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»اإلستراتيجية اإليرانية وتأثيراتها في مجلس التعاون« أصدرته مديرة الدراسات احلضارية في جامعة القاهرة 

كتاب جديد يدعو لبناء إستراتيجية إقليمية مع إيران
»االس����تراتيجية االيرانية 
وتأثيراتها في مجلس التعاون 
اخلليجي«، هذا هو عنوان كتاب 
ملديرة مركز الدراسات احلضارية 
وح����وار الثقاف����ات ف����ي كلية 
االقتصاد والعلوم السياس����ية 
من جامع����ة القاهرة د.باكينام 
الش����رقاوي وال����ذي صدر عن 
الدراسات االستراتيجية  مركز 
واملستقبلية في ابريل املاضي.

ويتألف الكت����اب من اربعة 
محاور، حيث ركزت الكاتبة من 
خالله على بحث االستراتيجية 
االيراني����ة وتأثيراتها في دول 
مجل����س التع����اون اخلليجي، 
ال����ى مجموع����ة من  مش����يرة 
الت����ي تتحكم في  املتغي����رات 
حتديد مسار العالقات بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي وايران 
والتي غلب التوتر على الهدوء 
فيها ساردة مصادر هذا التوتر 
والذي ارجعته اوال الى املتغير 
التاريخي واجلغرافي وما تتمتع 
به ايران من مقومات جغرافية 
وتاريخية ككثرة عدد سكانها 
ومساحتها ومتتعها بوفرة من 
الى جانب  الطبيعية،  الثروات 
توافر النفط والغاز، الفتة الى ان 
هذا ما جعل االيرانيني يعتقدون 
على الدوام انه����م االكثر قدرة 
من غيرهم في املنطقة، وبينت 
الكاتب����ة ان هذه املقومات التي 
تتمتع بها اي����ران جعلها متثل 
تهديدا جليرانها وحتديا محتمال 
لنفوذهم خصوصا في ظل نظامها 
السياسي الذي يجسد منوذجا 
تتحفظ دول اجلوار على كثير 
من منطلقات����ه، هذا الى جانب 
كونها دولة شيعية بالقرب من 
أقليات  دول سنية توجد فيها 

شيعية.
وأكدت الكاتبة على ان هذه 
كلها أسباب تدعو الى التوجس 
والشك والتخوف من إيران، كما 
أشارت ايضا الى ان من أسباب 
التوتر بني اجلانبني امللف النووي 
اإليران����ي وتداعيات����ه، وعدم 
التوازن االستراتيجي بني اخلليج 
وإيران، حيث أوردت الكاتبة ان 
حجم القوات العسكرية العاملة 
لدى مجلس التعاون اخلليجي 
مجتمعة 352 ألفا مقارنة ب� 545 

ألفا لدى إيران.

تباينات دول الخليج تجاه إيران

ال����ى جانب إش����ارتها  هذا 
البيئية  للتباينات واخلالفات 
داخل دول اخلليج جتاه إيران 
حي����ث رأت الكاتب����ة ان هناك 
اختالف����ا في وجهات النظر من 
قبل دول اخللي����ج جتاه إيران 
حيث انها ليس����ت موحدة في 
ردها وليست راغبة في مواجهة 

ايران.

الدور األميركي في المنطقة

وتطرقت الشرقاوي في كتابها 
الى الدور األميركي مشيرة الى 
ان منطق����ة اخلليج تعيش بني 
سندان التهديد اإليراني ومطرقة 
الضغط األميركي، مشيرة الى 
الوج����ود األميركي في املنطقة 
والذي جتسد عقب الغزو العراقي 

كتابها مخاوف األنظمة اخلليجية 
إزاء أقلياتها الش����يعية من ان 

تتحول خلدمة مصالح إيران.
وأخيرا حتدثت الكاتبة عن 
األبعاد االستراتيجية اإليرانية 
والت����ي أهمها املل����ف النووي 
إلى جانب األبعاد العس����كرية 

واالقتصادية.

الملف النووي

وبالنس����بة للملف النووي 
اإليراني رأت الكاتبة ان هذا امللف 
موجه للواليات املتحدة األميركية 
وليس اخلليج في الوقت الذي 
توظف فيه واش����نطن مخاوف 
هذه الدول ضد ايران، وتصنيفها 
كمصدر خط����ر للمنطقة يفيد 
املصالح الغربية، ألن من شأنه 
التوافق الضمني  احلفاظ على 
العربية  بني األنظمة احملافظة 
وإس����رائيل بري����ادة أميركية، 
التبعي����ة األمني����ة  وتثبي����ت 

واالقتصادية للغرب وأميركا.
الكاتبة ان تبريرات  وقالت 
إيران انه لالس����تخدام السلمي 
ولكن تسود قناعة خليجية بأن 
ايران تسعى للسالح النووي، 
وفي ح����ال حازته فس����يعزز 
قدراته����ا التفاوضية ومكانتها 

االقليمية.

