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الدوحة تؤكد أن املعارضة جزء من الشعب البحريني وتدعوها للحوار 

البحرين: فرض حال الطوارئ لثالثة أشهر  وقتلى وجرحى في االشتباكات

كتاب جديد
بغداد ـ أ.ش.أ:  صدر مؤخرا كتاب جديد للدكتورة بتول 

املوسوي بعنوان »السياسة التركية جتاه منطقة اخلليج العربي 
منذ عام1991 وآفاقها املستقبلية«.

ويشتمل الفصل األول من الكتاب على مدخل عام للسياسة 
التركية وأبعادها جتاه منطقة اخلليج العربي، وترى د.املوسوي 
انه من الصعب فهم التطورات احلاصلة على الساحة اخلليجية 

مبعزل عن بيئتها األوسع املتمثلة في الساحة العربية، ولهذا 
مت تخصيص املبحث األول لدراسة السياسة التركية جتاه 

الوطن العربي عموما منذ نهاية السيطرة العثمانية على املنطقة 
العربية والتي امتدت نحو أربعة قرون كتمهيد يضع القارئ 

في صلب البواكير األولى للعالقات العربية ـ التركية بعد نشأة 
تركيا احلديثة عام 1923، واستقالل الدول العربية على فترات 
مختلفة من القرن العشرين،  فقدمت د.املوسوي حملة تاريخية 
عن أهم مفاصل العالقات العربية ـ التركية خاصة بعد اجلمود 

الذي شاب هذه العالقات في النصف األول من القرن العشرين، 
فضال عن املتغيرات السياسية واالقتصادية املؤثرة في طبيعة 

هذه العالقات.

اما املبحث الثاني فقد تضمن بحث موضوع السياسة التركية 
جتاه منطقة اخلليج العربي حتى عام 1991 ودراسة أهم 

التطورات التي طرأت على السياسة التركية جتاه هذه املنطقة 
أثناء هذه املدة، من خالل التطرق الى أهمية منطقة اخلليج 

العربي في املنظور االستراتيجي التركي، كذلك موقف تركيا من 
احلرب العراقية ـ اإليرانية وأبعاد وتأثيرات هذه احلرب على 

تركيا وعالقاتها في املنطقة.
وترى د.املوسوي في هذا الصدد ان تركيا استفادت سياسيا 

واقتصاديا خالل هذه احلرب بعد ان تبنت مبدأ احلياد مما 
جعلها منفذا اقتصاديا للطرفني املتحاربني،  اذ تقول: »اكتسبت 

تركيا أهمية بالغة في املنطقة من وجهة نظر واشنطن التي 
سعت الى استخدام تركيا كمعبر الى إيران في مرحلة مابعد 
اخلميني، مستفيدة من تلك العالقات التي متكنت تركيا من 

بنائها مع إيران أثناء احلرب«.
أما املبحث الثالث فقد سلط الضوء على التطورات احلاصلة في 

السياسة التركية جتاه اخلليج العربي على اثر انتهاء احلرب 
الباردة.

اذ ترى املوسوي ان أزمة اخلليج وفرت فرصة ذهبية لتركيا، 
إلعادة ترتيب أوضاعها السياسية في املنطقة عموما واخلليج 

العربي بشكل خاص السيما بعد الفراغ االستراتيجي الذي 
جنم عن تدمير قوة العراق العسكرية وفرض حصار اقتصادي 

شامل عليه.
أما الفصل الثاني فقد تضمن استعراضا للعوامل املؤثرة في 

السياسة التركية جتاه منطقة اخلليج العربي، وقد مت تقسيمه 
ايضا الى ثالثة مباحث: اختص املبحث األول منها بدراسة 

العوامل اجليوستراتيجية لكونها من اهم العوامل املؤثرة في 
اإلستراتيجية التركية جتاه املنطقة، وفي هذا الصدد تقول 

د.املوسوي: »يعد كل من تركيا ودول اخلليج العربي من 
اكثر الدول تأثرا باملوقع اجلغرافي اذ ميثل كل منهما نقطة 
ارتكاز جيوستراتيجية ضمن منطقة الشرق االوسط«، وقد 

