسب.  العراقية  الجغرافيا  على  وانعكاساته  وتأثيراته 
الداخلية  وأزماتها  مشاكلها  في  الغارقة  وواشنطن 
وأصدقاؤها  األوربيون  حلفاؤها  ومعها  والخارجية، 
جديدة  جبهات  فتح  إلى  تحتاج  ال  قد  اإلقليميون، 

والسقوط في مستنقعات عميقة وخطيرة.
*الميادين.نت

فكرة أن تحزم واشنطن 
كل حقائبها وتغادر 

العراق، مستبعدة
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تتويج  عقب  العراقية  المدَن  االحتفاالُت  عمت 
المنتخب الوطني العراقي بطاًل لكأس الخليج لكرة القدم 
في النسخة الـ٢5، في نصر أعاَد العراَق إلى محيِطه الرياضي 
عقب عزلة امتدت لعقود من الزمن وأعاد بالد الرافدين إلى 
الحضن الخليجي العربي، إذ افتتح رئيُس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني فعاليات بطولة »خليجي ٢5« على 
ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، بحضور جماهيري 

ورسمي عراقي وعربي.
البطولَة   ،١979 عام  منذ  مرة  وألول  العراُق،  استضاف 
الخليجيَة التي تحولت إلى احتفالية بعودة العراق لحضنه 
عامين  كلاَّ  ُيقام  الــذي  الرياضي  فالحدث  الخليجي، 
الست،  الخليجي  التعاون  مجلس  دوُل  فيه  وتشارك 
انطلق في السادس من يناير  اليمن والعراق،  إلى  إضافة 
واخُتتم في العشرين منه، شكاَّل حالة عراقيًة استثنائيًة 
من األمن واالستقرار قد تمهد الستمرار االستقرار السياسي 
وعدم  العنف  صفحَة  يطوي  أن  يمكن  مما  واالجتماعي 
االستقرار والعزلة العراقية. وُنقل عن رئيس الوزراء العراقي 
تعزيز  في  تساعد  أن  يمكن  فرصٌة   ٢5 خليجي  »إن  قوُله 
أن  مضيفًا  الخليج«،  دول  وبقية  العراق  بين  العالقات 
استضافَة البطولة تمثل عالمًة على التعافي بعد السنوات 

العجاف واالضطرابات السياسية. 
لقد أسهمت استضافة بطولة كأس »خليجي ٢5« في 
تعزيز العالقات بين الشعوب الخليجية والشعب العراقي 

داخل العراق بعد انقطاع طويل، وشّكلت أوَل فرصة للعديد 
من مواطني الخليج لزيارة العراق. ونقلت وسائُل اإلعالم 
الستقبال  العراق  استعدادات  عن  إيجابيًة  صورًة  العربية 
وكشفت  ومشجعين  منتخبات  من  الخليجيين  أشقائه 
مظاهَر الكرم العراقي في أجمل صوره احتفاًء بالزوار الذين 

قوا على العراق لحضور هذا الحدث الرياضي. تدفاَّ
البصرة  المدينة، فتح سكاُن  وفي ظل اكتظاظ فنادق 
بيوَتهم الستضافة المشجعين، كما ساهمت هذه البطولة 
في تغيير المفاهيم الخاطئة عن األمن واالستقرار بالبالد. 
وجاءت استضافة العراق لـ»خليجي ٢5« في ظل انفتاح 
سياسي وتحوالت إيجابية في عالقات العراق مع محيطه 

العربي.
وبعد التنظيم الناجح لبطولة »خليجي ٢5«، استطاع 
العراق تحقيق عدة انتصارات أمنية وسياسية واقتصادية 
َدفعًة كبيرًة  الرياضيُة  الدبلوماسيُة  وأعطت  ودبلوماسية، 
جسور  ولمد  العربية  الخليجية  العراقية  العالقات  لتعزيز 
التواصل بشكل أكبر، وأعادت العراَق إلى حاضنته العربية 
لتداخل  عقدين،  من  ألكثر  عنها  نأى  التي  والخليجية 
الملفات واألجندات الخارجية على الساحة العراقية.. فكل 
بنكهة  العراقي  المشهد  صياغَة  يعيد  أن  شأنه  من  ذلك 

عربية.
*كاتبة إماراتية

*صحيفة »االتحاد«االماراتية

العراق و»خليجي 25«

عائشة المري:
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بيان مشرتك بشأن اآللية االسرتاتيجية 
األمريكية-الرتكية

المـرصــد التركـي و الملف الكردي

وزارة الخارجية األمريكية/مكتب المتحدث باسم وزارة 
الخارجية

صدر نص البيان التالي عن حكومتي الواليات المتحدة 
الخاص  االجتماع  بمناسبة  تركيا  وجمهورية  األمريكية 
كانون   ١8 في  األمريكية-التركية  االستراتيجية  باآللية 

الثاني/يناير ٢٠٢٣.
بداية النص:

عقد وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن ونظيره التركي 

مولود جاويش أوغلو االجتماع الرابع لآللية االستراتيجية 
األمريكية-التركية في واشنطن بتاريخ ١8 كانون الثاني/

السياسية  للشؤون  الوزارة  وكيلة  واجتمعت   .٢٠٢٣ يناير 
فيكتوريا نوالند أيضا بنائب وزير الخارجية التركي سادات 
الجانبان  وأجرى  اإلستراتيجية،  اآللية  رعاية  تحت  أونال 
التعاون  واسعة من مجاالت  حوارا مكثفا حول مجموعة 
حلف  في  شراكتنا كحليفين  أهمية  على  وأكدا  الثنائي 

شمال األطلسي )الناتو(.
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وبنى الوزير بلينكن ونظيره التركي على الشراكة الثنائية 
مسؤولين  بقيادة  والوكاالت  الوزارات  بين  والمحادثات 
رفيعي المستوى من وزارتي الخارجية األمريكية والتركية 

في واشنطن يوم ١7 كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣.
وأكد الوزيران على االلتزام بجدول أعمال ثنائي إيجابي 
محدد وموجه نحو تحقيق النتائج، كما ناقشا مسألة تعزيز 
موضوع  ذلك  في  بما  البلدين،  بين  الدفاعية  الشراكة 

تحديث أسطول طائرات إف-١6 التركي.
أوكرانيا  لسيادة  المطلق  دعمهما  على  الوزيران  وشدد 
المقبولة،  غير  الروسية  الحرب  بمواجهة  أراضيها  وسالمة 
كما أكدا على دعمهما إليجاد حل إلنهاء الحرب. وشكرت 
الواليات المتحدة تركيا على دورها في التوسط في مبادرة 

األســـود،  البحر  حــبــوب 
وناقش الجانبان ضرورة أن 
المنقذة  اآللية  هذه  تعمل 
المطلوبة  بالسرعة  للحياة 
لتلبية الطلب العالمي على 

الحبوب.
وقــرر الــوزيــران زيــادة 
لتعزيز  والتعاون  التنسيق 
السالم في جنوب القوقاز.

سبل  الوزيران  وناقش 
وجه  في  الناتو  حلف  ضمن  والتضامن  التنسيق  تعزيز 
على  التأكيد  أعادا  كما  الحالية،  والتحديات  التهديدات 
التزامهما طويل األمد بالدفاع الجماعي كحليفين وبسياسة 
أيضا  وناقشا  الناتو.  حلف  يتبعها  التي  المفتوح  الباب 
التي وقعت عليها فنلندا  الثالثية  المذكرة  موضوع تنفيذ 
والسويد وتركيا لتعزيز طلب فنلندا والسويد االنضمام إلى 

حلف الناتو.
وناقش الوزيران الوضع في منطقة شرق البحر المتوسط 
واتفقا على أهمية الحفاظ على االستقرار وقنوات التواصل.

وشدد الوزيران أيضا على ضرورة محاربة اإلرهاب في 
وتركيا  المتحدة  الواليات  وتنوي  ومظاهره،  أشكاله  كافة 
أن تعقدا في هذا اإلطار مشاورات لمحاربة اإلرهاب ضمن 

اآللية االستراتيجية وبالبناء على التعاون القائم أصال من 
خالل إنفاذ القانون وتبادل المعلومات.

 وأدان الوزير بلينكن مرة أخرى الهجوم اإلرهابي الذي 
من  الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٣ يوم  اسطنبول  استهدف 
العام الماضي وشدد على أن الواليات المتحدة تقف إلى 
الجانبان  وينوي  اإلرهاب.  ضد  معركتها  في  تركيا  جانب 
جهودهما  في  وثيق  بشكل  والتعاون  التنسيق  مواصلة 
وحزب  داعش  سيما  وال  اإلرهابية،  المنظمات  لمحاربة 

العمال الكردستاني.
وشددا  السورية  األزمة  أوجه  كافة  الوزيران  وناقش 
بآلية سياسية بقيادة سورية بموجب  بلديهما  التزام  على 
قرار مجلس األمن الدولي رقم ٢٢54، كما رحبا بتصويت 
األخير  ــن  األم مجلس 
آلية  تمديد  لصالح 
المساعدات  تسليم 
الداخل  إلى  اإلنسانية 
الحدود،  عبر  السوري 
مسائل  ــى  إل وتطرقا 
الشرق  في  نطاقا  أوسع 
بما  وإفريقيا،  األوســط 
في ذلك ضرورة تحقيق 
االستقرار اإلقليمي وبناء 

الروابط من خالل زيادة التعاون االقتصادي واألمني.
في  المستمر  للنمو  تقديرهما  عن  الوزيران  وأعرب 
العالقات التجارية الثنائية بين بلديهما، كما أعادا التأكيد 
المنتديات  على  والبناء  االقتصادي  التعاون  أهمية  على 
اإلقليمية  االقتصادية  الفرص  لدعم  القائمة  الثنائية 
والعالمية. وأيد الجانبان حوار المناخ والطاقة لتعزيز أمن 

الطاقة والتحول نحو طاقة أنظف في المستقبل.
اآللية  رعاية  تحت  مشاركتهما  مواصلة  الوزيران  وقرر 
على  والحفاظ  المحرز  التقدم  الستعراض  االستراتيجية 
ورحب  اإليجابي.  الثنائي  أعمالهما  جدول  في  الزخم 
اآللية  إطار  في  المتزايدة  الثنائية  باالجتماعات  الجانبان 

االستراتيجية، بما في ذلك على أعلى المستويات.

ينوي البلدان عقد مشاورات 
لمحاربة اإلرهاب ضمن 

اآللية االستراتيجية
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صالح  المعتقل،  الكردي  الزعيم  تعهد 
مع  االنتخابات  بفوز  دميرتاش،   الدين 

العمال والمزارعين والشباب.
سجن  في  المسجون  دميرتاش  يواصل 
الرسائل  نشر   ،٢٠١6 نوفمبر  منذ  ــة  أدرن
تويتر  يوم على حسابه على  االنتخابية كل 

منذ بداية العام.
ــح  أوض ــدة،  ــدي ــج ال تغريدته  وفــي 
ال  أصبحوا  التركي  الشباب  أن  دميرتاش 
جيوبهم،  في  القهوة  كوب  ثمن  يمتلكون 
الدكاكين  والعمال والمتقاعدون وأصحاب 

على حساب  أصبحوا مجبرين  والمزارعون، 
الـ٣ قروش.

وأضاف دميرتاش: “هذه االنتخابات هي 
انتخاباتكم. ال تدعوهم يسرقون مستقبلكم 

أبًدا. لن ننحني، سننتصر معا”.
دميرتاش  الدين  صالح  محامي  ويدير 
المسجون منذ عام ٢٠١6، حسابه على تويتر. 
القيام  إلى  دميرتاش،  دعا  قد  وكــان 
االنتخابات،  أمن  أجل  من  مشترك  بعمل 
بتولي  الجمهوري،  الشعب  حزب  وطالب 

زمام األمور.

دمريتاش: لن ننحني وسننتصر 
مًعا في االنتخابات
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بعد أن أعلن الرئيس إردوغان موعد إجراء االنتخابات 
في ١4 أيار/مايو القادم، خصصت مجلة »اإلكونوميست« 
البريطانية  المالية  األوســاط  حــال  لسان  اللندنية، 
»تركيا  وقالت:  االنتخابات  لهذه  األخير  والعالمية، غالفها 

نحو ديكتاتورية إردوغان«.
وزير  لقاء  يــوم  جــاء  هــذا  »اإلكونوميست«  غــالف 
االمريكي  نظيره  أوغلو  جاويش  مولود  التركي  الخارجية 
بين  الساخن  الحوار  من  المستاءة  واشنطن  في  بلينكن 
التركية  السياسات  على  ذلك  النعكاس  وبوتين  إردوغان 
اإلقليمية، وأهمها احتماالت المصالحة التركية -السورية 

بمساهمة روسية-إيرانية. 

غالف »اإلكونوميست« أعاد إلى األذهان ما قاله بايدن 
 ٢٠١9 األول/ديسمبر  كانون  في  االنتخابية  حملته  خالل 
عندما تحدث إلى مجلة »نيويورك تايمز«، واتهم إردوغان 
بـ«انتهاج سياسات استبدادية«، وقال باختصار » علينا أن 
نعلن موقفنا رسميًا، وندعم زعماء المعارضة بشكل علني 
في االنتخابات؛ ألننا قلقون من سياسات إردوغان، ويجب 

أن يدفع ثمن سياساته ».
المسؤولون األتراك الذين عّبروا، آنذاك، عن رّد فعلهم 
رئيسًا  حينها  يكن  لم  الذي  بايدن  أقوال  على  العنيف 
استنفروا بعد ذلك كل إمكانياتهم إلقناع بايدن باستقبال 
إردوغان في البيت األبيض بعد أن أصبح رئيسًا، وهو ما 

انتخابات تركيا.. 
هل تدخل واشنطن على الخط؟

حسني محلي:
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تتحدث  التي  المعلومات  وسط  اآلن.  حتى  يتحقق  لم 
وولي  السيسي  الرئيس  لكسب  امريكي  استنفار  عن 
واشنطن  جانب  إلى  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد 
في محاولة لموازنة الدور التركي المحتمل، وسد الطريق 
على مساعي الرئيس بوتين؛ لكسب مزيد من المواقع في 

الشرق األوسط. 
الموقف االمريكي والغربي هذا يحمل في طّياته معاني 
أخرى لها عالقة بالموعد المعلن عن االنتخابات التركية. 
فقد اختار إردوغان هذا الموعد إلحياء ذكرى انتصار الحزب 
مندرس  -عدنان  بايار  جالل  الثنائي  بزعامة  الديمقراطي 
انتخابات ١4 أيار/مايو  على حزب الشعب الجمهوري في 

١95٠ بعد أن رفع شعار:  

»كفى.. اآلن، القول لألمة ».. 
وجاء انتصار الثنائي المذكور الذي أطاح حكم الشعب 
وحكم  أتاتورك  كمال  مصطفى  أسسه  الذي  الجمهوري 
البالد حتى ذلك التاريخ ليفتح صفحة جديدة في تاريخ 
المنظومة األطلسية  تركيا الحديث، إذ أصبحت جزءًا من 
السوفياتي  الغرب ضد االتحاد  للدفاع عن  أماميًا  وخندقًا 
والشيوعية، بعد أن انتشرت القواعد العسكرية االمريكية 
بل  السوفياتي  االتحاد  ضد  فقط  ليس  البالد،  عموم  في 
ضد المد القومي العربي التقدمي بزعامة عبد الناصر عندما 
بغداد، وأقامت عالقات  أنقرة في تشكيل حلف  ساهمت 