إنفاق عسكري خليجي باهظ

ورأت ان تكلفة غياب الثقة 
باهظة، متحدثة عن حجم االنفاق 
العسكري لدول اخلليج، مشيرة 
الى ان اململكة العربية السعودية 
ستستأثر مبا قيمته 67 مليار 
دوالر لشراء أسلحة من أميركا 
من ضمن ذلك شراء 85 مقاتلة، 
ونسبت الى مصدر سعودي قوله 
ان الهدف السعودي من التسلح 
هو توجيه رسالة الى اإليرانيني 
بأن لدى السعودية تفوقا جويا 

كامال.
لألبع���اد  بالنس���بة  ام���ا 
االقتصادية فذكرت الكاتبة ان 
اإلمارات تربطها مع إيران تعاون 
الى  اقتصادي كبير، مش���يرة 
ارتفاع حجم صادرات اإلمارات 
الى إي���ران والعكس. اما قطر 
برأيه���ا تتميز ع���ن باقي دول 
اخلليج بعالقات استراتيجية 
مع إيران، خصوصا مع دخولهما 
نادي »أوبك للغاز« والتي تعد 
إيران وقطر اضافة الى روسيا 

ابرز اقطاب هذا احللف.
ال���ى  الكاتب���ة  وخلص���ت 
انه بالرغم م���ن ارتباط ايران 
التع���اون اخلليجي  ومجلس 
بعالق���ات اقتصادية قوية فإن 
العالقات السياس���ية ليس���ت 
كذلك، وت���رى ان احلل يكمن 
اقليمية  في بناء استراتيجية 
ذات مالمح واضحة واتباع نهج 
ديبلوماس���ي فعال مع إيران، 
والس���عي الى تطوير عالقات 
طبيعية مع طهران، مشيرة الى 
ان األمر يعتمد على مدى تقبل 
الواليات املتحدة األميركية ملثل 
هذا التوجه حيث تقبلها يعتبر 
عامال محوريا إلجناح مثل هذا 

السيناريو.
بيان عاكوم  ٭

عودة احملافظني املتشددين جتاه 
دول اخلليج.

العراق.. مدخل إيران اإلقليمي

الكاتبة جزءا  وخصص����ت 
للحديث عن العراق حتت عنوان 
»عراق ما بع����د صدام.. مدخل 
ايران االقليمي«، وهذا العنوان 
يختصر ما ارادت الكاتبة ايصاله 
من تعاظم النفوذ االيراني في 
العراق والذي يعده ساسة ايران 
نقطة االنطالق نح����و الضفة 

الثانية من اخلليج العربي.
ورأت ان دول اخلليج وعلى 
رأسها الس����عودية وقفت على 
الدول اخلليجية ملوازنة  رأس 

النفوذ االيراني في العراق.
وكان����ت الكاتبة ق����د بينت 
ضعف واش����نطن ف����ي العراق 
حتى س����مح الي����ران ان تصل 
الى ان تفاوض واشنطن على 
وجودها في العراق، الفتة الى 
ان انتخابات عام 2010 العراقية 
اثبتت عجز واشنطن وبدا عليها 
نوعا من االستسالم للتحركات 

االيرانية.

إيران واليمن

وبعد احلدي����ث عن التأثير 
االيراني في العراق، حتدثت عن 
تأثيره في اليمن، مشيرة الى ان 
ايران تدعم القاعدة واملتمردين 
احلوثيني بهدف السيطرة على 
املنطقة املمتدة على طول احلدود 

السعودية.
ولفت����ت الكاتبة الى ان هذه 
رسالة من ايران للدول املجاورة 
انهم قادرون على نشر الفوضى 
داخل الدول العربية اذا ما شعرت 
ايران انها استفزت او اذا شعرت 
ان الضغ����وط تتزاي����د عليها 
الغرب واس����رائيل بسبب  من 
الن����ووي، موضحة  برنامجها 
ان ايران اس����تغلت املشاكل في 
اليمن وضعف السلطة لتحويله 
الى معركة بالوكالة بني الفرس 

والعرب.