مت التطرق خالل هذا املبحث لعاملني ميكن تصنيفهما ضمن 
العوامل األمنية االول: دور تركيا في قوة االنتشار السريع 

في منطقة اخلليج العربي والثاني: حتدث عن دور االمن 
املائي السيما مشروع »انابيب السالم« الذي اقترحت تركيا 

من خالله ان تزود دول اخلليج العربي باملياه، ثم بعدها بحث 
العوامل السياسية واالقتصادية ودراسة تأثيرها في السياسة 
التركية جتاه اخلليج العربي. اذ قدمت املؤلفة استعراضا لقيم 
التبادل التجاري فضال عن التوقف عند االستثمارات املتبادلة 
بجميع أشكالها. ويتطرق الفصل الثالث من الكتاب إلى عالقة 

تركيا بأمن اخلليج العربي من خالل ثالثة مباحث اختص اولها 
بدراسة ارتباط الدور التركي بالدور األميركي في اخلليج 

العربي وما يشكله هذا االرتباط من مخاطر على أمن اخلليج 
العربي وفي هذا الصدد تقول د.املوسوي: »مبرور الوقت 

ادركت الواليات املتحدة اهمية املوقع املرموق لتركيا في تنفيذ 
اإلستراتيجية األميركية في املنطقة وعدم امكانية االستغناء 

عن الدور التركي في منطقة الشرق االوسط وخصوصا منطقة 
اخلليج العربي« اما املبحث الثاني فقد بحث التنافس التركي 
ـ اإليراني في املنطقة واثر هذا التنافس في منطقة اخلليج 

العربي، بينما اختص املبحث الثالث بدراسة أمن اخلليج في 
مشاريع التعاون التركي ـ اإلسرائيلي، السيما اتفاق عام 1996 

واثاره السياسية واالقتصادية.

السياسة 
التركية 
جتاه منطقة 
اخلليج

لالمم املتحدة الليلة املاضية ان 
بان كي مون يعتقد بش���دة انه 
يتع���ن على االط���راف املعنية 
في البحرين تبني كافة الس���بل 
السلمية لضمان الوحدة الوطنية 
والثبات واالس���تقرار واليجاد 
التي  تسوية لالزمة السياسية 

متر بها البحرين.
وجاء ف���ي البيان ان بان كي 
اكد مج���ددا دعوته لكافة  مون 
البحرين  ف���ي  االطراف املعنية 
الى سرعة محاولة التوصل الى 
ارضية مشتركة تقوم على اساس 
قاعدة عريضة من احلوار موضحا 
ضرورة قي���ام جيران البحرين 
االقليمين واملجتمع الدولي بدعم 
مخطط احل���وار وتوفير بيئة 
مثمرة الح���داث اصالحات ذات 

مصداقية في البحرين.
وفي واشنطن، قال مسؤول 
كبير ب���ادارة الرئيس األميركي 
باراك اوباما ان السعودية أبلغت 
الواليات املتحدة بش���أن دخول 
قوات س���عودية إل���ى البحرين 
قبيل حترك القوات لكن اململكة 
لم تتش���اور معها بش���أن هذه 

اخلطوة.
وأبلغ املسؤول الصحافين في 
باريس »مت ابالغنا قبيل )حترك 
الق���وات( لكنهم لم يتش���اوروا 

معنا«.
كما أعلن متحدث باسم وزارة 
الدفاع االميركية أمس األول ان 
ال���وزارة لم تبلغ بنش���ر قوات 
سعودية »او من مجلس التعاون 

اخلليجي في البحرين«.
وقال الكولونيل ديڤيد البان 
في بيان »ال وزير الدف���اع روبرت 
غيتس وال رئيس اركان اجليوش 
االميركي���ة االميرال مايك مولن 
كانا عل����ى علم بان السعودين 
او ق���وات اخ���رى م���ن مجلس 
التعاون اخلليجي ستنتشر في 

البحرين«.
واشار الپنتاغون الى ان تدخل 
قوات مجلس التعاون اخلليجي 
تقرر بع���د مغادرة وزير الدفاع 
االميركي للمنامة قبل ايام وعلى 

ض���وء تدهور الوضع.