سرية مع »تل أبيب«.
ومن دون أن يكون كل ذلك كافيًا بالنسبة إلى واشنطن 
كي تتدخل وتمنع إعدام مندرس واثنين من وزرائه بعد أن 
أطاح العسكر الحكومة، وهو ما كان بداية مرحلة االنقالبات 
جعلت  التي  الالحقة،  االمريكية  والتدخالت  العسكرية 
والمشاريع  المخططات  تخدم  مهمة  عاصمة  أنقرة  من 
االمريكية، وبشكل خاص، بعد إيصال »العدالة والتنمية« 
الشرق  مشروع  إلى  وانضمامها   ،٢٠٠٢ نهاية  السلطة  إلى 
مساهمتها  ثم   ،٢٠٠4 يونيو  حزيران/  في  الكبير  األوسط 
الفعالة في ما يسّمى »الربيع العربي« الصهيو - امريكي 
»الديمقراطية  شعار  تحت  ذلك  وكل  المنطقة،  دمر  الذي 

والحرية وحقوق اإلنسان«. 
والتنمية« كحزب  »العدالة  ذلك  قبل  الغرب  إذ سّوق 
إسالمي معتدل وصل إلى السلطة ديمقراطيًا في بلد مسلم 
وعلماني، لينتهي به المطاف على غالف »اإلكونوميست« 
في  معه  ومن  أنه  الجميع  يعرف  الذي  بايدن  واتهامات 
الغرب وحكام المنطقة من الملوك واألمراء والمشايخ لم 
قام  أن  بعد  تركيا،  إليه في  األمور  بما وصلت  يبالوا  ولن 
مؤسسات  جميع  على  وسيطر  الدستور،  بتغيير  إردوغان 
والمخابرات  واألمن  الجيش  وأهّمها  وأجهزتها  الدولة 
زال  وما  وشن  للبالد،  المطلق  الحاكم  فأصبح  والقضاء. 
حمالت عنيفة ضد معارضيه من السياسيين واإلعالميين 
واألكاديميين، وكل من اعترض عليه وأيًا كان شكل هذا 

السؤال المطروح: هل 
سينفذ بايدن تهديداته 
للتخلص من إردوغان ؟
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االعتراض وحجمه.
غربية  إعالم  ووسائل  »اإلكونوميست«  ذلك  ودفع 
اتهام  إلى  الغرب  في  القرار  صنع  مراكز  ومعها  أخرى، 
بقضايا  التذكير  مع  والديكتاتورية  باالستبداد  إردوغــان 
الفساد الخطيرة التي لم يكن للعقل البشري أن يصدقها، 

وتتحدث المعارضة يوميًا عن تفاصيلها الدقيقة. 
اآلن،  » كفى..  وشعارها  االنتخابات  موعد  إلى  وعودة 
نقاشًا  والسياسي  اإلعالمي  ع  الشار يشهد  لألمة«،  القول 
مثيرًا، إذ استغرب البعض اختيار إردوغان هذا الشعار في 
المعارضة  أحزاب  تحالف  اختار  فيما  االنتخابية،  حملته 
بدورها  ترفع  أن  والمتوقع   ،« األمة  »تحالف  اسم  الستة 
الشعار نفسه » كفى.. القرار لتحالف األمة«.. وعّد آخرون 
بايار-مندرس  الثنائي  ألن  استراتيجيًا؛  خطًأ  إردوغان  قرار 
رفعا هذا الشعار ضد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب 
الحاكم الذي كان يسيطر على كل شيء، وكما هي الحال 
اآلن بالنسبة إلى حزب »العدالة والتنمية«، الذي يحكم 
والتنمية«  »العدالة  آخر،  وبمعنى  عامًا.   ٢٠ منذ  البالد 
في  كان  الذي  الديمقراطي  للحزب  وخالفًا  السلطة،  في 
بشكٍل  ولندن  واشنطن  من  مدعومًا  وكان  المعارضة، 
مباشر وغير مباشر، يخيم الغموض اآلن على موقفها تجاه 

إردوغان بعيدًا من أقاويل االعالم. 
تهديداته  بايدن  سينفذ  هل  هو:  المطروح  فالسؤال 
للتخلص من إردوغان من خالل دعم أحزاب المعارضة في 

االنتخابات؟ وكيف؟  مع استمرار حديث اإلعالم الداخلي 
والخارجي عن دعم الرئيس بوتين إلردوغان بشكل مباشر 
أو غير مباشر، وعن رغبة أنظمة الخليج في بقاء إردوغان 
مع  الحوار  باعتبار  له  المالية  مساعداتها  عبر  السلطة  في 
أنقرة واالتفاق معها في شأن أي موضوع في عهده أسهل 
الوضع في حال وصول »تحالف  بكثير مما سيكون عليه 

األمة« بأحزابه الستة إلى السلطة.
أي  »لألمة«،  ــان  إردوغ يقول  وكما  القرار،  ويبقى 
للناخبين الذين يعيشون أصعب ظروفهم المعيشية ماديًا 
الداخلية  إردوغان  سياسات  بسبب  ونفسيًا؛  واجتماعيًا 
والخارجية التي تبّين االستطالعات أن ما ال يقل عن %6٠ 
من الشعب التركي ضدها ألسباب عديدة، أهمها أن هذه 
السياسات دمرت البالد بكل معاييرها ومقاييسها وقيمها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألخالقية، 

بل وحتى الدينية.
كل  استنفار  إلى  ــان  إردوغ وسيدفع  يدفع  ما  وهو 
الـ 4 القادمة  إمكانياته الداخلية والخارجية خالل األشهر 
بات  أن  بعد  الثمن،  كان  ومهما  المعادلة،  هذه  لتغيير 
المفاجآت  من  كثيرًا  خاللها  ستشهد  تركيا  أن  واضحًا 
والمعقدة  تارة،  الصعبة  المختلفة  بسيناريوهاتها  المثيرة 

والخطيرة تارة أخرى! 
*باحث عالقات دولية ومختصص بالشأن التركي

*الميادين.نت

ويبقى القرار للناخبين الذين 
يعيشون أصعب ظروفهم 

المعيشية ماديا
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*إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية
أشار الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، يوم ١8 يناير الحالي، إلى إجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة في تركيا مبكرًا، لتصبح يوم ١4 مايو ٢٠٢٣ قبل موعدها الرسمي بخمسة أسابيع تقريبًا، وأرجع ذلك 
إلى تزامن موعدها السابق – الذي كان مقررًا في ٢4 يونيو ٢٠٢٣ – مع موسم العطل المدرسية وامتحانات 
ل مفاجأة لتحالف “األحزاب  دخول الجامعات بتركيا. ورغم توقع اإلعالن عن إجراء انتخابات مبكرة، فإنه مثاَّ
الست” المعارض الذي لم يعلن عن مرشحه لخوض االستحقاق الرئاسي كمنافس “ألردوغان”؛ ما يمنح األخير 
فرصًا أكبر للفوز بها، ال سيما أنها واحدة من أهم االنتخابات في العام الحالي وفي تاريخ تركيا الحديث؛ نظرًا 

للمتغيرات الجيوسياسية واالقتصادية اإلقليمية والدولية المصاحبة لها بعد الحرب األوكرانية.

أبعاد إعالن الرئيس الرتكي إجراء 
انتخابات مبكرة

د. منى سليمان:

إرباك المعارضة
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دوافع متعددة
وفق إعالن الرئيس التركي “أردوغان” فإنه سيتم إجراء االنتخابات الرئاسية الختيار رئيس جديد لمدة أربع 
سنوات مقبلة، والبرلمانية الختيار 6٠٠ عضو في الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا )البرلمان( لمدة 5 أعوام 
قادمة، في يوم واحد هو ١4 مايو ٢٠٢٣، وربما يتم تقديمه أو تأخيره أيامًا قليلًة أخرى وفق قرار اللجنة العامة 

لالنتخابات. وهناك عدة دوافع لهذا القرار؛ منها:

1– الضغط على المعارضة الرتكية: 
ثمة ثالثة تحالفات سياسية رئيسية في تركيا ستخوض االنتخابات، وقد دأب الرئيس التركي “أردوغان” 
على انتقاد تحالف األمة المعارض لفشله في اإلعالن عن مرشح رئاسي لمنافسته، وسيؤدي اإلعالن المبكر 
عن االنتخابات إلى إرباك تحالف المعارضة، وسيضعه تحت ضغط اإلعالن عن اسم مرشحه سريعًا، كما أنه 
سيمنح فرصة ألردوغان وحلفائه بتحالف الشعب الحاكم في اإلعداد الجيد لالنتخابات المقبلة، واستقطاب 

المزيد من األحزاب الصغيرة لهم.

ثالثة تحالفات رئيسية
نت خريطة االنتخابات المقبلة ثالثة تحالفات رئيسية؛ أولها “تحالف الشعب” الحاكم الذي يضم  وتضماَّ
حزب “العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس “أردوغان” و”الحركة القومية” برئاسة “دولت بهجلي”، وقد أعلن منذ 

ستة أشهر عن خوض “أردوغان” االنتخابات الرئاسية المقبلة مرشحًا لهذا التحالف.
والتحالف الثاني هو “تحالف األمة” المعارض، ويضم ستة أحزاب هي “الشعب الجمهوري” برئاسة “كمال 
و”الديمقراطية  أوغلو”،  “تمل كارموال  برئاسة  و”السعادة”  أكشنار”،  “ميرال  برئاسة  و”الجيد”  أوغلو”،  كليجدار 
والتقدم” برئاسة “علي باباجان”، و”المستقبـل” برئاسة “أحمد داود أوغلو”، و”الديمقراطي” برئاسة “جولتكين 
أويصال”. وقد أعلن هذا التحالف عن خوض االنتخابات الرئاسية بمرشح موحد، بيد أنه لم يعلن اسمه حتى 

اليوم. ويرجع هذا إلى الخالفات بين أحزابه.
يساري،  توجه  ذات  أحزاب   6 ويضم  المعارض،  الكردي  والحرية”  العمل  “تحالف  هو  الثالث  والتحالف 
الجمعيات  العمال، واتحاد  العمالية، وحزب  )الحركة  للكورد، وأحزاب  المؤيد  الديمقراطية”  “الشعوب  وهي 
الشعوب  حزب  رئيس  ترشح  عن  التحالف  هذا  أعلن  وقد  المدنية.  والحرية  التركي،  والعمال  االشتراكية، 
الديمقراطية “صالح الدين دميرطاش” المعتقل منذ عام ٢٠١6 لالنتخابات الرئاسية، وقد دشن األخير حملته 

من سجنه مطلع العام الحالي.

2– استغالل التحسن االقتصادي:
 شهد االقتصاد التركي نهاية عام ٢٠٢٢ تحسنًا طفيفًا بعد أزمة طاحنة مرت به خالل العامين الماضيين؛ 
حيث انخفض معدل التضخم ليسجل )64%( تقريبًا، وتعهد الرئيس التركي بخفضه ليصل )٢٠%( بنهاية العام 
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الحالي، وأعلن عن رفع الحد األدنى لألجور عام ٢٠٢٣ إلى )85٠6.6٠ ليرة( بزيادة تقدر بـ55%، وارتفع احتياطي 
النقد األجنبي ليصل )٢٣.١٢( مليار دوالر، كما تم الكشف عن أكبر حقل للغاز الطبيعي في السواحل التركية 
للبحر األسود؛ ما سيؤدي إلى حالة من الرواج باالقتصاد التركي بعد تقليل االعتماد على استيراد موارد الطاقة 
من الخارج؛ هذا فضاًل عن تركيز مشاريع التنمية والبنية التحتية خالل العام الماضي في محافظات وسط 
األناضول، التي ال توجد فيها بكثافة أحزاب المعارضة، ال سيما تحالف “األمة”؛ حيث تم افتتاح 99 مشروعًا 
جديدًا في والية غازي عنتاب جنوبًا. وفي والية قيصري وسط البالد تم افتتاح مؤسسات تعليمية وصحية 
ومشروع  االجتماعي،  لإلسكان  تم طرحمشروع  بأنقرة، كما  يربطها  بخط سكة حديدية  العمل  وبدأ  جديدة، 
السيارة التركية الذاتية القيادة )توج(. وهذه المشاريع ستعمل على استقطاب الناخبين من محافظات وسط 

وجنوب البالد لتأييد “أردوغان”.

3– استقطاب التيارات المحافظة والقومية:
 اختار الرئيس التركي موعد االنتخابات المبكرة ليستقطب به التيارات الدينية المحافظة بتركيا؛ حيث 
ه “أردوغان” نفسه برئيس الوزراء التركي الراحل “عدنان  إنه يأتي عقب انتهاء شهر “رمضان المبارك”، كما شباَّ
س مندريس الحزب الديمقراطي عام ١946 وفاز باالنتخابات في مايو ١95٠ كأول رئيس وزراء  مندريس” )أساَّ
إسالمي بالجمهورية التركية منذ عام ١9٢٣، ويحظى بإعجاب التيارات المحافظة اإلسالمية بالبالد، ثم تم 
عن  إعالنه  خالل  حزبه  ألعضاء  في كلمته  “أردوغان”  قال  حيث  ١96٠(؛  عام  عسكري  انقالب  عقب  إعدامه 
على  ردها  أمتنا  ١95٠، ستوجه  عام  الديمقراطي  الحزب  فوز  على  عامًا  “بعد 7٣  المبكرة:  االنتخابات  موعد 
تحالف طاولة الستة المعارض”، كما يسعى “أردوغان” إلى استغالل العداء المتصاعد للكورد عقب التظاهرات 
المناهضة له في بعض الدول األوروبية )كالسويد وفرنسا( واتهامه بأنه يعادي الكورد بعد تكرار تهديداته بشن 
عملية عسكرية ضد “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” شمال سوريا؛ ما أدى إلى ارتفاع شعبيته بين األحزاب 

القومية المناهضة للكورد والالجئين كحزَبي )الحركة القومية، والنصر(.