الملف الطائفي

الطائفي« خصصت  »امللف 
الكاتبة جزءا ال بأس به للحديث 
عن الطائفية والطوائف املوجودة 
في اخللي����ج بالتحديد الطائفة 
الش����يعية، حيث بين����ت انهم 
يتواج����دون بنس����ب متفاوتة 
النواحي  ويحظون مبكانة في 
العامة س����واء في البحرين أو 
الكوي����ت حيث اس����تفادوا من 
االنفتاح السياسي، مشيرة الى 
ان مطالبهم تتراوح بني التمثيل 
النيابي وحكم ذاتي في مناطق 

وجودهم كأغلبية.
وكانت قد فرقت الكاتبة بني 
ال����والء واالنتماء، الفتة الى ان 
تعددية االنتم����اء ال تتناقض 
الوالء، حيث يجب  مع أحادية 
التمييز بني السياسي واملذهبي 
املمكن مث����ال ان يتظاهر  ومن 
الشيعة دعما لشيعة أيضا في 
دولة معينة، ويكون هدفهم ليس 
مناصرة الطائفة وإمنا املوقف 

نفسه.
الش����رقاوي في  ولم تغفل 

للكويت وتتضمن املنطقة قواعد 
عسكرية أميركية، الى جانب بدء 
أربع دول خليجية هي الكويت 
والبحرين وقط����ر واإلمارات، 
حوارا استراتيجيا حول القضايا 
األمنية مع حل����ف الناتو وفق 
مبادرة اس����طنبول للتعاون، 
يعتبر ذلك نهجا يتعارض مع 
الرؤية اإليرانية ألمن اخلليج 
التي يجب ان تعتمد على دول 
املنطق����ة الثمان����ي املطلة على 

اخلليج.
تصريحات إيران املعادية

الكاتبة ان من ضمن  ورأت 
االمور التي تؤدي الى توتر بني 
»اخلليجي« وايران هو اخلطاب 
االيراني والتصريحات املعادية 
التي تثي����ر حفيظة وانتقادات 
الى ان  دول اخللي����ج، الفت����ة 
هذه اخلطابات اثرت في مسار 
العالقات اخلليجية � االيرانية 
الرسمي وغير  على املستويني 
الرسمي، مؤكدة على ان تناقض 
اخلطاب االيراني كان وراء الشد 
واجلذب الذي تشهده العالقات 

اخلليجية � االيرانية.
الكاتب����ة ع����ن  وحتدث����ت 
احلقبات الت����ي مرت بها ايران 
جتاه اخلليج، مش����يرة الى انه 
في عهد االمام اخلميني سادت 
تصريحات داعية السقاط النظم 
اخلليجية املتحالفة مع اميركا، 
ثم فترة هاش����مي رافسنجاني 
والذي س����جل حتوال مهما في 
السياس����ة اخلارجية االيرانية 
والتي حتولت م����ن العداء الى 

التعايش مع دول اخلليج.
كم����ا حتدثت ع����ن وصول 
الرئي����س االيران����ي احم����دي 
جن����اد للس����لطة وتأثيره في 
االس����تراتيجية االيرانية عبر 

غالف الكتاب

وجهات نظر دول 
»التعاون« جتاه مواجهة 

إيران غير موحدة

67 مليار دوالر تنفقها 
السعودية على شراء 

أسلحة من أميركا 
بسبب غياب الثقة 

مع إيران

للدول اخلليجية 
مخاوف إزاء أقلياتها 

الشيعية من أن تتحول 
خلدمة مصالح إيران

العراق مدخل إيران 
اإلقليمي ونقطة 

االنطالق نحو الضفة 
الثانية من اخلليج 

العربي

والوح���دة التي جب���ل عليها 
التاريخ،  الكويتيون على مر 
فكلمات س���موه وتوجيهاته 
كانت وستبقى النبراس الذي 
يهتدي ب���ه احلريصون على 
الكويت والطامحون  مصلحة 
إلى اس���تمرار األم���ن واألمان 
واالس���تقرار في بلدنا الغالي 
الذي يستحق منا بذل الكثير 
في سبيل إعالء كلمته ورفعة 
ش���أنه في جمي���ع املجاالت. 
إن���ه لو مت  الهاجري:  وق���ال 
األخذ بنصائح سموه والعمل 
بكلماته السامية لتجنبنا الكثير 
من املشكالت التي أخذت تظهر 
وتنم���و تكبر مثل كرة الثلج، 
معبرا عن فخره واعتزازه مبا 
شاهده من اس���تقبال شعبي 
النظير، حيث بني أن  منقطع 
هذا االستقبال الشعبي والفرحة 
العارمة التي س���ادت اجلميع 
يجسدان مدى التالحم الوثيق 
واحملبة املتبادلة بني س���موه 
وأبناء وطن���ه، كيف ال وهو 

لنشر الفكر االسالمي الوسطي 
املعتدل. وع����ن املوعد املتوقع 
لالفراج عن املعتقلني الكويتني 
االخرين من معتقل غوانتانامو 
ق����ال العتيبي »العلم عند اهلل 
ثم عند االدارة االميركية«. ومت 
انشاء املركز الواقع في منطقة 
الصليبية على مساحة 4 آالف 
متر مربع ويضم مالعب رياضية 
وصاالت ألعاب ومكتبة وعيادة 