قال الشيخ حمد »هناك معاهدات 
خليجية ودرع اجلزيرة واتفاقات 
امني���ة خليجي���ة واضحة فيها 

التزامات واضحة«.
ودعا رئيس الوزراء القطري 
املعارضة البحرينية للدخول في 
حوار جاد يح���ل مشاكل البحرين. 
وقال »انا انصح االخوة احملتجن 
بان ينسحبوا من اماكنهم، وهذه 
دعوة صادقة، ويبدأوا حوارا جادا 
من قبل احلكوم���ة ومن قبلهم 
للوصول ال���ى النتائج املرجوة 

في البحرين«.
على صعيد آخر، قال السكرتير 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
ان االمم املتحدة على اتصال مع 
جميع االطراف في البحرين سواء 
كان���ت حكومي���ة او من احزاب 

املعارضة الرئيسية.
وذكر بيان صادر عن املكتب 
العام  الصحاف���ي للس���كرتير 

إذاعة ما يسيء للخدمات الصحية 
وللمملك���ة والتعرض للعاملن 
الصحين واإلساءة لهم مبا يفقد 
ثق���ة املترددين عل���ى اخلدمات 

الصحية.
أكد رئيس  في غضون ذلك، 
الوزراء القطري الشيخ حمد بن 
جاس���م آل ثاني في تصريحات 
لقناة اجلزي���رة أمس ان دخول 
البحرين  الى  قوات خيليجي���ة 
مت وفق���ا للمعاه���دات االمنية 
اخلليجية مؤك���دا ان املعارضة 
البحرينية »هي جزء من الشعب 
البحريني« ودعاها للحوار وترك 

االعتصام.
وقال الشيخ حمد »ان املعارضة 
البحريني���ة جزء من الش���عب 
البحريني وه���م يعزون علينا 

مثل باقي شعب البحرين«.
وح���ول وص���ف املعارضة 
للتدخل اخلليجي بأنه »احتالل«، 

عن الوزارة تأكيدها أن االعتداء 
على كوادرها مرفوض رفضا باتا 
وليس له ما يبرره ويتعارض مع 
جميع القوانن واألنظمة املعمول 
بها محلي���ا ودوليا وغريب عن 

عاداتنا وتقاليدنا.
وأضاف���ت أن وزارة الصحة 
تستنكر ما تعرض له كوادرها 
الصحية من اعتداء فإنها تؤكد 
للجمي���ع أن جميع منتس���بيها 
من أطباء وممرضن ومسعفن 
صحين وغيره���م من العاملن 
الصحين يقومون بتأدية عملهم 
مبهنية ودون متييز وتتمنى من 
اجلميع متكينهم من تأدية عملهم 
دون عوائق فضال عن التعرض لهم 
أو منعهم من القيام بتأدية عملهم 
مما قد يلحق ضررا جسيما مبن 
يحتاج لرعايتهم ومساعدتهم..
وأهابت الوزارة بجميع وسائل 
اإلعالم حتري الدقة قبل نشر أو 

عواصم � وكاالت: غداة وصول 
قوات درع اجلزيرة إلى البحرين، 
اصدر عاهل البحرين امللك حمد 
بن عيسى املرسوم امللكي رقم 18 
باعالن حالة »السالمة الوطنية« 
أي »الطوارئ« وذلك في جميع 
انحاء مملك���ة البحرين اعتبارا 
من امس وملدة 3 أش���هر، وذلك 
في ظل ما تش���هده البالد حاليا 
من تصعيدات امنية مست امن 
البالد وعرضت حياة املواطنن 
للخط���ر. وقالت وكال���ة االنباء 
البحرينية ان املرس���وم امللكي 
كلف القائد الع���ام لقوة الدفاع 
الالزمة لتنفيذ  التدابير  باتخاذ 
هذا املرسوم. وأضافت ان املرسوم 
صدر »نظرا للظروف التي متر 
بها مملكة البحرين والتي جرت 
فيها تصعيدات امنية مست امن 
البالد وعرضت حياة املواطنن 
للخط���ر واض���رت مبصاحلهم 
وارزاقهم وتعدت على ممتلكاتهم 
وطالت مؤسسات الدولة« ولفتت 
الى ان هذه التدابير ستنفذ »من 
قبل قوة دفاع البحرين وقوات 
االمن العام واحلرس الوطني واية 
قوات اخرى اذا اقتضت الضرورة 