4– توظيف زخم السياسة الخارجية الرتكية:
 حققت السياسة الخارجية التركية عام ٢٠٢٢ عدة نجاحات بارزة على الصعيدين اإلقليمي والدولي؛ فقد 
كسرت العزلة التي عانت منها خالل العامين الماضيين، ونجحت في إنهاء التوتر في عالقاتها الخارجية مع 
عدة دول إقليمية، وقام وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” بزيارة إسرائيل للمرة األولى منذ ١5 عامًا، 
كما أظهرت تركيا حرصها على التقارب مع مصر والعمل على إعادة السفراء إلى أنقرة والقاهرة بعد سحبهما 
منذ عام ٢٠١٣، فضاًل عن بوادر التطبيع التركي السوري الذي سيساهم في إنهاء أزمة الالجئين بتركيا. ومع 
اندالع األزمة األوكرانية حققت تركيا توازنًا في عالقتها بموسكو وكييف، وتقوم بدور وساطة ناجحة في األزمة 
أسفرت عن صفقة تصدير الحبوب األوكرانية للخارج؛ وهذا كله يصب في صالح “أردوغان” الذي تعهد بأن عام 

٢٠٢٣ سيكون عام “القرن التركي”.



marsaddaily.com        ensatmagazen@gmail.com                          ensat marsad

No. : 7752السنة 28، الثالثاء ،2023/01/24

45

تداعيات متوقعة
بعد إعالن موعد االنتخابات المبكرة بتركيا، يتبقى أربعة أشهر إلجرائها، وأعلن عن مرشَحين فقط لخوض 
االستحقاق الرئاسي؛ هما: “أردوغان” رئيس التحالف الحاكم، ورئيس الحزب الكردي “صالح الدين دميرطاش”، 
ويعد ترشيحه رمزيًا ألنه معتقل. وهذا اإلعالن المبكر سيكون له العديد من التداعيات، يمكن اإلشارة إلى 

أبرزها فيما يلي:

1– انقسام المعارضة حول المرشح الموحد: 
أصبح من شبه المؤكد وجود انقسام بتحالف األمة المعارض وأحزابه الستة حول هوية المرشح الرئاسي 
تحديدًا. والالفت أن التحالف لم يصدر أي رد فعل عقب إعالن “أردوغان” تبكير موعد االنتخابات. ومن المقرر 
برز خالف واضح أحد طرفيه  بينهم. ومؤخرًا  للتشاور  الحالي  يناير  التحالف اجتماعًا يوم ٢6  أن يعقد قادة 
“أكشنار” التي أعلنت أن حزبها سيدعم ترشح عمدة بلدية أنقرة “منصور يافاش” أو عمدة بلدية إسطنبول “أكرم 
إمام أوغلو” للرئاسة، واالثنان عضوان بحزب الشعب الجمهوري؛ ما آثار حفيظة رئيس الحزب “كمال كليجدار 
أوغلو” الذي أكد أن “اختيار اسم مرشح شأن داخلي للحزب، ويجب عدم التدخل فيه ورفض ترشح رؤساء 
استمر ساعتين  أوغلو”  و”كليجدار  “أكشنار”  بين  اجتماع  وأعقب ذلك عقد  الرئاسية”،  لالنتخابات  البلديات 
ونصفًا دون الخروج بأي نتائج أو تصريحات عنه؛ ما جدد الشكوك بوجود خالفات حادة بينهما، خاصًة أن 

األخير أكد أنه المرشح الرئاسي للتحالف.
مثل  أخرى،  أسماء  طرحت  “ألردوغان”، كما  ُيطَرحان كمنافسين  أوغلو”  و”إمام  “يافاش”  اسَما  زال  وما 
الرئاسي  المرشح  اسم  الداخلية حول  الخالفات  باباجان”. واستمرار  و”علي  “عبد هللا جول”،  السابق  الرئيس 
المحتمل في  المرشح  الشعبية، ويعرقل فرص  بين قواعده  التحالف  للمعارضة سيؤثر سلبًا على مصداقية 
التواصل مع الناخبين في 84 والية تركية؛ حيث ينبغي له الوجود شخصيًا في هذه الواليات أثناء الحمالت 
االنتخابية، ال سيما في ظل سيطرة الحكومة التركية على اإلعالم الرسمي وترويجه المستمر “ألردوغان”. وقد 
بدد “أحمد داود أوغلو” وجود أي انقسام أو تفكُّك للتحالف، وألمح إلى إمكانية طرح “مرشحين” لمنافسة 

“أردوغان”.

2– اتساع فجوة الخالفات داخل “تحالف األمة”:
 يبدو أن الخالفات بين أحزاب المعارضة ال تقتصر على اسم المرشح للرئاسة؛ فقد برزت مؤخرًا خالفات 
عدة بين أحزاب األمة المعارض؛ حيث عقد “داود أوغلو” اجتماعًا مع “أكشنار”، وطلب منها ضم 4٠ نائبًا من 
د “داود  حزبها “الجيد” ليخوض حزبه االنتخابات بكل قانوني، بيد أن األخيرة لم توافق حتى اآلن، كما جداَّ
أوغلو” موقفه السابق بأن “قادة التحالف الست سيكون لهم الحق وصالحية التوقيع والمصادقة على أي قرار 
سيصدر من رئاسة الجمهورية، وهو ما انتقده “أردوغان”؛ ألنه يثير الشكوك حول طبيعة نظام الحكم، كما أنه 
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غير دستوري.
ومن جهة أخرى، أبدى حزب “الديمقراطية والتقدم” برئاسة “علي باباجان” موافقة أولية لضم عدد من 
نواب حزب “الشعوب الديمقراطية” الكردي إليه ليخوضوا االنتخابات البرلمانية المقبلة إذا أقرت المحكمة 
الدستورية إغالق الحزب الكردي، كما أكد “باباجان”، خالل زيارته إلى والية “ديار بكر” الكردية جنوبًا، ضرورة 
حل القضية الكردية بشكل نهائي، وهو ما سُيواَجه برفض من قبل األحزاب القومية بتحالف األمة المناهضة 

للكورد، ومنها حزبا )الشعب الجمهوري، والخير(.

3– تصاعد أهمية الكتلة الكردية التصويتية:
 أكد وزير العدل التركي “بكير بوزداج” أن أصوات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ستكون “حاسمة” 
بالنسبة للمعارضة، وهذا حقيقة؛ ألن رئيس حزب “الشعوب الديمقراطية” الكردي المعارض، الذي يعد ثالث 
أكبر حزب بتركيا بعد )العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري(، يعلم جيدًا أنه لن يفوز باالنتخابات الرئاسية 
التي يخوضها من معتقله بوالية “أدرنة” )اعتقل في نوفمبر ٢٠١7 وحكم عليه بـ١4٢ سنة بتهم تتعلق بدعم 
اإلرهاب وإهانة رئيس الجمهورية(، بيد أنه سيكون قوة تصويتية كبيرة داعمة ألي حزب آخر؛ ألنه يحصل 
على ١٠% من أصوات الناخبين. وإذا قرر توجيه ناخبيه لتأييد أي حزب أو تحالف آخر فسيحالفه الفوز. ورغم 
هذا فإن “أردوغان” يؤكد معارضته للحزب في رهان على األصوات القومية والُمحاِفظة، بينما يستمر تحالف 
األمة المعارض في مناهضة الحزب الكردي وعدم التقارب معه رغم أن التحالف بين الطرَفين والدفع بمرشح 

رئاسي موحد عنهما ربما يؤدي إلى فوزه باالنتخابات المقبلة وهزيمة “أردوغان”.

4– تذبذب الكتل التصويتية:
 تشهد استطالعات الرأي حول نتائج االنتخابات التركية المقبلة تذبذبًا ملحوظًا، ومن المنتظر استمراره 
خالل األشهر األربع المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة تعول على أصوات الشباب الذين سيدلون 
بأصواتهم للمرة األولى، وهم يشكلون نحو ١٢% من مجموع الناخبين، وُيبدون معارضة “ألردوغان” دون تأييد 
التي  المحافظة و”الصامتة”  التقليدية  التصويتية  الكتلة  الحاكم على  الحزب  للمعارضة، بينما يعول  واضح 
تصوت له عادًة، وهو ما انعكس على نتائج استطالعات الرأي األخيرة في تركيا. ووفقًا الستطالع رأي أجرته 
شركة “جينار” في شهر ديسمبر الماضي، زادت أصوات المؤيدين “ألردوغان” بنسبة 7% لتصل إلى 49%، وحصل 

“كليجدار أوغلو” على ١6%، يليه “يافاش” و”أكرم إمام أوغلو”، ثم “أكشنار” وأخيرًا “صالح الدين دميرطاش”.

ختامًا، 
يمكن القول إن الرئيس التركي “أردوغان” قد حقق فوزًا أوليًا بإعالنه عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
مبكرة. واألحرى بتحالف “األمة” المعارِض اإلسراع بطرح منافس رئاسي له وبدء الترويج له ودعمه ليتمكن 

من طرح أفكاره وحلوله للقضايا المختلفة في المجتمع داخليًا وخارجيًا.
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دوافع التقارب الرتكي مع النظام السوري

كارولني دي روز:

المرصد السوري و الملف الكردي

*موقع دورية«جيوبوليتيكال فيوتشرز 
على الرغم من الجهود التي بذلتها الواليات المتحدة 
الحكومة  لعزل  اإلقليمية  الفاعلة  والجهات  وأوروبا 
السورية، فقد أجرت تركيا في األسابيع األخيرة العديد 
من االجتماعات االستخباراتية والدفاعية والدبلوماسية 
رفيعة المستوى مع المسؤولين السوريين، ويبدو أن 

االجتماع بين الرئيس التركي »رجب طيب أردوغان« 
قابلية  أكثر  أصبح  األسد«  »بشار  السوري  والرئيس 

للتحقق. 
التطبيع  عن  جًدا  بعيدان  الجانبان  يكون  وقد 
الكامل، لكن الظروف ستدفع تركيا لالقتراب أكثر من 
دمشق وتشكيل حلف تركي-روسي-سوري من شأنه 
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أن يغير المشهد األمني في شمال شرق سوريا.

فشل المنطقة العازلة
الحرب  بداية  منذ  »األسد«  نظام  تركيا  عارضت 
العالقات  ٢٠١١، قطعت  عام  السورية. وفي  األهلية 
الدبلوماسية مع دمشق وقدمت دعًما كبيًرا للمعارضة 
السورية والمتمردين المسلحين في شمال البالد. 

وامتنعت تركيا عن التواصل مع النظام السوري، 
فيما ركزت على تقويض الجماعات المسلحة الكردية 
التي تقول تركيا  الشعب -  - مثل وحدات حماية 
والهجمات  الكردي  االنفصال  طموحات  تدعم  إنها 

ضدها في سوريا والعراق وتركيا. 
آمنة  منطقة  إنشاء  على  أنقرة  عملت  وثانيًا، 
)منطقة عازلة إلعادة الالجئين السوريين إلى الوطن 

ومنع امتداد العنف إلى تركيا( على طول الحدود.
نفذت  الماضية،  الست  السنوات  مدار  وعلى 
تركيا العديد من العمليات ضد المليشيات الكردية. 
التقدم  بعض  أحرزت  المحاوالت  هذه  أن  وبالرغم 
إحدى  وقفت  فقد  والنفوذ في شمال شرق سوريا، 
العسكري  الوجود  وهي  طريقها؛  في  العقبات 
األمريكي في شمال شرق سوريا وشراكة واشنطن 
جماعة  وهي  الديمقراطية«،  سوريا  »قــوات  مع 
العمال  بـ«حزب  مرتبطة  أنها  تركيا  تقول  كردية 

الكردستاني«. 
في  وأمريكا  تركيا  بين مصالح  االختالف  وأدى 
الناتو  حلفاء  بين  احتكاك  إلى  سوريا  شمال شرق 
وأحبط المحاوالت التركية لتأسيس المنطقة اآلمنة.

استنفاد الخيار العسكري
وأماكن  تركيا  في  األخيرة  التحوالت  خلقت 
سوريا.  شرق  شمال  في  تركي  لمحور  فرًصا  أخرى 
فقد أدت الظروف االقتصادية الصعبة في تركيا إلى 
الغضب  فاقم  مما  الداخل،  في  سياسية  إحباطات 

تجاه 4 ماليين الجئ سوري يقيمون في تركيا. 
نوفمبر/تشرين   ١٣ في  إرهابي  هجوم  ومع 
على  »أردوغــان«  إصرار  زاد  إسطنبول،  في  الثاني 
تأمين منطقة إلعادة الالجئين إلى الشمال السوري 

ومناهضة الجماعات المسلحة الكردية. 
لكن الحكومة التركية لم تنجح في تحقيق ذلك 
في  »المخلب-السيف«  عملية  خالل  من  عسكرًيا 
نوفمبر/تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/كانون األول، 
وسط  البري  التوغل  عن  التركية  القوات  وعجزت 
الضغط الدولي وإشارات على إمكانية تفعيل تنظيم 

»الدولة اإلسالمية« في شمال شرق سوريا.
وبعد أن استنفدت تركيا الخيار العسكري، ومع 
تلهفها إلى التصرف قبل انتخابات ١8 يونيو/حزيران، 

الظروف ستدفع تركيا 
لالقتراب أكثر من دمشق
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بدأت الحكومة في استكشاف فرص زيادة االنخراط 
مع نظام »األسد«، بوساطة روسيا. 

ووضع حزب »العدالة والتنمية« الحاكم التقارب 
االنتخابية،  استراتيجيته  في  السوري  النظام  مع 
حزب  مسؤولي  من  فقط  ليس  الموافقة  واكتسب 
التحالف  وشركاء  الرئيسيين  والتنمية«  »العدالة 
قوة  من  أيًضا  ولكن  القومية«  الحركة  »حزب  مثل 

المعارضة الرئيسية »حزب الشعب الجمهوري«. 
وبــدأت  بحذر،  التركية  الحكومة  وتقدمت 
مسؤولي  بين  المستوى  رفيعة  اجتماعات 
االستخبارات والدفاع، وحدث زخم قد يتم تتويجه 
ورؤساء كال  خارجية  وزراء  بلقاء  المطاف  نهاية  في 

البلدين. 

وساطة روسيا
تمثلت إحدى الميزات الرئيسية لهذه الجهود في 
أول  موسكو  استضافت  فقد  لروسيا.  الوسيط  الدور 
المخابرات  مسؤولي  بين  المستوى  رفيع  اجتماع 
صياغة  على  وعملت  والسوريين،  األتراك  والدفاع 
خطط من أجل »خارطة طريق« معدلة )تركية سورية 

روسية( في شمال شرق سوريا. 
فتح  الخطة  تعيد  أن  يمكن  التقارير،  وبحسب 
طريق حلب إلى الالذقية، وتوسع الدوريات المشتركة 

بين القوات العسكرية وتضع األساس لدفع »وحدات 
حماية الشعب« بشكل تدريجي من المنطقة العازلة 
يعد  فيما  الحدود،  طول  على  تركيا  تنشدها  التي 

بديل أنقرة المثالي عن تدخل عسكري فاشل آخر.
االرتباطات  من  الكبير  العدد  هذا  خضم  وفي 
األتراك  المسؤولون  حاول  السورية،  الحكومة  مع 
ووزير  أوغلو«  جاويش  »مولود  الخارجية  وزير  مثل 
الدفاع »خلوصي أكار« والمتحدث الرئاسي »إبراهيم 
الدعم  على  بالتأكيد  هذا  موازنة  إلى  كالين« 
للمعارضة السورية والتعبير عن التزام تركيا بعملية 

دستورية عادلة وفق معايير األمم المتحدة.
وعلى الرغم من الدعم الذي يتلقاه حزب »العدالة 
الحلفاء والخصوم  المسعى من  والتنمية« في هذا 
السياسيين على حد سواء، فإن البيانات التحذيرية 

من حلفاء الناتو تضغط على الحكومة التركية. 
وإذا لم يحدث تغيير في موقف النظام السوري، 
يظل التطبيع الكامل بين تركيا وسوريا احتمااًل بعيًدا. 
واالقتصادية  االنتخابية  الضغوط  من  مزيًجا  لكن 
واألمنية في تركيا سيقود أنقرة لتشكيل وضع راهن 
جديد مع روسيا وسوريا على طول حدودها الجنوبية.