طبية.
أسامة أبو السعود  ٭

داخل القبيلة امال في ان يحدث 
هذا الصراع تغييرات جوهرية 
في خارطة اعضاء مجلس األمة 
يكون نتيجته جن����اح اعضاء 
موالني للحكومة كحال اعضاء 
القبائل في مجلس 1981. وأضاف 
د.العبيسان في تصريح صحافي 
ان صراع القبيلة والدولة حسم 
لصالح االخي����رة منذ مائة عام 
وانصهر اجلميع في بوتقة الدولة 
احلديثة الفتا الى ان شيخ القبيلة 
قدميا كان يستمد قوته ونفوذه 
من افراد القبيلة، واملشيخة من 
املناصب العامة في القبيلة مؤكدا 
انه متى ما حاد ش����يخ القبيلة 
عن جادة الصواب ترك وحيدا 

وانفضت عنه القبيلة.

أشار إلى أن سموه القدوة واملثل األسمى في حب الوطن

الهاجري: حمدًا هلل على سالمة صاحب السمو 
والكويت اليوم أحوج ما تكون إلى حكمته

العتيبي: مركز تأهيل العائدين  من غوانتانامو 
مستمر في عمله بانتظار عودة الباقني 

العبيسان: القبائل انصهرت 
في بوتقة الدولة منذ 100 عام

أبو اجلميع والق���دوة واملثل 
األسمى في حب الوطن والذود 
عنه والسعي إلى إعالء شأنه 
واس���تثمار مقدارته في بناء 

اإلنسان الكويتي املعطاء.

توجه الناش���ط السياسي 
إلى  الهاجري بالتهنئة  محمد 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وإلى جميع أبناء 
الشعب الكويتي مبناسبة عودة 
سموه إلى أرض الوطن ساملا 
معافى بعد أن من اهلل سبحانه 
وتعالى على سموه بالسالمة في 
رحلة العالج التي أجراها سموه 
في اململكة املتحدة، سائال املولى 
عز وجل أن يدمي على سموه 

موفور الصحة والعافية.
وأكد الهاجري في تصريح 
الفرحة والبهجة  صحافي أن 
عمتا قلوب جميع أبناء الكويت 
وهذا ما جتسد من خالل التفاف 
الكويتيني جميعا حول ربان 
س���فينتنا وراع���ي نهضتنا، 
موضحا أننا جميعا والكويت 
اليوم ف���ي أحوج م���ا نكون 
إلى حكة س���موه ف���ي ظل ما 
الداخلية من  تشهده الساحة 
جتاذبات وتش���احنات باتت 
التآلف  تهدد طبيع���ة وروح 

اكد د. خالد شجاع العتيبي 
ان مركز تأهي����ل العائدين من 
غوانتانامو ما يزال مستمرا في 
عمله وان كان املركز خاليا من 

النزالء حاليا.
ولفت في تصريح ل� »األنباء« 
ال����ى ان املركز اس����تقبل 2 من 
العائدين من غوانتانامو وفي 
انتظار االثنني االخرين، مشيرا 
الى ان املركز مس����تمر في اداء 
دوره م����ن حيث اعداد املناهج 
والتواصل مع وزارة االوقاف 

قال أستاذ التاريخ احلديث 
واملعاصر ف����ي جامعة الكويت 
د.نواف فالح العبيسان ان احياء 
الدولة لدور شيخ القبيلة يعد 
مخططا خطيرا ملواجهة تطور 
الفكر السياسي ألبناء القبائل من 
اجل احداث صراع جديد داخل 
القبيلة موضحا ان الزيارات التي 
تقوم بها اقطاب ورموز السلطة 
لتلك الدواوين يعد جزءا من هذا 
املخطط اخلطير الذي يأتي من 
دعم انشطة البادية من مسابقات 
شعرية ومزاين ابل، الفتا الى ان 
احلكومة تريد ان تواجه تطور 
الفكر السياسي ألبناء القبائل 
بحائط آخ����ر متخلف من ابناء 
القبائل إلح����داث صراع جديد 

محمد الهاجري

خالد العتيبي

د.نواف العبيسان

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329

مركز البدع الطبي �سابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

ال�سعب البحري - ق8 - �س بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�س من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX لأول مرة يف الكويت وال�سرق الأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهي اأحدث تقنية اأمريكية ل�س�������د الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائ���ج مذهل��ة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراح�������ة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�س�������ي�س الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية لإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقني�������ة  رباعية 
الأبع�������اد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�س�������اكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت

ال�ساملية - �سارع اخلليج العربي - مقابل نادي اليخوت - تليفون : 25730011 

C O S M O L A S I K

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري عمليـات لـيزك

وت�شــحـيـح نــظــر پ زرع عــد�شــات متــطـــورة

د. جمال بهبهاني

پ ا�شت�شاري طب وجراحة العيون پ ا�شت�شاري جتميل عيون

پ حمجر العني  واجلهاز الدمعي

د. عادل البلوشي