ذلك«. 
من جهة أخرى، اعلنت وزارة 
الداخلية البحرينية على صفحتها 
في موقع تويت���ر ان احد افراد 
الق���وى االمنية قت���ل امس بعد 
ان دهس »عمدا« بس���يارة احد 

احملتجن.
فيما قال نائ���ب معارض ان 
بحرينيا قتل في اشتباكات مع 
الشرطة مبنطقة سترة وان عددا 

آخر اصيب.

وزارة الصحة تستنكر 

من جانبها، استنكرت وزارة 
الصحة البحرينية االعتداء الذي 
تعرض ل���ه عدد م���ن طواقمها 
الصحية أمس االول أثناء قيامهم 
بواجبهم املهني في إسعاف بعض 
املصابن وكذلك تعرض بعض 
سيارات اإلس���عاف التابعة لها 

لتحطيم بعض نوافذها.
ونقلت وكالة أنباء البحرين 

)رويترز( ناقلة مدرعات حتمل عربات عسكرية قرب احلدود السعودية البحرينية في املنامة أمس  

ايران ترفض التدخل اخلليجي وحتذر من »غضب الشعب البحريني«

املنامة تستدعي سفيرها في طهران احتجاجاً على املوقف اإليراني 
واضاف املتحدث »ال نعتقد 
انه من الصائب ان تكون قوات 
من بلدان اخرى، خصوصا من 
او ان  بلدان اخلليج، موجودة 

تتدخل في قضية البحرين«.
الى ذلك لفتت وكالة االنباء 
الى  الرسمية )ايرنا(  االيرانية 
ان وزير اخلارجية االيراني علي 
اكبر صاحلي طلب من االمن العام 
اكمل  ملنظمة املؤمتر االسالمي 
الدين احسان أوغلو »استخدام 
كل امكانات املنظمة ملنع اللجوء 

الى العنف« في البحرين.
من جهته، أكد رئيس مجلس 
الشورى اإلسالمي علي الريجاني 
أن إرس����ال قوات عسكرية من 
الواليات املتحدة وبعض دول 
املنطقة إلى البحرين سيجعلهم 
الش����عب  »يواجه����ون غضب 
البحريني وبالتأكيد سيعود ذلك 

عليهم بالضرر مستقبال«.
واعتبر الريجاني في كلمة 
أمام اجللس����ة العلنية ملجلس 
الشورى اإلس����المي أمس، أن 
زيارة وزير الدفاع األميركي الى 
البحرين و»املواقف الضبابية 
للدول األوروبية تكشف السلوك 

احلقيقي ألميركا والغرب«.
وأشار في تصريحاته التي 
نقلته����ا وكال����ة أنب����اء »مهر« 
اإليراني����ة إل����ى ان الوالي����ات 
املتحدة كان����ت »تزعم أنها من 
دعاة الدميوقراطية الى ما قبل 
أس����بوعن ولكن حاليا ميكن 
الذي  القلق  استكش����اف ذروة 
تشعر به من الثورات اجلارية 
في املنطقة من خالل خطاب وزير 

دفاعها«.

االيراني���ة أعلن أمس ان دخول 
قوات تابعة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ال���ى البحرين »غير 
مقبول« ولن يؤدي اال الى »جعل 

املسألة اكثر تعقيدا«.
وقال رامن مهمانبرست خالل 
اللقاء الصحافي االسبوعي ان 
»وجود قوات اجنبية غير مقبول 
اكثر تعقيدا  وسيجعل املسألة 

وصعوبة«.