*ترجمة وتحرير الخليج الجديد

تشكيل حلف ثالثي سيغير 
المشهد األمني في شمال 

شرق سوريا
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مسد.. وتوحيد قوى المعارضة الوطنية
 Ronahi *

القوى  أبرز  أحُد  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  يعكف 
سياسيٌة  تحركاٌت  على  سوريا  في  المعارضة  الوطنية 
مكثفة، للتوّصل إلى صيغٍة مشتركٍة تجمع القوى الوطنية 
في جسٍم ُمعارٍض موحد، يضمن إيجاد حلٍّ ُينهي األزمة 

السورية الطاحنة والحفاَظ على وحدة البالد وسيادتها.
قوى  مع  سياسيٍة  تحالفاٍت  لنسج  الخطوات  وكأولى 
توافقاٍت  إلى  التوّصل  مسد،  أعلن  الوطنية،  المعارضة 
يمّثل مجموعًة من  الذي  الوطني،  السوري  التحالف  مع 
والمستقلين  واالجتماعية  السياسية  والتيارات  الهيئات 
البالد،  في  السياسي  الحل  بشأن  وخارجها،  سوريا  داخل 
خطر  على  الجانبين  تأكيد  وسط  األممية،  القرارات  َوفق 
والحكومة  التركي  النظام  بين  حاليًا  الجاري  التطبيع 

السورية على جهود حلِّ األزمة السورية.
هو  التحالف  هذا  تدشين  إلى  مسد  دفع  ما  ولعّل 
في  والروسي،  الحكومي  السوري  الجانَبين  أمام  جّديته 
الرافضة  المعارضة  التحالف مع أطراف  التوّجه نحو خيار 
لالستدارة التركية نحو دمشق، فضاًل عن تقاطع منطلقات 
األراضي  بوحدة  يتعّلق  فيما  الوطني  التحالف  مع  مسد 

السورية والتحّول الديمقراطي ومستقبل سوريا.
تكاُتف  بعد إعالن مسد، ضرورَة  التوافقاُت  تأتي هذه 
الوطنية،  المعارضة  القوى  وتوحيد  الحر  السوري  الشعب 
مسد  وبحسب  ودمشق،  أنقرة  بتحالف  أسماه  ما  إلسقاط 
السورية  المعارضة  من  شخصياٍت  تأييَد  دعوته  لقيت 
والحكومة  التركي  النظام  بين  التقارب  رافضًة  تركيا،  في 

السورية.

اسماعيل خضر:
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عمليًا، ما يجعل مشروَع مسد يمّثل ويعّبر عن تطلعات 
الشعب السوري هو:

القوى  تجمع  مشتركٍة  صيغٍة  إلى  للتوّصل  سعيه 
حلٍّ  إليجاد  موّحٍد  معارٍض  جسٍم  في  السورية  الوطنية 
لألزمة السورية وفقًا للقرار األممي ٢٢54 القاضي بتشكيل 

هيئة حكٍم انتقالية كاملة الصالحيات.
اتحاديٌّ  هو  سوريا  في  الحكم  نموذُج  لمسد،  ووفقًا 
إداراته، كما  في  المدني  المجتمع  دور  يكّرس  مركزيٌّ  ال 
يعّزز من دور الحياة السياسية الغائبة منذ استالم البعث 

السلطة.
نفَسه كشريٍك ال كُمحتِكٍر  يقّدم مسد  ذلك،  ولتحقيق 
المشتركة  السياسية  الجهود  داعمًا  السياسي،  للحلِّ 

معاناة  إنهاء  أجــل  من 
إلى  والوصول  السوريين 
حّل سياسّي حتمي يرسم 

مستقبل سوريا.
ــــام كــل ذلــك،  وأم
ــّول في  ــح ــت ال ــرض  ــف ي
التركي  النظام  سياسة 
السوري،  الملف  حيال 

تؤمن  ماتزال  التي  المعارضة،  والشخصيات  القوى  على 
بأن الحل هو بيد السوريين بعيدًا عن األجندة اإلقليمية 
والدولية، أن تتعامَل بانفتاٍح مع الدعوات الُمتاحة لتوحيد 

قوى المعارضة.
القوى  مؤتمر  لعقد  التحضيرات  مسد  يواصل  فيما 
لعمل  جديٍد  أفٍق  بناء  بهدف  الديمقراطية  والشخصيات 
يوّحد  مؤتمٍر  إلى  والوصول  الديمقراطية  المعارضة  ودور 
رؤاها السياسية يسهم في الدفع بعمليٍة سياسيٍة حقيقية.

في  ستوكهولم  في  الرابع  التشاوري  اللقاُء  وسُيعقد 
سياق  في  المقبل  فبراير  شباط/  من  والخامس  الرابع 
الذي  الديمقراطية  والشخصيات  القوى  لمؤتمر  التحضير 
من المتوقع أن ُيعقد قبل الصيف المقبل. هذا المشروُع 

بالما(  )أولف  مركز  وبرعاية  أرضها  على  السويد  تتبناه 
للسالم والديمقراطية السويدي.

التحضير للمؤتمر خطوٌة يعتبرها الكثير من المحللين 
أنها تأتي في الوقت المناسب، فهي تتزامن مع تحركاٍت 
والحكومة  التركي  النظام  بين  العالقات  لتطبيع  روسية 
إيجاَد حلٍّ  أنقرة ودمشق ليس  إليه  السورية، فما تسعى 
سياسي ُيفضي للتغيير في سوريا، بل مصالحٌة على حساب 
وإجهاض  ناحية،  من  انتخابيٌّ  هدُفها  السوري،  الشعب 
فرصة التغيير الديمقراطي في سوريا من ناحيٍة أخرى، بل 
العودة باألزمة السورية إلى المربع األول. كما أن محاولة 
مسد تشكيَل نواة معارضٍة ديمقراطية غير مرتهنٍة للخارج 
يسحب البساط من تحت أقدام ما ُيسّمى االئتالف السوري 
المعارض التابَع لالحتالل 

التركي فهو يعاني من:
وجود  وعدم  التشرُذم 
واضحة  سياسيٍة  ــٍة  رؤي
له”، واألهم من كل ذلك 
السياسي  الجسم  غياب 
أن  يمكن  الذي  الُمبادر 
يبحث عن البدائل، وعلى 
فضاًل  الشعبية.  القاعدة  فقدان  من  يعاني  ذاته  النسق 
دماء  حساب  على  وأجنداته  التركي  للنظام  ارتهانه  عن 

السوريين ومعاناتهم لتحصيل مكاسَب شخصية.
أخيرًا…

حول  الديمقراطية  سوريا  مجلس  مبادرة  نجاح  إن 
توحيد المعارضة الوطنية يحتاج لقوًى وطنيٍة وشخصياٍت 
تومن بأن السوريين، قادرون على إيجاد حّل ينهي األزمة 
وسيادتها.  البالد  وحدة  على  والحفاظ  الطاحنة  السورية 
مشروعها  خالل  من  المعارضة  هذه  قوة  قياس  ويمكن 
الديمقراطي وقدرتها على فرض واقٍع سياسي معين. أما 
حيث  من  السابق  من  بكثيٍر  أفضل  فهو  الدولي،  التأييد 
االهتمام بالملف السوري والبحث عن حلٍّ سياسي ألزمته.

التحضير للمؤتمر خطوة يعتبرها 
الكثير من المحللين أنها تأتي 

في الوقت المناسب
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مركز المستقبل لالبحاث والدراسات المتقدمة

الميتافريس:
مستقبل » العمران البشري« في عالم ما بعد االنرتنت

                                                                                                      د.إيهاب خليفة

رؤى و قضـايـــا عالميــــة
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هـذا العالـم وإن كان ُمخيفـاً، إال أنـه قـادم ال محالة، ليـس ألن العالم بـات مهيأً له بالفعـل من خالل 
انتشـار ثقافـة العمـل والتعليم والتسـوق عـر اإلنرتنت، وكـون الحياة اإلنسـانية بات جـزء كبري منها 
أون اليـن، وأصبحـت األجيـال األصغر سـناً مرتبطـة بالتكنولوجيا أكثر مـن كونها مرتبطة بممارسـة 
الهوايـات التقليديـة كالرياضـة والرسـم، ولكن ألن هـذا العالم الجديد يقـدم فرصاً حقيقية يف إنشـاء 
عوالـم افرتاضيـة وفـق رغبـات املسـتخدمني وأحالمهـم، فيجدون فيه متنفسـاً عـن الواقع الـذي بات 

إىل حد كبري. سـيئاً 

هـذا االرتبـاط بالعالـم الجديـد سـوف تكـون لـه تبعات عـى العمـران البـري، باإليجاب والسـلب، 
فكمـا يسـاهم امليتافـريس يف تطويـر أشـكال التعليم والعمـل واالبتـكار، ويجعـل حياة األفـراد أكثر 
رفاهية وسـهولة، سـوف يعزلهم أيضـاً عن واقعهم فينشـغلون بالعمـران االفرتايض ويرتكـون عمارة 

د. إيهاب خليفة
رئيس وحدة التطورات التكنولوجية -المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

ملخص الدراسة:

بــات العالــم وشــيكًا أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن االنتقــال إلــى مرحلــة الحيــاة االفتراضيــة الكاملــة؛ 
تلــك الحيــاة التــي أطلــق عليهــا مــارك زوكربــرج، المؤســس والرئيــس التنفيــذي لموقــع فيــس 
بــوك، “الميتافيــرس” أو “العالــم الماورائــي”، فبــداًل مــن أن تكــون التفاعــات البشــرية واقعيــة 
ومحسوســة عبــر التاقــي المــادي أو تكــون غيــر ماديــة وغيــر محسوســة عبــر التاقــي الرقمــي مــن 
خــال شاشــات الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر، ســوف يكــون هنــاك طريــق ثالــث يســد الفجــوة 
بيــن هذيــن العالميــن )الواقعــي والرقمــي(، ليظهــر عالــم ثالــث افتراضــي يأخــذ مــن الواقــع شــيئًا، 

ومــن اإلنترنــت والتقنيــات الذكيــة أشــياًء وخصائــص أخــرى. 

يتشــكل لدينــا عالــم جديــد، أو إن شــئت قــل عوالــم جديــدة، لــكل منهــا مواطنوهــا ودســتورها 
وقوانينهــا التــي تحكمهــا بعيــدًا عــن الواقــع، يغالــي كل عالــم منهــا فــي التميــز والتفــرد لكــي يقــدم 
نفســه علــى أنــه النمــوذج األنجــح واألفضــل فيصــرف الجميــع عــن الســنن الكونيــة وبدهيــات الحيــاة 
الواقعيــة، فتظهــر أنمــاط مختلفــة مــن التفاعــات اإلنســانية والانســانية، بيــن البشــر وغيــر البشــر، 
بيــن األحيــاء والموتــي، وتظهــر قيــم أكثــر ماديــة وثقافــات عابــرة للهويات، وقوميات عابــرة للحدود.

الميتافيرس:
مستقبل “العمران البشري” في عالم ما بعد اإلنترنت
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الكـون، ويغالـون يف املاديـة ويبتعـدون عـن القيـم املعنويـة، ويصيغون قوانـني وينشـؤون ثقافات 
وعالقـات عجزوا عـن بنائهـا يف الواقع.

فيظهـر لدينـا مواطنـو امليتافريس الذيـن ينشـؤون حكوماتهم املسـتقلة ورؤسـائهم، بعضهم يعيش 
داخـل عوالـم افرتاضية مغلقـة، وبعضهم ينعكس ظـل تحركاته االفرتاضيـة عى الواقـع، حتى يعتقد 
األفـراد أنهـم بدأوا يسـيطرون عى هـذا العالـم الجديد فيسـتفيقوا عى نـوع جديد مـن الديكتاتورية 
تحكمهـم هـي ديكتاتورية الركات، فـال هم وجـدوا حريتهم الحقيقيـة داخل امليتافـريس وال اهتموا 

بواقعهـم املادي يف العالـم الحقيقي.

فمـا هو شـكل هـذه الحيـاة الجديـدة؟ وما هـي حـدود التمييز بينهـا وبني العالـم الواقعـي؟ وكيف 
سـتؤثر عى الحضـارة اإلنسـانية والعمـران البري؟ أسـئلة كثرية قد تكـون لبعضها إجابـات حالية 

والبعـض اآلخـر مـا زال غري معـروف، وهذا ما تسـعى هـذه الدراسـة إىل توضيحه.

أواًل: حدود التمييز بين الواقع االفتراضي والمعزز والممتد:

مـع تطـور تكنولوجيـا الواقـع االفـرتايض، بدأت عـدة مفاهيـم متداخلـة تظهر مثـل مفهـوم الواقع 
املمتـد )“Extended Reality “XR( ومفهـوم الواقـع املختلـط )“Mixed Reality “MR( ومفهوم 
 Augmented Reality“( ومفهـوم الواقـع املعـزز )Virtual Reality “VR“( الواقـع االفـرتايض
AR“(ومفهـوم امليتافـريس Metaverse، جميعهـا مفاهيـم تظهـر العالقـة بـني العالم املـادي وبني 
العالـم الرقمـي أو االفـرتايض، وقـد تثـري بعـض اللبـس والتداخـل فيمـا بينها، وتـكاد تكـون عملية 
الفصـل الحـاد والقاطـع يف التمييـز بينهم غـري موجـودة، ونظـراً ألن التكنولوجيا تتطور فمـن الوارد 
خـالل السـنوات القليلـة القادمـة أن تندثر بعض هـذه املفاهيـم وتسـتقر مفاهيم أخـرى، لكن حتى 
يحـدث ذلـك مهـم تعريفهـا والتمييـز بينها حتـى يكون سـياق الحديـث صحيـح، وتكـون املفاهيم 

منضبطة. العلميـة 

ما هو الواقع Reality ؟

يف البدايـة يجـدر القول إن حتـى الواقـع Reality ورغم كونه ماديـاً حقيقاً، فإنه نسـبي، يختلف من 
شـخص آلخر وفقـاً إلدراكـه ومعارفه وخراته السـابقة، فإحساسـك بالسـكينة والطمأنينـة يف فصل 
الشـتاء قـد يقع يف صـدور البعض اآلخر إحسـاس باالكتئـاب والقلق، بل قـد يتفاعل البر مع أشـياء 
يدركـون تمامـاً أنهـا غـري واقعيـة وغري موجـودة مثل التأثـر والبـكاء عند مـوت البطـل أو البطلة يف 

نهايـة الفيلم، رغـم أنهم يدركـون أن ذلك غـري حقيقي. 

هنـا تكمن املشـكلة، أن العالـم الواقعي أصبح افرتاضيـاً، والعالم االفـرتايض أصبح واقعيـاً، ووقع كالً 
منهمـا بالنسـبة لآلخر يختلف حسـب درجـة اقتناع املسـتخدم باملؤثـرات املحيطة به، وهـو ما يجعل 
بعـض البـر يهربـون مرسعني مـن غـرف ألعـاب الواقع االفـرتايض هربـاً مـن الزومبي رغـم أنهم 

يدركـون حـق اإلدراك أن الزومبـي غري موجود من األسـاس. 
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هـذا الخلـط بـني العالم املـادي والعالم الرقمـي أظهر مفاهيـم الواقع االفـرتايض املختلفـة، ومع تقدم 
التقنيـات التـي تثـري تجربـة املسـتخدم وتجعلهـا أكثر واقعيـة، تقـل الفجوة بـني العالـم الواقعي 
والعالـم االفـرتايض، وتتـالىش الحـدود الفاصلـة بينهـم، ليصبـح التمييز بني مـا هو واقعـي وما هو 

افـرتايض صعبـاً للغاية.

وإذا أردنـا أن نضـع مثـاالً لتوضيح هذه العالقـة املختلطة، فيمكـن تمثيلها باللونني األبيض واألسـود، 
أو كـوب الحليـب وكـوب الشـاي، فكالهما نقيـض لآلخر، ونـدرك الطبيعـة املختلفة لـكل منهما، لكن 
بمجـرد اختـالط أحدهمـا باآلخـر يظهـر لدينـا لـون جديد مختلـف كلياً عـن الحالـة األصليـة له بل 
ويصعـب التمييـز بـني مكوناتـه الجديـدة، بـني مـا كان أبيـض يف حالتـه األصليـة وما كان أسـود، 
فكالهمـا أصبـح مختلطـاً بدرجة يصعـب بها الفصـل، وهنا درجـة واحدة تمثـل الصيغـة املثى لهذا 

اللـون الجديـد، تلك الدرجـة التـي تمثل نقطـة التوازن بـني اللونني.

هـذا تمامـاً مـا ينطبق عـى مفاهيم وتقنيـات الواقع االفـرتايض، فجزء منـه مادي وجزء منـه افرتايض 
عـر التقنيـات الرقميـة، وبهمـا درجات مختلفـة من التداخـل، وهناك درجة مثـى بينهما، فـإذا ازداد 
 ،Augmented Reality ًنصيـب العالـم املادي متفوقـاً عى التقنيـات الرقمية، أصبـح واقعـاً معـززا
وكلمـا قـل نصيب الواقـع لصالح التقنيـات الرقمية أصبـح واقعـاً افرتاضيـاً Virtual Reality  وإذا 
 Mixed Reality ًزاد التبـادل واالعتمـاد بـني العالم املـادي والعالـم االفرتايض يصبح واقعـاً مختلطـا
، وإذا تالشـت الحـدود الفاصلـة بـني كال العاملني يصبـح امليتافريس، وهـو بمنزلة النقطـة املثى لهذا 
Extended Real�  العالـم الجديد، ويسـمى هذا اللـون الجديـد أو الخليط املسـتحدث بالواقع املمتـد

.ity

ما هو الواقع املمتد )“Extended Reality “XR(؟

الواقـع املمتـد  )“Extended Reality “XR( هـو املفهوم األشـمل الذي يضم يف داخلـه كافة املفاهيم 
األخـرى وهـي AR, MR, VR، ويمكـن تعريفـه بأنـه أي عمليـة تعديل يتـم إجراؤها عـى الواقع عر 
تقنيـات رقميـة بما يقلـل الفجوة بـني العالم املـادي والعالم االفرتايض، يشـمل ذلك التقنيـات الرقمية 

كافة بمـا فيها امليتافـريس، املصطلح األشـهر واألكثر انتشـاراً))(.

ما هو الواقع املعزز )“Augmented Reality “AR(؟

هـو عمليـة ربـط األشـياء املادية من حولنـا بتطبيقـات تفاعلية عـر أجهزة ذكيـة، أي تطعيـم العالم 
املـادي بعنـارص رقمية  تسـهل عمليـة االسـتخدام وتجعلها أكثـر ثراًء ومتعـة مـن دون التفاعل فيما 
بينهـا))(، كالبيانـات التـي تظهر عنـد توجيه كامريا هاتـف ذكي عى أحـد القطع األثريـة لكي توضح 
املعلومـات الخاصـة بهـا، أو التفاعل بني الخرائـط الرقمية مثل خرائـط جوجل والشـوارع عر كامريا 
الهاتـف بمـا يحقـق للمسـتخدم أكر منفعـة ممكنـة))(، هنا وظيفـة العنـارص الرقمية فقط تحسـني 
الواقـع مـن دون تفاعـل فيمـا بينهمـا، فلـن يمكـن دمـج القطعة األثريـة داخـل الهاتـف الذكي عر 
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الكامـريا، ولكن يسـتطيع املسـتخدم التجـول افرتاضياً داخـل الهاتف الذكـي لرؤية تفاصيـل القطعة 
األثريـة، فاسـتخداماتها محدودة وبسـيطة تتمثل يف تحسـني الواقـع بدرجًة ما.

ما هو الواقع االفرتايض )“Virtual Reality “VR(؟

هـو عبـارة عـن التطبيقـات ثالثيـة االبعـاد التي يمكـن اسـتخدامها عر نظـارات مخصصـة، أو هو 
بيئـة رقميـة يمكـن استكشـافها بزاويـة 60) درجـة))(، لذلك  فهـي بيئة مصنوعـة كليـاً، تغلب فيها 
التقنيـات الرقميـة بصـورة كبـرية عى العالم املـادي، بل قـد يغيب فيها العالـم املادي تمامـاً من دون 
أدنـى مشـكلة، مثـل ألعـاب الواقع االفـرتايض، كممارسـة لعبـة التنس عى سـبيل املثال، حيـث تقوم 
بالتحـرك وممارسـة الرياضـة لكن لن تكـون هناك كـرة حقيقية أو مـرب أو حتى ملعـب تنس بل 

هـي افرتاضيـة داخل اللعبـة، مـن دون أو تؤثر يف العالـم املـادي أو تتأثر به.

ما هو الواقع املختلط )“Mixed Reality “MR(؟

يقـع الواقـع املختلـط )“Mixed Reality “MR( بـني الواقـع املعـزز والواقـع االفرتايض وهـو عبارة 
عـن العالـم الذي ينشـأ نتيجة عمليـة تفاعل متبادلـة بني العالـم املادي والعالـم الواقعـي، أي أن كالً 
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منهمـا يؤثـر يف اآلخـر ويتأثر به مـع احتفاظـه بخصائصه الرئيسـية، مثل السـيارة التي تقـوم ببناء 
صـورة ثالثيـة األبعـاد للبيئة املحيطـة بها وبتغـري أي عنرص مـن عنارص هـذه البيئة تعّدل السـيارة 

مـن صورتهـا وتتخذ القـرار املناسـب وفقاً لهـذه الرؤية. 

ومـع إزالـة الحـدود الفاصلـة بـني العالـم املـادي والعالـم االفـرتايض يظهر لدينـا امليتافـريس حيث 
يسـتطيع األفـراد إنشـاء حيـاة افرتاضيـة كاملة لهـم تتالقى مـع الواقع، بحيث تسـمح لهـم بالتالقى 
والعمـل والتعليـم والرتفيـه بداخلـه، مع توفـري تجربة تسـمح لهم ليس فقط باملشـاهدة عـن بُعد عر 
األجهـزة الذكيـة كمـا يحدث حاليـاً، ولكن بالدخـول إىل هذا العالم يف شـكل ثالثي األبعـاد عر تقنيات 

الواقـع االفرتايض.

فمـن خـالل اسـتخدام نظـارات الواقـع االفـرتايض والواقـع امُلعـزز واملختلط وعـر ارتداء السـرتات 
والقفازات امُلزودة بأجهزة استشـعار، يسـتطيع امُلسـتخدم أن يعيش تجربة شـبه حقيقية، تعمل فيها 
هـذه التقنيـات الذكية كوسـيط بني امُلسـتخدمني يف عالـم “امليتافريس”، إليصال الشـعور باإلحسـاس 
املـادي، فيسـتطيع أن يـرى امُلسـتخدم األشـياء مـن حولـه بصورة ثالثيـة األبعـاد عر النظـارة، كما 
يمكن أن يشـعر فيها باملؤثرات الجسـدية الحسـية، كإحسـاس السـقوط يف املياه أو اللكمة يف الوجه أو 
غريهـا، مـن خالل املستشـعرات املوجودة يف السـرتات والقفـازات التـي يرتديها، فيحصـل عى تجربة 

أشـبه بالواقعية حتـى وإن كانت غـري مبارشة.

ويمكـن النظـر إىل هـذه التقنيـات واملفاهيـم كافـة كمكونات رئيسـية إلطـار نظري أشـمل وأعم هو 
))( أو تواصليـة العوالـم الواقعيـة واالفرتاضيـة الـذي قدمـه 

 The Reality – virtually continuum
الباحثـان بـول ميلجـرام Paul Milgrom - الحاصـل عـى جائـزة نوبـل يف االقتصـاد عـام 0)0) � 
وفوميـو كيشـينو Fumio Kishino يف عـام )99)، ويقصـد بـه جميـع احتماالت التداخـالت املمكنة 
بـني العالـم الواقعـي والعالم االفـرتايض، فهي تحتوي عـى مجموعة كاملـة من االحتماالت بـني العالم 
املـادي بالكامـل أو البيئـة الحقيقيـة والعالـم الرقمـي بالكامـل أو البيئـة االفرتاضيـة. وفيها يصعب 
التمييـز بـني األجـزاء املتجـاورة أو املختلطـة يف كال العاملني لكن أطـراف النهاية لـكل منهما مختلفني 

. ً ما تما

ثانيًا: االنطالق نحو عالم الميتافيرس: 

أثنـاء املؤتمر السـنوي الشـهري لركة الفيس بـوك املعروف باسـم “كونكـت ))Connect (0” أعلن 
رئيـس الركـة مـارك زوكربرج عن تغيري اسـم الركـة ليصبح ميتـا )Meta)6، مقدماً بذلـك مفهوماً 
جديـداً للركـة األكـر يف شـبكات التواصـل االجتماعـي واسـرتاتيجية جديـدة قائمـة عـى صناعـة 
امليتافـريس، لتصبـح الفيـس بـوك إحـدى الـركات التـي تملكها ميتـا وليس الركـة األكـر، تماماً 

مثلمـا تحولـت جوجـل إىل ألفابيت. 
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فقـد دفعت الظـروف التي شـهدها العالم خالل انتشـار فريوس “كوفيـد - 9)”، التـي أصبحت فيها 
اإلنرتنـت عمـاد التفاعالت البرية، سـواء يف التعليم أو العمل أو الطب أو التسـوق أو غريها، إىل التفكري 
يف مسـتقبل اإلنرتنـت بصـورة عامـة، وكذلك مسـتقبل التفاعـالت البرية، تلـك التفاعـالت التي بات 
محورهـا الفضـاء اإللكرتوني والشـبكات االجتماعية، وبدأ التسـاؤل عن الشـكل الجديـد الذي يجب أن 
تكـون عليـه تلك التفاعالت يف املسـتقبل، وكيف سـيكون شـكل اإلنرتنت؟ وكيف سـيتم اسـتخدامها؟ 
وهـل من وسـيلة لالنتقـال إىل داخلها بـدالً من مشـاهدتها عر شاشـات الكمبيوتر والهواتـف الذكية؟ 
وما الوسـيلة التي سـوف يتم اسـتخدامها خـالل العر العـر القادمة مثلمـا كانت الهواتـف الذكية 
خـالل السـنوات العـر املاضية؟ أسـئلة كثـرية ومتنوعة دفعـت يف اتجـاه التفكري نحو تطوير شـكل 

اإلنرتنت.

تعريف “امليتافريس“:

يعـد أول من اسـتخدم مصطلـح “امليتافـريس” Metaverse هو “نيـل ستيفنسـون” يف رواية الخيال 
  Meta عـام ))()99). ويتكـون مصطلـح “امليتافريس” من مقطعـني؛ األول ”Snow Crash“ العلمـي
وهـو االسـم الجديد الـذي تغريت إليـه فيس بـوك، ويعني “مـا وراء”، واملقطـع الثانـي Verse الذي 
يأتـي اختصاراً لكلمـة Universe بمعنى “العالـم”، والكلمتان معاً تأتيان بمعنـى “العالم املاورائي”. 

الغريـب يف األمـر أن مـا قصـده “نيـل ستيفنسـون” يف روايته تلـك هو العالـم االفـرتايض اململوك من 
ِقبـل الـركات، حيث يتـم التعامل مـع امُلسـتخدمني النهائيـني كمواطنـني يعيشـون يف “ديكتاتورية 
الـركات”، فهـو مصطلـح يف حـد ذاتـه يعتر وصمـة لطريقـة تعامـل رشكات التكنولوجيـا الكرى 
مـع عمالئهـا، ولكنـه يف النهاية يعكـس حقيقة هذه الـركات وكيفيـة تعاملها مع املسـتخدم عى أنه 

وتشرتى. تٌباع  سـلعة 

وقـد أخذ مـارك زوكربرج زمـام املبادرة بطرحـه مفهوم امليتافـريس، وتحول رشكته مـن الفيس بوك 
إىل “ميتـا”، وتغيـري اسـرتاتيجيتها مـن بنـاء شـبكات اجتماعية عـر اإلنرتنـت إىل بناء عوالـم متنوعة 
داخـل امليتافـريس، فقـد أدرك “مـارك” أن الفيـس بوك يجـب أن تقود عمليـة التطور وتُعيـد اخرتاع 
شـبكات التواصـل االجتماعـي مـن جديد مثلمـا فعلت مـن قبل، وذلـك حتى ال تنهـار مثلمـا انهارت 
العديـد مـن الشـبكات االجتماعيـة األخـرى، مثل ياهـو وهاي فايـف وتاجـد، حينما سـبقها غريها يف 

التطوير وسـحب بسـاط الريـادة من تحـت أقدامها.

لكـن ليـس إعالن مـارك هذا يعنـي أنه أول مـن طبق تقنيـة امليتافريس، فهـي كانت موجـودة بالفعل 
ومسـتخدمة حتـى مـن دون أن يتفـق األفـراد عـى تسـميتها، ومـن األمثلـة الشـهرية عى ذلـك لعبة 
البوكيمـون جـو Pokemon Go التـي ذاع صيتهـا خـالل السـنوات القليلـة املاضيـة، والتـي تمثـل 

نموذجـاً أوليـاً لعالـم امليتافـريس قائمـاً عى تقنيـات الواقع املعـزز.))(

ويسـعى مـارك زوكربرج مـن خالل “امليتافريس” إىل إنشـاء عالم افرتايض، يسـد الفجـوة بني العاملني 
الواقعـي والرقمـي، لينشـأ بذلك عالـم ثالث افرتايض، يسـتطيع فيه األفراد إنشـاء حيـاة افرتاضية لهم 
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عـر مسـاحات مختلفة مـن اإلنرتنت، بحيث تسـمح لهـم بالتالقي والعمـل والتعليم والرتفيـه بداخله، 
مـع توفـري تجربة تسـمح لهم ليـس فقط باملشـاهدة عن بُعد عـر األجهـزة الذكية كما يحـدث حالياً، 

ولكـن بالدخـول إىل هذا العالم يف شـكل ثالثي األبعـاد عر تقنيات الواقـع االفرتايض.

هـذا التطـور قـادم وحتمي يف مجـال الشـبكات االجتماعيـة بصورة خاصـة واإلنرتنت بصـورة عامة، 
خاصـة مـع بدايـة اسـتخدام شـبكات الجيـل الخامـس وتطـور تقنيـات الواقـع االفـرتايض والواقع 
املعـزز وإنرتنت األشـياء، وانتشـار ثقافـة العمـل والتعليم والتسـوق عـر اإلنرتنت، فأصبحـت البيئة 
مثاليـة ومالئمـة لعمليـة تغيـري جذريـة وحتمية، مـن يسـتطيع أن ينتهـز هـذه الفرصـة التاريخية 
سـوف يسـيطر عـى سـوق كبـري جـداً مـن املسـتخدمني القادمـني، ومـن لـن يتطور سـوف يخرس 
وينهـار مثلمـا انهـارت نوكيا مـن قبـل، فالعالم بصـدد نوع جديـد مـن التكنولوجيا اإلحالليـة تُعيد 
تشـكيل عـدد كبري مـن األجهـزة واملنتجـات والخدمـات، ومن ال يتطـور ليواكـب هذا التغري سـيكون 

مصـريه مثـل غـريه مـن رشكات التكنولوجيا التـي اندثرت.