املشترك وترابط أمن دول مجلس 
التعاون على ضوء املسؤولية 
اجلماعية املشتركة للمحافظة 
عل���ى األم���ن واالس���تقرار في 
املنطق���ة، وإن أمن دول مجلس 
التعاون كل ال يتجزأ مبقتضى 
الدفاعية  التع���اون  اتفاقي���ات 
واالمنية املش���تركة بن الدول 

االعضاء في مجلس التعاون.
وكان املتحدث باسم اخلارجية 

البحرين مع إيران ومع مبادئ 
القانون الدول���ي وميثاق األمم 
املتحدة وميثاق منظمة املؤمتر 
اإلس���المي التي حتث جميعها 
على احترام واستقالل وسيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 

الداخلية.
وأكد العامر أن دخول قوات 
درع اجلزي���رة مملكة البحرين 
يأتي انطالقا من وحدة املصير 

اتهمت املنامة ايران بالتدخل 
في شؤونها وتهديد أمن املنطقة 
وقررت اس���تدعاء سفيرها في 

طهران للتشاور.
ونقلت وكالة أنباء البحرين 
الرسمية )بنا( عن حمد العامر 
وكيل وزارة اخلارجية للشؤون 
اإلقليمية ومجلس التعاون إدانته 
إيران  لتصريح وزير خارجية 
عل���ي أكبر صاحل���ي الذي قال 
في���ه ان إيران لن تقف مكتوفة 
األيدي جتاه »تدخل السعودية 

في البحرين«.
وأض���اف ان البحرين تدين 
بش���دة هذا التصري���ح »الذي 
يع���د تدخ���ال ف���ي ش���ؤونها 
الداخلي���ة وترفضه رفضا باتا 
وقاطع���ا باعتباره تهديدا ألمن 
املنطقة وإخالال بالسلم واألمن 

الدولين«.
وقال العام���ر ان ما جاء في 
التصريح اإليراني »يعد تدخال 
س���افرا ف���ي الش���أن الداخلي 
البحرين���ي ومن دولة يفترض 
انها ترتبط مع اململكة بعالقات 
حس���ن اجلوار وهذا ما تتبعه 
دائما البحرين في عالقاتها مع 

إيران«.
وأش���ار إلى أن املنامة على 
اتصال مع األمم املتحدة والدول 
الدائمة العضوية في مجلس األمن 
ومجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية  العربي���ة واجلامع���ة 
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي حول 
هذا »التدخل اإليراني السافر«.

وأضاف ان التصريح اإليراني 
يتعارض وال يتماشى مع أبسط 
مبادئ حسن اجلوار التي تنتهجها 

)رويترز( جانب من التخريب الذي خلفة املتظاهرون في املنامة  

كشف تقرير استراتيجي دولي عن الدور االيراني في 
احداث احتجاجات وثورات داخل دول مجلس التعاون 

اخلليجي بداية من البحرين وعمان.
وأشار التقرير الصادر عن املرصد اخلليجي ملناهضة 
التدخل السياسي واإلرهاب من هلسنكي بفنلندا إلى 

أن بلدان مجلس التعاون اخلليجي تتعرض للعديد من 
التحديات الداخلية واخلارجية، فالبحرين التي يتناولها 
التقرير عانت كغيرها من بلدان املنطقة من هذه احلالة، 

فكانت حركات املطالبة باإلصالح السياسي مطلع 
التسعينيات ثم إجراء إصالحات سياسية لم تكن في 

طموح هذه احلركات، وهو ما أدى إلى اندالع موجة من 
االحتقان السياسي خالل النصف الثاني من التسعينيات 

إلى بداية االنفراج في مطلع األلفية اجلديدة.
ومع بداية االنفراج السياسي كشفت العديد من التيارات 

السياسية البحرينية عن نفسها بتحولها إلى جمعيات 
سياسية ومؤسسات مجتمع مدني متارس أدوارا معلنة 

وغير معلنة.
وبتطور احلراك السياسي زاد حجم التدخل األجنبي 

في البحرين عبر عمليات دعم سياسي ومادي، لتعود 
مرة أخرى حالة اإلضراب وانعدام األمن واالستقرار 

من خالل تنظيمات سرية بعضها قانوني واآلخر غير 
قانوني، وظهرت شخصيات متارس أدوارا مختلفة 

تدعو إلى مزيد من اإلصالح السياسي وزيادة هامش 
احلريات، لكنها تتصادم مع احلكومة وبعض القوى 

السياسية في أغلب األوقات.
وطالب التقرير الشعب البحريني بأن يحذر مما يدبر 
له، وأن عليه مسؤولية حماية وطنه بتحصني نفسه 

من املمارسات التي تصدر عن هذه اجلهات التي تريد 
اإلضرار بالبلد.