وإذا كان اإلنرتنـت بمنزلـة امليـدان الجديـد للعمران البـري، إال أن إشـكالية كرى تعوق االسـتغالل 
األمثـل لهـذا امليـدان الجديد، فهنـاك لوح زجاجـي يفصل بـني املسـتخدمني وبينه، ال يسـمح لألفراد 
بالوجـود داخلـه، يصنعـون فيـه حياتهم ويسـتخدمونه لكن عر لوحـة املفاتيح أو شاشـة الهاتف وال 
يسـتطيعون الدخـول إليـه بأنفسـهم، وهـو ما دفـع إىل التفكري يف وسـيلة تسـمح لإلنسـان باالنتقال 
الكامـل إىل قلـب هـذا العالـم الجديد، وأن يكـون له -ألول مـرة- موطأ قـدم للبرية “داخـل” ميدان 

اإلنرتنت.

ثالثية “امليتافريس“:

امليتافـريس هـو مجموعـة ال متناهية مـن العوالم االفرتاضيـة، يمكن إنشـاؤها عر مسـاحات مختلفة 
داخـل اإلنرتنـت، مثـل تلـك العوالم التـي تحـدث عنهـا فيلـم  “Ready player One” الصـادر عام 
))0)، حينمـا جسـد الواقع الذي سـوف تعيشـه البريـة عام ))0)، لكـن يبدو أن البرية سـوف 
تصـل إىل هـذا الواقـع بصـورة أرسع مما توقـع الفيلم، فتحـدث التفاعـالت البرية واإلنسـانية كافة 
 ،AR والواقـع املعزز VR عـر تطبيقـات امليتافـريس، وهي يف ذلـك تسـتخدم أدوات الواقع االفـرتايض
يدعمهـا يف ذلـك شـبكات الجيل الخامـس لالتصاالت الالسـلكية، هذه الثالثيـة تمثل مفاتيـح الدخول 

إىل عالـم امليتافريس.

فبـدال مـن الدخـول إىل ذلك العالـم الجديد عـر شاشـات الكمبيوتر وأجهـزة الهواتف الذكية، سـوف 
يتـم الدخـول إليه عر نظـارات الواقع االفـرتايض، تلك التـي يتم اسـتخدامها يف ألعاب الفيديـو حالياً، 
لكـن بدالً من اسـتخدامها كوسـيلة للعب مثل أذرع الباليستيشـن، سـتتم إعادة تصميمهـا لكي تصبح 
بديـالً للهواتـف الذكيـة، فتصبـح متصلـة باإلنرتنت، وسـيتم دمـج تقنيات الواقـع املعـزز معها، تلك 
التقنيـات التي تعـرض املعلومات الخاصـة كافة بأي يشء تقع عليـه عينك يف الواقـع الحقيقي، وبذلك 
يتـم دمـج تقنيـة الواقع االفـرتايض التي تغلـب عليهـا التصميمـات الرقمية، مـع الواقع املعـزز الذي 
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يغلـب عليه الواقع، فينشـأ عالـم مختلط هو املتيافـريس، وألن جميع التفاعالت اإلنسـانية التي سـوف 
تتـم خـالل عالم امليتافريس هي ثالثيـة األبعاد، أي تتم يف بيئـة صناعية تحاكي تمامـاً البيئة الطبيعية، 
حيـث توجد األفـراد بأنفسـهم داخلها ويصنعـون األحـداث بتحركاتهـم الفعلية داخلهـا، وليس فقط 
عـر لوحـات املفاتيـح وكامـريات الفيديو، فقـد كان من الـروري إيجاد وسـيط قوي للغاية يسـمح 
بنقـل هـذه البيانات العمالقـة كافة يف زمنهـا الحقيقي وبرسعـة عالية جـداً، وهنا تأتـي أهمية الجيل 
الخامـس لالتصـاالت الالسـلكية، الـذي يعتـر الوسـيط الذي يضمـن خلق هـذا العالم الجديـد، ومن 
دونـه ال يمكـن إنشـاؤه، فهـو بمنزلة حجر األسـاس لربـط التقنيـات الذكيـة كافة ببعضها ويسـمح 
بنقـل كميات كبـرية جداً مـن البيانات يف الوقـت الحقيقي لهـا، فيجعل مـن امليتافريس عاملـاً حقيقياً.

هـذا التطـور يف نظـارات الواقع االفرتايض يشـبه إىل حـد كبري التطـور يف الهواتف الذكيـة، حينما قدم 
سـتيف جوبـز ألول مـرة هواتف اآليفـون عام )00)، وتـم دمج الهاتـف التقليدي مع جهـاز اآلي بود 
مـع اإلنرتنـت، فظهـر لدينا هاتـف اآليفون، ثـم تطـورت الهواتـف الذكية عى هـذه الشـاكلة لتصبح 
إحـدى األدوات الثوريـة التـي غـريت شـكل التفاعالت اإلنسـانية يف وقت قصـري للغاية، وهـذا أيضاً ما 
سـوف تفعلـه نظـارات الواقـع االفـرتايض الجديدة، فهـي أداة الدخـول لعالـم امليتافـريس مثلما كان 

الهاتـف الذكي أداة الدخـول إىل اإلنرتنت.

ثالثًا: تطبيقات واستخدامات ال متناهية: 

تتعـدد تطبيقـات امليتافـريس، وتشـمل أوجـه الحيـاة اإلنسـانية كافة، مـن العمـل للتعليـم والرتفيه 
والتسـوق وبنـاء العقارات وممارسـة األلعـاب، ويمكن توضيح بعض هذه االسـتخدامات يف السـطور 

لية: لتا ا

املنزل، العمل، العالم: ثالثة عوالم تؤسسها الفيس بوك:

يعتـر “امليتافـريس” عاملـاً اختيارياً، يُبنـى وفق رغبات ُمسـتخدميه، فيسـتطيع األفراد إنشـاء عاملهم 
الخـاص بهـم، وقد قسـمها زوكربرج يف طرحـه السـرتاتيجية رشكة ميتـا الجديدة إىل ثالثـة عوالم أو 
Ho� ”و”آفـاق العمل ،Horizons Home كمـا أطلق عليهـا، وهي “آفاق املنـزل” أو Horizons  آفـاق

)9(.Horizons world ”و”آفـاق العالم ،rizon Workrooms

داخـل “آفاق املنزل”، يسـتطيع امُلسـتخدم إنشـاء نسـخة افرتاضية تطابـق منزله األصيل، ويسـتطيع 
التجـول فيهـا بمجـرد ارتـداء نظـارة الواقـع االفـرتايض، ومـن ثـم يسـتطيع أن يدعـو زمـالءه عر 
“امليتافـريس” إىل قضـاء وقـت معـاً داخل املنـزل، أو مشـاهدة مبـاراة كرم قـدم، أو حتى اسـتذكار 

واملراجعة. الـدروس 
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وباملثـل عـى مسـتوى األعمـال، حيـث تقـوم الـركات بنـاء مقـار لهـا داخـل امليتافـريس، محددة 
بالعنـوان واملـكان واملوقـع، تسـتقبل فيهـا العمـالء، ويذهب املوظفـون إليهـا يومياً، فقط عـر ارتداء 
نظـارة الواقـع االفـرتايض الخاصـة بهـم، فيتالقـي الجميع يف عالـم افـرتايض، كل له مكتبـه الخاص 
وأغراضـه الشـخصية، ينجـز فيـه املوظفون املهـام املطلوبة لكـن من دون مغـادرة املنـزل، وبدالً من 
إجـراء االجتماعـات عـن طريـق “زووم”، التطبيـق األشـهر يف خدمـات الفيديـو كونفرانـس، تتم من 

امليتافريس. خـالل 

وألن تطبيقـات امليتافـريس غـري محدودة، يسـتطيع امُلسـتخدمون إنشـاء عوالـم أخرى خاصـة بهم، 
مثل حضور الحفالت املوسـيقية، أو مشـاهدة أحـد األفالم السـينمائية، أو ممارسـة الرياضة املفضلة، 
فتوفـر لهـم تجربة فريدة يشـاركون فيها بعضهـم لحظات جماعية مـن دون اعرتاف بحـدود مكانية 

جغرافية. أو 

التسوق: تجربة أكثر ترفيهاً ومتعة:

بإمـكان األفـراد داخـل “امليتافريس” التسـوق داخـل املتاجـر وكأنها حقيقيـة، يرى السـلع واألذواق 
كافـة ويختـار منهـا مـا يناسـبه مـن دون أن يغـادر األريكـة التي يجلـس عليهـا أو صالـة األلعاب 

Source: McKinsey & Company,  June 2022. "Value creation in the metaverse: The real business of the virtual world"

2030

2030

2022

4 - 50.2 - 0.3

بحلول عام 2030 ، يمكن أن تولد الميتافيرس 4 إلى 5 تريليون دوالر عبر استخدام المستهلكين والمؤسسات. 
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الرياضيـة، فيقـوم املسـتخدم بالتجول يف متاجـر التجزئة االفرتاضيـة، مقارناً بني العروض واألسـعار 
التـي تقدمهـا، ويختـار أفضلهـا، ويلتقط ما يشـاء من سـلع ومنتجـات غذائية وخـراوات وفاكهة، 
ويضعهـا جميعـاً يف عربـة تسـوق افرتاضيـة، ويدفـع ببطاقـة الدفـع اإللكرتونيـة، يف تجربـة ثالثية 
األبعـاد أشـبه بالواقـع، ال ينقصهـا إال أن يتـذوق الفاكهة قبـل رشائها، ثـم تأتي له جميع هذه السـلع 

عر خدمـة التوصيـل إىل املنزل.

األمـر نفسـه ينطبـق عى أي سـلعة أخـرى، مثـل رشاء املالبس، فيقـوم املسـتخدم باختيـار القميص 
الـذي يرغـب يف اقتنائـه، ويسـتطيع أيضـاً أن يتأكـد مـن صحة املقـاس املناسـب له ودرجة تناسـق 
األلـوان مـن خالل تصميـم “أفاتار” بمقاييس امُلسـتخدم نفسـه لكي يقـوم بتجربة محـاكاة حقيقية 
الرتـداء املالبـس. كمـا يمكن أيضاً تأسـيس منزل بالكامـل عر امليتافـريس، من ألـوان الحائط واألثاث 
واملفروشـات وغـري ذلـك، باآلليـة نفسـها، وهـو مـا سـيتم توضيحـه يف القسـم الخـاص بالعقارات 

االفرتاضية.

التعليم: تجربة أكثر ثراًء وإبداعاً:

سـاهمت التكنولوجيـا بشـكل كبـري يف تغيـري أنمـاط وطـرق التدريـس والتعليـم، مـن الروجيكتور 
ألجهـزة الكمبيوتـر ألجهـزة التابلـت ثـم التعليـم عـن بعـد، إال أن التكنولوجيـا التي تم اسـتخدامها 
عـر عقـود يف عمليـات التعليـم لـم تكـن جميعهـا ذات كفـاءة، بـل كان منها املفيـد وبعضهـا الذي 
كان شـكالً أكثـر منـه مضمونـاً، إال أن ذلـك ال ينطبق عـى امليتافريس، ليـس ألنه كله إيجابـي ومفيد، 
ولكـن ألنـه منصة شـاملة وليـس مجـرد تقنية أو جهـاز ذكي، بـل يمكن داخله إنشـاء عـدد ال متناه 
مـن التطبيقـات التعليميـة، بـرط أن امتـالك جميـع عنـارص امليتافـريس من بنيـة تحتيـة وإنرتنت 
عـايل الرسعـة ونظـارات واقع افـرتايض وبرمجيات تحاكـي املناهج الدراسـة، كل ذلك يتطلـب تمويالً 
كبـرياً قـد يعجز أوليـاء األمـور منفردين عـن تمويله عـر املرصوفات الدراسـية، بل يحتـاج إىل خطة 

حكوميـة ودعـم مـايل كبري بهـدف تطويـر العمليـة التعليمية لبناء إنسـان املسـتقبل.

األمـر ال ينطبـق عى املـدارس فقط، بـل كل ما يتعلـق بالتعليم والتعلم، يشـمل ذلك التعليـم الجامعي 
ومـا بعـده، والتعليـم التقنـي والحـريف، والتعليـم التطبيقـي والنظـري أيضـاً، بـل حتـى الـدورات 
التدريبيـة ومهـارات تطويـر الـذات وغريهـا من أنـواع املعرفـة البرية، يمكـن تطويرهـا وتطويعها 
عـر امليتافـريس لكي تقـدم تجربة شـبه حقيقية، تمامـاً مثلما يتـدرب الطيارون عى أنظمـة املحاكاة 

قبـل القيام برحلتهـم األوىل.

فتخيـل مثـالً أن يكـون الطالـب جالسـاً يف غرفـة املنـزل يستكشـف أعمـاق املحيـط الهـادئ داخل 
امليتافـريس مـع صديق لـه يف مكان بعيـد حول العالـم، أو أن يسـافر يف نزهـة إىل الفضـاء الخارجي 
مستكشـفاً كواكـب املجموعـة الشمسـية، أو حتـى يذهب يف رحلـة إىل مركـز األرض مع الروفيسـور 
ليدنـروك بطـل الرواية الشـهرية “Journey to the Center of the Earth” هذا هـو النموذج املثايل 
الـذي يقدمـه امليتافـريس للعمليـة التعليميـة، متخطيـاً بذلك حـدود العالم العـادي التقليـدي وقيود 
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الزمـان واملـكان، أو أن يقـوم األسـتاذ يف كليـة الطب بإجـراء عمليـة جراحية ملريض بحضـور مبارش 
للطـالب كافـة يف قاعـة املحارضات عـر امليتافريس، فريتـدي كل طالـب نظارته االفرتاضيـة الخاصة، 
التـي تضعـه فـوراً داخل غرفة العمليات، ويسـتطيع أن يشـاهد وبدقة مهـارة الطبيـب يف التعامل مع 
الحالـة املرضيـة، وأن يسـاعده أيضاً يف إتمـام العملية الجراحية، لكـن ليس من خـالل مناولة الطبيب 
املعـدات الطبيـة التـي يحتاجهـا، فالطالـب غـري موجود فعليـاً داخـل غرفـة العمليات، ولكـن يمكن 
مسـاعدته مـن خـالل قـراءة البيانـات الحيويـة للمريـض، ولفت انتبـاه الطبيـب إىل أي طـارئ، كما 
يمكـن لألطبـاء الصغـار القيـام بالعمليـات الجراحية تحـت إرشاف األسـاتذة الكبار عر مشـاركتهم 

مـن خـالل امليتافـريس، فيقومون بتوجيههـم كأنهم موجـودون بالفعـل داخل غرفـة العمليات.

فـإذا كانـت مهـارات القـراءة والكتابة وعلـوم الرياضيـات كافيـة لاللتحـاق بوظيفة آمنـة وروتينية 
خـالل العقـود املاضيـة، فهـذا لـن يؤمـن يف املسـتقبل القريـب وظيفـة أو مصـدر دخل، ليـس فقط 
ألن معظـم الوظائـف سـوف تكـون معتمـدة عى التكنولوجيا بشـكل أسـايس، بـل أيضاً ألنها سـوف 
تحتـاج نوعيـة خاصة مـن املهارات والقـدرات األخرى التـي تحفز اإلبداع املسـتمر واالبتـكار والتفكري 
النقـدي وحـل املشـاكل والقـدرة عى التخيـل وربط العنـارص ببعضها، وليـس فقط التلقـني والحفظ 

وحـل املسـائل الرياضية.

 

   

 

ً

تطبيقات واستخدامات ال متناهية للميتافيرس
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قـد يسـاهم امليتافـريس يف تحقيـق ذلـك، لكـن بالطبع لـن يكون لجميـع األطفـال يف جميـع املراحل 
التعليميـة، خاصـة الـدول التي تعانـي الفقر وضعف البنيـة التحتيـة الرقمية، بل حتى الـدول الغنية 
املتقدمـة، قـد تعجـز عـن بنـاء الشـكل املثـايل للتعليـم عـر امليتافـريس، لكـن يكفـي وجـود بعض 
التطبيقـات لـه يف علوم الفيزيـاء والجيولوجيا والفضـاء والطب وعلـوم النانـو والبيوتكنولوجي، وهي 
علـوم تحفـز التكفـري واالبتـكار وتحتـاج إىل وسـيط جيد مثـل امليتافريس يمكـن تقديمها مـن خالله 

للطـالب لتبسـيط وتسـهيل املحتـوى العلمي املركـب واملعقد.

العقارات: ازدهار نوع جديد من املطورين العقاريني:

أحـد أهـم عنـارص اكتمـال منظومـة امليتافـريس هـو وجـود مسـاحة افرتاضية عـر اإلنرتنـت تمثل 
األرض االفرتاضيـة، ويتـم فيهـا بنـاء هـذه النظـم والرمجيـات والعنـارص التي سـوف يسـتخدمها 
األفـراد ملحـاكاة تجاربهم داخـل امليتافريس. فاألمر ببسـاطة أشـبه تماماً بحجز مسـاحة عر خدمات 

السحابية. الحوسـبة 

وقـد يكـون هـذا املكان عر “سـريفرات” أو خـوادم تابعـة للركة نفسـها، مثلما تسـعى رشكة فيس 
بـوك لتحقيقـه، فتقـوم ببنـاء عالـم امليتافـريس الخاص بهـا عـر “سـريفراتها”، ويسـتطيع األفراد 

التفاعـل والتواصـل واملحـاكاة داخـل امليتافـريس الخاص بهـذه الركة عر “سـريفراتها”.

وقـد يكـون أيضاً عر رشكات أخرى وسـيطة تقـدم خدمات رشاء أو اسـتئجار مسـاحة افرتاضية عر 
خوادمهـا لبنـاء امليتافـريس الخـاص لعمالئهـا. فقـد تكـون منصة تسـمح بـراء قطـع أراض وفقاً 
ألغـراض متنوعـة، وقـد تكون لعبة تسـمح للمسـتخدمني بـراء قطعة أرض ملمارسـة اللعبـة عليها، 
وقـد تكـون منصة تعليمية تسـمح للمسـتخدمني براء قطعـة أرض لتنظيم ورش عمـل ومحارضات 

. عليها

وهـذا األمـر تمامـاً مثـل الفـرق بـني املطـور العقـاري الـذي يقـوم بـراء قطعـة أرض لبنـاء مول 
تجـاري عليهـا مثـالً، وبـني املسـتثمر الـذي يقـوم بـراء محـل داخل هـذا املـول. فهناك مـن يقوم 
ببنـاء امليتافـريس الخـاص بـه بصـورة كاملة مثـل فيس بـوك، وهنـاك من يقـوم ببنـاء وبيع بعض 

واملسـتثمرين. للزبائن  وحداتـه 

كل مـا يف األمـر أن الركة، عى سـبيل املثـال، تقوم براء قطعـة أرض افرتاضية عر إحـدى املنصات، 
ويتـوىل فريـق التصميـم والتطويـر الخـاص بها بنـاء مقرها فـوق هـذه األرض؛ فيتم تصميـم املبنى 
واملكاتـب الداخليـة ومناطـق خدمـة العمـالء والتفاصيل الواقعيـة كافة، لكـن داخل مبنـى افرتايض. 
ثـم يقـوم املوظفـون أو العمالء بالدخـول إىل هذا املبنى عـر أجهزة الواقـع االفرتايض والواقـع امُلعزز، 
فيتـم ارتـداء النظـارة االفرتاضيـة والتجول داخـل هذا املبنـى ومقابلة أحـد املوظفـني املختصني، عى 

سـبيل املثال.
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كذلـك يمكـن رشاء قطعة أرض لعمل مـكان للتجمع وإقامـة الحفالت بداخله، أو عيادة طبية ملمارسـة 
الطـب عـن بُعـد واسـتقبال املـرىض “أوناليـن”، أو بنـاء محل لـراء املالبـس، أو حتـى رشاء قطعة 
أرض افرتاضيـة لبنـاء منـزل واسـتقبال الضيـوف بداخلـه. فكل مـا هو مطلوب هـو ارتـداء النظارة 

االفرتاضيـة فقـط والتجول بحريـة تامة.

وقـد القـت هـذه العقارات إقبـاالً كبـرياً من املطوريـن، فأعلن عـدد من الـركات العاملية عـن رشائها 
قطـع أرض افرتاضيـة بمبالـغ تصـل إىل ماليـني الـدوالرات، وذلك عر منصـات ميتافـريس تعمل عر 
“البلـوك تشـني”، وقالت عنها رشكـة إدارة األصـول الرقميـة Grayscale إنها توفـر فرصة الحصول 

عـى إيرادات سـنوية تبلغ تريليـون دوالر. 

ومـن املنصـات التي تقدم هـذه الخدمات منصـة Decentraland التي تسـمح للزبائـن بالدخول عى 
موقعهـا واختيـار قطعـة أرض افرتاضية مقسـمة إىل قطـع محددة املسـاحة )6x(6) مـرتاً(، والدفع 
عـر عملـة “اإليثرييوم” امُلشـفرة التـي تسـتند إىل خاصيـة )“Non�fungible token “NFT(؛ وهي 
بمنزلـة عقـد غـري قابل لالسـتبدال مسـجل عـر نظـام “البلوك تشـني” يضمـن ملكيـة صاحب هذه 
األرض. وبمجـرد أن يقـوم املسـتخدم بالدفـع للمنصـة عر عملـة “اإليثرييـوم”، تصبـح األرض ملكاً 
لـه ومسـجلة عر “البلوك تشـني” بخاصيـة NFT، ثم يبـدأ يف اسـتغاللها بالطريقة التـي يرغبها.)0)(

وتسـمح تلـك املنصـة، أي Decentraland، للمسـتخدم بـأن يشـاهد موقـع القطعـة التـي سـوف 
يختارهـا، ويعـرف املواقـع املحيطة بهـا، واملسـتثمرين اآلخريـن الذين قامـوا بالراء بجـوار قطعته 
االفرتاضيـة، والخدمـات املقدمـة القريبـة منها، واملناطق التي تشـهد إقبـاالً كبرياً مـن الزائرين لوجود 
أحـد األلعـاب الرائجـة مثـالً قريبـة منهـا؛ وهـو ما يرفـع مـن قيمـة القطعة التي سـوف يشـرتيها 
ملوقعهـا املتميـز، تماماً مثـل رشاء قطعـة أرض يف الواقـع. وعادة ما تتوقـف قيمـة األرض االفرتاضية 
التـي سـيتم رشاؤهـا عى مسـاحتها وقربها مـن مناطق تشـهد كثافة مروريـة عالية، فضـالً عن مدى 

شـهرة املنصـة أو اللعبـة التي سـيتم رشاء قطعـة األرض بداخلها. 

فمثـالً، أعلنـت رشكـة ميتافـريس جروب عـن رشاء قطعـة أرض عـى منصـة Decentraland بقيمة 
)).) مليـون دوالر، كمـا قامـت رشكـة Republic Realm، وهـي رشكـة اسـتثمار عقاريـة رقمية، 
بـراء قطعـة أرض أيضاً عر املنصة نفسـها مقابـل مليـون دوالر تقريباً؛ حيث تشـمل الصفقة رشاء 
قطعـة أرض تتكـون مـن 9)) قطعـة أو حـوايل )6 مـرتاً مربعـاً مـن األرض الرقميـة، وهذا السـعر 

يعتـر أعى قليـالً من متوسـط سـعر املنـازل يف مانهاتن.

ومـن االسـتخدامات األكثر رواجـاً يف العقارات االفرتاضية هي بناء مسـاحات ملمارسـة ألعـاب الفيديو 
مثـل لعبـة Axie Infinity والتـي يسـتطيع املسـتخدمون رشاء قطعـة أرض بداخلهـا والبنـاء عليها 
ملمارسـة اللعبـة، أو لعبـة Sand Box والتـي يسـتطيع املسـتخدمون أيضـاً رشاء قطعـة أرض للبناء 

وممارسـة تجاربهم االفرتاضيـة عليها. 
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الميتافيرس

رابعًا: مستقبل العمران البشري في ظل الميتافيرس:

عديـدة هـي اسـتخدامات “امليتافـريس”، وقـد يكون مفيـداً يف بعـض جوانبـه الرتفيهيـة والتعليمية، 
مثـل ألعـاب الفيديـو أو مشـاهدة األفـالم أو االسـتمتاع بقضـاء وقت فراغ، بخـالف أهميتـه يف عملية 
التعليـم، سـواء داخـل املؤسسـات التعليمية أو عـن بُعد. فهـو رضوري يف كلتـا الحالتـني، لكن يبقى 

التخـوف من اتسـاع نمـاذج اسـتخدام “امليتافـريس” ليطغى عـى جوانب الحيـاة اإلنسـانية كافة.

عالم أكثر مادية رغم كونه افرتاضياً:

هـذا العالـم املاورائـي الجديـد قد يشـكل فرصة للبريـة مثلما يشـكل تهديداً لهـا، فقد يلجـأ األفراد 
إىل هـذا العالـم االفـرتايض الـذي يصنعونـه بأنفسـهم هربـاً مـن واقـع أليم ومريـر، ورغبـة منهم يف 
االبتعـاد عـن مشـاكل الواقـع وخلق مسـاحة مصنوعة تحقق لهـم رغباتهـم ومتعهم، ويبـدأ األفراد يف 

مستقبل العمران البشري في ظل الميتافيرس

 عالم أكثر مادية رغم كونه افتراضيًا

 تخوفات من انحسار اإلنسانية

أنماط ال متناهية من التفاعالت البشرية

ديكتاتورية الشركات

 مواطنو الميتافيرس

عوالم مغلقة وخفية

تهديدات أمنية مختلفة
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17 العدد 17 - نوفمبر 2022

قضـاء معظـم وقتهـم داخل امليتافـريس من عمـل وتعليم وترفيـه، وال يرتكون هـذا العالـم إال للخلود 
إىل النـوم، وتصبـح الحياة اإلنسـانية مجـرد تفاعالت تتـم عر نظـارات افرتاضية.

فـإذا كان بإمكان امُلسـتخدم إنشـاء عاملـه الخاص داخـل “امليتافريس”، وهـو عالم خال من املشـاكل 
أو الهمـوم، وعالـم يحقـق فيـه طموحاتـه الشـخصية، ويبني فيـه منزله ومدينتـه املثاليـة، ويتعرف 
فيـه عـى أصدقـاء مشـابهني لـه، ويسـتبعد منه مـن ال يـروق لـه؛ فهـو بذلـك يبتعـد كل البعد عن 
عمـران األرض وبنـاء الحيـاة اإلنسـانية، ويرتبـط بعالم مادي رغـم كونه غـري حقيقـي، فالبيئة كلها 
مصطنعـة ومرتبـة وفـق خيـال املسـتخدم ورغباتـه، كأنـه يكتب رواية سـعيدة ثـم يعيـش أحداثها 
بنفسـه، فيُدمنُهـا ويصبـح غـري قـادر عـى الخـروج منهـا ملواجهـة الواقـع الـذي قـد يكـون مريراً 
بالنسـبة لـه، وحينما يشـبع رغباتـه وملذاته فيها ويصل لنشـوة هـذا العالم االفرتايض يبـدأ يف البحث 

عـن املزيد مـن املاديـة لتحقيـق مزيد مـن املتعة.

وإذا كان األمـر كذلـك، فمـن سـيقوم بمهمـة عمـارة األرض، ومـن سـيقوم برتبيـة األجيـال القادمة 
حينمـا ينشـغل الجيـل الحايل عـن حقيقتـه بالواقع االفـرتايض، وكيف يتحقـق العمران الـذي يتطلب 
التدافـع البـري الواقعـي وليـس تعمري مسـاحات افرتاضية غـري واقعية يسـتطيع فـريوس كمبيوتر 

تدمريهـا ومحوهـا تماماً؟

تخوفات من انحسار اإلنسانية:

إذا مـا بـدأ األفـراد يشـعرون أنهـم يملكـون هـذا العالـم الجديـد، ويجـدون فيـه حريتهـم املطلقة، 
وأحالمهـم املحققـة، فيسـتفيقون عـى كابوس أنهـم أصبحوا سـجناء يف عالـم امليتافـريس، مثلما تنبأ 
“نيـل ستيفنسـون” يف روايتـه “أسـياد العالـم الجـدد”، فـال هـم يسـتطيعون الخـروج مـن عاملهم 

املصطنـع، وال يسـتطيعون العـودة إىل عاملهـم الطبيعـي القديم.

فتتحول حياة امُلسـتخدم الحقيقية شـيئاً فشـيئاً إىل كابوس من دون أن يدري، فال يهتم بشـكل منزله 
الحقيقـي، وال بشـكل مدينته الحقيقية، وال يسـعى إىل تعمري األرض التي يسـكن فيهـا، ويكتفي ببناء 
جنـة خياليـة يف عالم افـرتايض، يعيـش فيها طيلة اليـوم ويرتبـط بها أكثر مـن ارتباطـه بواقعه، وال 
يـرتك نظارتـه االفرتاضيـة إال عنـد النـوم، تمامـاً مثلمـا يفعل كثري منـا اليـوم، حيث ال يـرتك الهاتف 
مـن يـده إال عند ذهابـه للفراش، فـال يعيش مواطـن امليتافـريس حياته الحقيقيـة ليالً وال نهـاراً، وال 
يعلـم شـيئاً عـن واقعه؛ فكل مـا يهم حينها هـو العالم االفـرتايض الذي بنـاه وحقق فيـه أحالمه التي 

اكتفـى ببنائها يف عالـم “امليتافريس”.

وقـد يـروق هذا الوضـع للبعض، الذيـن اصطدموا بمشـاكل الحياة، واكتأبـوا منها، وقـرروا االنتحار، 
فيكـون عالـم “امليتافـريس” ملجأً لهم من الواقـع وبديالً جيـداً لالنتحار. لكن كيف سـيكتمل العمران 
البـري حينمـا يغيـب الناس عن مواجهـة حقيقتهـم ومصريهم، وأن يسـعوا بجـد إىل تغيري وضعهم 

إىل األفضـل دائمـاً، وأال يستسـلموا بالذهاب إىل عالم افرتايض يسـهل تحقيـق اإلنجاز فيه.
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الميتافيرس

أنماط ال متناهية من التفاعالت البرشية:

إذا كان باإلمـكان إنشـاء عوالـم افرتاضيـة ال متناهية عـر امليتافريس، فمعنـى هذا أن هنـاك أنماطاً ال 
متناهيـة مـن التفاعالت اإلنسـانية التـي يمكـن أن تتم عر هـذا العالم، ولعـل هذا مـا قصدته “فيس 
بـوك” مـن خـالل اختيار شـعار “مـا ال نهاية” للركـة األم الجديـدة، حيث يعيـش فيها األفـراد إما 
بشـخصياتهم الحقيقيـة أو االفرتاضيـة، فيسـتخدم كل شـخص اآلفاتـار )Avatar( الـذي يتمنى أن 
يكـون عليـه، ويتعامـل داخـل هـذا العالـم الجديد بشـخصيته املتغـرية بـني الحقيقيـة واالفرتاضية، 

فتبـدأ كل شـخصية منهمـا يف إفـراز أنمـاط من التعامـالت املتعـددة تتفاعل فيمـا بينها. 