وأكد التقرير خطورة جمعيات الفئة الثالثة التي تنهج 
مبادئ الشيعة وأيديولوجيات أساسها ديني أو طائفي، 

فمثال جمعية الوفاق الوطني اإلسالمي تقوم على مبادئ 
نظرية »والية الفقيه«، وهي إيرانية املنشأ، وتضم عددا 
كبيرا من أعضائها، جميعهم من الشيعة. ويرى املرصد 

أن تبني جمعية الوفاق مثل هذه املبادئ من شأنه أن 
يساهم في زيادة التدخل األجنبي في البحرين.

وأضاف أنه خالل الفترة من 2005 إلى 2010 شهدت 
البحرين سلسلة من األحداث اإلرهابية مع بعض 

التدخالت الدولية، كان مصدرها في كثير من األوقات 
اجلمهورية اإليرانية، لكن هذه األحداث والتدخالت قامت 
بناء على حتالف سياسي معقد يضم العديد من األطراف 

التي تعمل وفق منظومة قد تكون معروفة أو غير 
معروفة، لكنها تساهم في زيادة حدة العنف واإلرهاب 

وتزيد من نسبة التدخل في الشأن البحريني.
وأشار التقرير إلى أنه كان التركيز على إثارة الفتنة 

الطائفية بني السنة والشيعة بهدف تهيئة أرضية 
لهذه اجلهات، لتعمل على شحن الناس وتأليبهم ضد 
بعضهم البعض من خالل النعرات الطائفية والتقسيم 

املذهبي، كما روجت لبعض املفاهيم الدخيلة على الشعب 
البحريني مثل تصنيف املواطنني إلى أصليني وغير 

أصليني، األمر الذي حقق لتلك اجلهات فرصة مناسبة 
لضرب التالحم الوطني ألبناء الشعب البحريني، حسب 

جريدة »اليوم السابع«.

الكويت ـ أ.ف.پ: يرى محللون ان ارسال قوات خليجية 
الى البحرين يشكل حتذيرا واضحا اليران بان دول 

مجلس التعاون لن تسمح بسقوط احلكم في البحرين.
وقال مدير مركز اخلليج للدراسات في دبي مصطفى 

العاني ان »امن البحرين مهدد من قبل ايران واملعارضة 
البحرينية التي هي مبعظمها موالية لطهران. ان التهديد 

ليس داخليا فقط بل هو خارجي ايضا«.
واضاف ان البحرين »تقع في اخلط االمامي ملجلس 

التعاون اخلليجي الذي لن يسمح بتهديد احلكم فيها.
وذكر العاني بان ايران كانت تدعي سيادتها على البحرين 

طوال 17 عاما، حتى العام 1971،  وان هذا االدعاء مت احياؤه 
مرارا منذ ذلك التاريخ.

بدوره أكد احمللل السياسي املقيم في لندن عبدالوهاب 
بدرخان ان »املواجهة بني احلكومة البحرينية واملعارضة 
الشيعية باتت انعكاسا للمواجهة بني اخلليجيني وايران«.
واضاف بدرخان ان ارسال قوات خليجية »هو بالتأكيد 

حتذير الى ايران واملعارضة الشيعية جلهة ضرورة خفض 
مطالبها االكثر تشددا والقبول باحلوار مع الدولة املستعدة 

لتقدمي تنازالت مهمة«.
من جانبه قال سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات 

االستراتيجية ان »التحرك اخلليجي يرتكز على افتراض 
وجود تدخل ايراني في البحرين.. هناك بني املتظاهرين 
مندسون مدعومون وممولون من قبل جهات خارجية«.

واضاف الفرج »دعونا ال ننسى ان مجلس التعاون 
اخلليجي تأسس في 1981 كتحالف دفاعي ملواجهة التهديد 
االيراني بشكل كبير في اوج احلرب العراقية ـ االيرانية، 

اليوم التاريخ يعيد نفسه«.

تقرير أوروبي يكشف
 الدور اإليراني في البحرين

القوات اخلليجية
 في البحرين رسالة إلى إيران

تقارير