وقـد يذهـب هـذا العالـم إىل أبعد مـن ذلك، ملعايشـة ليس فقـط األحياء، بـل األموات أيضـاً، من خالل 
إعـادة إحيـاء شـخصيات افرتاضيـة قد ماتـت بالفعل، كاألصدقـاء املقربـني أو أحد األبويـن أو األبناء، 
ويتـم ذلـك مـن خـالل اسـتخدام البيانـات الرقميـة كافـة الخاصة بالشـخص الـذي تُـويف كالصور 
والفيديوهـات وبصمـة الصوت والبيانات الشـخصية، وعر نظام ذكاء اصطناعي يتم إنشـاء شـخصية 

افرتاضيـة له تسـتمر يف عالـم امليتافـرس وتتفاعل مـع دائرة املقربـني منها.

وقـد يفكـر بعض األفـراد الذيـن يعانون أمراضـاً تقل فرصـة الحياة معها يف إنشـاء هذه الشـخصية 
التـي تتفاعـل داخل امليتافـريس أثناء حياته لكي تسـتمر بعد وفاتـه، فتظل النسـخة االفرتاضية حية، 
تُفكـر بطريقتـه نفسـها وتسـتخدم مصطلحاتـه نفسـها وتتحـدث بنرة صوتـه، فيكـون امليتافريس 
عاملـاً بـال أمـوات، يشـبع فيـه األفـراد رغباتهـم الجامحـة، مـن دون أن يغـادروا حتى األريكـة التي 

عليها. يجلسـون 

ديكتاتورية الرشكات:

ال يوجـد هنـاك مـا يضمـن تحقيق الشـفافية داخـل هـذا العالم الجديـد، فالـركات تجيـد الحديث 
عـن الخصوصيـة، بـل وتضـع الرتتيبات التـي تضمن عـدم اخرتاقهـا، لكن تعطـي لنفسـها الحق يف 
التجسـس عـى األفـراد وجمـع بياناتهـم، وإذا كانت حيـاة األفـراد بهـذه الطريقة داخـل امليتافريس، 
فمعنـى ذلـك أنهم أصبحـوا بالفعل عبيـداً لـدى رشكات التكنولوجيـا العمالقـة التي تمتلـك البيانات 
كافـة املتعلقـة بـأدق تفاصيل حياتهم الشـخصية، هـذه البيانـات توظفهـا الـركات لتكريس مزيد 
مـن التبعيـة ومزيـد من ربط األفـراد بهذا العالم، فهـي تعلم احتياجاتهـم وأفكارهم وتتوقع سـلوكهم 
وتهيـئ البيئـة لتحقيق ذلك، فيشـعر املسـتخدمون أن هـذا املكان هـو “الجنة االفرتاضيـة” التي كانوا 

يبحثـون عنهـا، تناسـبهم تمامـاً أكثر مـن واقعهـم الحقيقي، فال يرغبـون يف االبتعـاد عنها.

وهنـا تبـدأ هذه الركات يف ممارسـة أشـكال الديكتاتوريـة كافة رغبـة منها يف تحقيق أكر مكاسـب 
ممكنـة واحتـكار أكر حصـة من السـوق، فتتجسـس عى املسـتخدمني وتجمـع البيانـات الرورية 
وغـري الروريـة وتوظفها لتحقيـق أهدافها، سـواء كانت اقتصادية تتمثـل يف زيادة العوائـد املالية أو 
سياسـية مثـل دعـم نظم سياسـية معينـة أو هدم أخـرى، حفز الـرأي العـام االفرتاضيـة نحو قضية 

معينـة كاملثليـة الجنسـية مثالً أو حجـب الحديث عن قضايـا ال تتوافـق وأهدافها.
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هـذا الكـم الضخـم مـن البيانـات السـيرانية Cybernated Data التـي تجمعهـا الـركات حـول 
املسـتخدمني يـؤدي يف النهايـة للتسـاؤل عـن حـق األفـراد يف عـدم االحتفـاظ ببياناتهم أو مـا يمكن 

.The Right To Be Forgotten تسـميته بالحـق يف النسـيان

مواطنو امليتافريس:

هـذه الديكتاتوريـة ال تمارسـها الـركات ضد مسـتخدميها فقـط، بل ضد الـدول أيضاً، فال سـيادة 
لدولـة عـى مواطنيهـا، ألنهم أصبحـوا مواطنـني ميتافريسـيني بالفعـل، يسـتطيعون إنشـاء دولتهم 
داخـل امليتافـريس ووضـع قوانينها التي تتناسـب مع توجهاتهـم، والتي غالبـاً ما سـتكون تمرداً عى 
قوانـني الواقع وأعرافه، ويسـتطيعون اختيار رئيسـها وحاكمهـا، ووضع النظام السـيايس واالجتماعي 

الذي يتناسـب مـع أيديولوجيتهـم ورغباتهم.

ويبـدأ مواطنـو امليتافـريس يف اكتسـاب حقوق سياسـية داخل هـذا العالـم االفرتايض يكـون لها تأثري 
يف العالـم الواقعـي، فامليتافـريس عالم وسـطي بني االفـرتايض والواقعـي، وأي تغري يف أحدهما سـوف 
تكـون لـه تبعيات عـى اآلخر، هـذه الحقـوق االفرتاضية الجديـدة قد تؤثر يف شـكل النظام السـيايس 
واالجتماعـي الحقيقـي للدولة، ألنه ببسـاطة إذا وجـدت فكرة مؤيديـن لها داخل امليتافريس وانشـؤوا 
واقعهـم االفـرتايض لتنفيذهـا داخل امليتافـريس، فظل هـذه الفكرة قـد ينعكس عى الواقـع حتى تجد 

إىل هناك. لها طريقـاً 

عوالم مغلقة وخفية:

رغـم أن الـركات تخرتق خصوصية املسـتخدمني وتوظـف بياناتهـم، فإنها تجيد تأمني حسـاباتهم، 
وتمكنهـم مـن األدوات التـي يسـتطيعون بهـا تأمـني بياناتهـم، فهـي تقطـع كل طريـق عـى غريها 
للوصـول إىل بيانـات املسـتخدمني، وهنـا تعطـي املسـتخدمني فرصـة إنشـاء عوالـم خفيـة داخـل 
امليتافـريس، تمامـاً مثل عوالـم اإلنرتنت املظلم أو الــ Dark net، فتجد املنظمـات اإلجرامية والحركات 
اإلرهابيـة فرصـة لتطويـر نشـاطهم، ويجـد املخربون واملندسـون مسـاحة غـري مرئيـة تمكنهم من 
تحقيـق أهدافهـم، وتبـدأ الثقافـات الشـاذة والعادات الغريبـة يف التجمـع داخل الجزء غـري املرئي من 
امليتافـريس، هـؤالء جميعـاً يشـكلون بؤراً تهـدد أمـن األفراد بـل واألمن القومـي ورغم ذلـك تصعب 

ومحاسـبتهم. مراقبتهم 

تهديدات أمنية مختلفة: 

هـذه العوالـم الخفيـة قد تفـرز أنماطـاً جديدة ومتطـورة مـن التهديدات األمنيـة غري املسـبوقة، مثل 
إدمـان املخـدرات ومشـاهد العنـف والجنـس واملخـدرات الرقميـة، يضاف إىل ذلـك عمليـات الرسقة 

والنصـب واالبتـزاز والتحـرش االفرتايض.
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الميتافيرس

وقـد ترغـب التنظيمـات املتطرفة يف االسـتفادة من املميـزات التي تقدمهـا امليتافريس لتنفيـذ أجندتها 
املتطرفـة، سـواء يف عمليـات التدريـب واملحـاكاة أو الدعاية واإلعـالن أو التواصـل، ومع الوعـود التي 
قدمهـا مـارك زوكربـرج بالرتكيز عـى مفاهيم الخصوصيـة كبنية أساسـية يف نظـام امليتافريس، فإن 
ذلـك قـد يفرض مزيـداً مـن القيود عـى املؤسسـات واألجهزة األمنيـة التي تسـعى خلـف التنظيمات 
املتطرفـة، فمـن املحتمل أن تسـتفيد هـذه التنظيمات مـن امليتافريس من خـالل عدة أنمـاط تتمثل يف 

التايل:

- التدريـب واملحـاكاة: مـن خالل ارتـداء نظـارات الواقع االفرتايض تسـتطيع التنظيمـات املتطرفة 
تدريـب عنارصها، سـواء كانـوا تابعـني للتنظيم املتطـرف أو مجرد ذئـاب منفردة، عى اسـتخدام 
األسـلحة، مثـل صناعة العبـوات الناسـفة، أو التدريـب عـى فك وتركيب البنـادق، أو صناعة 
طائـرات مسـرية بدائية عـر لعب األطفـال، أو غريهـا من أنمـاط التدريـب املختلفـة، فضالً 
عـن ذلـك يمكـن تدريب العنـارص املتطرفة عى تنفيـذ العمليـات اإلرهابية، من خالل عمـل محاكاة 

كاملـة ملرسح العمليـة وتوقيتها والشـخصيات املوجـودة فيها.

- التخفـي والتمويـه: يوفـر امليتافريس ملسـتخدميه قـدراً كبرياً مـن الخصوصية، حيـث يمكن ألي 
شـخص إنشـاء شـخصية افرتاضية لـه من خـالل االفاتـار avatar، تكـون بمنزلة إعـالن عن هذا 
الشـخص من دون الكشـف عـن هويته الحقيقة، فيسـتطيع كل فرد داخـل التنظيم إنشـاء االفاتار 
الخـاص بـه، والذي يكـون معروفاً للجميـع داخل التنظيـم بل وخارجـه أيضاً، مـن دون اإلفصاح 
عـن هويـة هذا الشـخص، تماماً مثـل األسـماء الحركية التـي يسـتخدمها االرهابيـون واملتطرفون 
لتصعيـب عمـل األجهـزة األمنية، فيكـون االفاتـار بمنزلة تطـور لهذا االسـم الحركـي لكي يصبح 

شـخصية افرتاضيـة يتحكم فيهـا اإلرهابي مـن خلف النظـارات الذكية.

- الدعايـة والتجنيـد: عـادة مـا تسـعى التنظيمات املتطرفـة إىل االسـتفادة من كل وسـيلة إعالمية 
لنـر فكرهـا املتطـرف، فحينمـا تـم اخـرتاع رشائـط الكاسـيت ولقيـت رواجـاً كبـرياً داخـل 
املجتمعـات، بـدأت هـذه الجماعـات يف اسـتخدامها، ومـع االنتقـال إىل اإلنرتنـت ومواقـع التواصل 
االجتماعـي، وضعـت هـذه التنظيمـات قدمـاً فيها للوصـول إىل الجمهـور، وكذلك األمـر مع دخول 
عالـم امليتافـريس سـوف تحـاول هـذه التنظيمـات أن توجـد فيهـا لنر فكرهـا بني املسـتخدمني.

وبذلـك يصبـح امليتافـريس أحد الفضـاءات أو املسـاحات االفرتاضية الجديـدة التي تمثـل بيئة خصبة 
ونشـطة للتنظيمـات املتطرفـة ملمارسـة أجندتهـا يف تجنيـد املتطرفني ونـر الفكر الضـال والتدريب 

عـى تنفيـذ العمليـات اإلرهابية لهـدم املجتمعات مـن الداخل.

خاتمة:

عـادة مـا تكـون التكنولوجيا سـالحاً ذا حديـن، فكمـا يمكنهـا أن تفيد البـر وتجعل حياتهـم أكثر 
أمانـاً ورفاهيـة، يمكنها أيضاً أن تتسـبب يف ازعاجهـم، وألن امليتافريس ثورة شـاملة، تتزامن مع ثورة 
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tension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://scholar.harvard.edu/files/mcgivney/files/intro-
ductionlearningmetaverse-april2022-meridiantreehouse.pdf 

2-Dave Johnson, What is augmented reality? Here›s what you need to know about the 3D technology, Busi-
ness Insider, Dec 4, 2020  on https://www.businessinsider.com/guides/tech/what-is-augmented-reality 

3- An Introduction To Learning In The Metaverse, Op.cit.  
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7-Steven Levy, Neal Stephenson Named the Metaverse. Now, He’s Building It, Wired,  SEP 16, 2022, on 

https://www.wired.com/story/plaintext-neal-stephenson-named-the-metaverse-now-hes-building-it/ 

8-Nilay Patel, the metaverse is already here — and it’s full of Pokemon, says Niantic CEO John Hanke, The 
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الـذكاء االصطناعي وإنرتنت األشـياء والبلوكتشـني وغريها مـن التقنيات الذكية، فسـتكون لها تأثريات 
كبـرية للغايـة ومبـارشة عى أنمـاط الحياة اإلنسـانية كافـة، وكمـا يمكن اسـتخدامها فيمـا يفيد، قد 
يمكـن أيضـاً اسـتخدامها فيمـا يـر، ولذا يجـب مـن اآلن وضع اسـرتاتيجية تحـدد الطريقـة التي 
سـيتم التعامـل مـع امليتافـريس بهـا واملجاالت التـي يجـب أن يتم إنشـاء امليتافـريس فيهـا من أجل 
تطويرهـا واملجـاالت التـي ال يجـب، وكذلك صياغـة نمط مـن العالقة املبـارشة مع الـركات املطورة 
التـي تضمـن وجود دور رقابـي إيجابي للدولة عـى مواطنيها داخـل امليتافريس مـن دون أن ينتقص 

ذلـك مـن حريتهم، منعـاً لظهور جرائـم غري مقبولـة داخـل املجتمعات.

كمـا يجـب أن يأخذ هذا التطوير يف الحسـبان حجم الفجوة التي سـوف تزداد داخل وبـني املجتمعات، 
فتكـون املجتمعـات الغنيـة القـادرة عـى دفـع تكلفـة الحصـول عـى هـذه التكنولوجيـا وتطويرها 
واالسـتفادة مـن مميزاتها وتحجيم تهديداتهـا هي األكثر تطـوراً، خاصة يف نوعية التعليم التي سـوف 
يحصـل عليهـا األفراد، وذلك بـني نوعية ونمط التعليـم الذي تقدمـه الدولة املتقدمة داخـل امليتافريس 
وبـني جـودة التعليـم الـذي تقدمه الـدول الفقـرية، فالهوة بني االثنني سـوف تـزداد والفجوة سـوف 
تسـتمر يف االتسـاع بصـورة مضاعفة، بما يـؤدي يف النهايـة إىل تكريـس التبعية وتعميق االسـتغالل، 

فتظـل دول كاملـة يف موضـع الدونية من الـدول املتقدمة.
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