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أين المشروع الخليجي لمواجهة التهديدات التركية واإليرانية؟
Û Ûعلــى ضــوء التصعيد والتأزم الذي تشــهده
اآلن العالقــات بيننــا وبيــن جارتينــا تركيــا

وإيــران ،وتغــول أطماعهمــا التوســعية في
منطقتنــا؛ لمــاذا ال يوجــد أو يكــون لدينــا

مشــروع اســتراتيجي خليجــي أو عربــي
واضــح لمواجهــة هــذا التحــدي ،والتصــدي

ألطمــاع هاتيــن الدولتيــن اللتيــن تحلمــان
بإســتعادة أمجادهمــا الســالفة التــي ترتكــز

علــى أبعــاد وجــذور تاريخيــة غابــرة؟ فكل

واحــدة منهمــا لديهــا مشــروع :األتــراك
مشــروعهم يهــدف إلــى إحيــاء الخالفــة

والهيمنــة العثمانيــة ،واإليرانيــون يســعون
إلى استنهاض المشروع الكسروي.

وأنزل رسالته فوق ترابها.

والتعــاون العســكري بينهمــا فــي شــمال

وتجــاوز الخالفــات والقفــز فوقهــا والتقيد

وفــي هذا الوقت بالذات ،يتجلى التنســيق

العــراق؛ حيــث تتوغــل القــوات التركيــة

داخــل األراضي العراقية ،وتواصل غاراتها
الجويــة علــى القــرى والبلــدات العراقيــة

المتاخمــة لحدودهــا ،في تزامــن مع قصف
مدفعــي مكثــف لقــوات الحــرس الثــوري

اإليرانــي علــى المناطــق العراقيــة القريبــة
مــن الحــدود اإليرانيــة ،فــي انتهــاك صــارخ

من الطرفين للسيادة العراقية.

العثمانية إلى حالة من التوافق في المرحلة
الشاهنشــاهية  -األتاتوركيــة ،إلــى أن

انتقلت هذه الحالة اآلن لتقف على أرضية
مشــتركة ومرحلــة متقدمــة مــن التنســيق

والتعــاون بينهمــا ،وتوظيــف البعــد الديني
والمذهبــي والهــوس التاريخــي للتمــدد
وتقاســم الســيطرة والنفــوذ علــى المنطقة،

وأصبــح لديهمــا مصالــح متقاطعــة وهدف

أساســي وهو ،ال ســمح هللا ،تدمير المملكة

العربية الســعودية الشقيقة؛ القلب النابض
للمنظومة الخليجية والعربية ،وذلك ضمن

سعيهما القديم المتجدد لنقل أو استقطاب

“الثقل اإلسالمي” إلى أراضيهما واختطافه
من أرض الجزيرة العربية التي شــرفها هللا
واختارهــا لهــذا الــدور؛ فبعــث فيهــا نبيــه

ضــد مــا وصفهــا بالمنظمــات اإلرهابيــة في
البلديــن ،وقــد جــاء ذلــك التصريــح علــى

أثــر الزيــارة التي قــام بها إلى أنقــرة رئيس

األركان اإليرانــي اللــواء محمــد باقــري في
تلــك الفترة علــى رأس وفد عســكري عالي

المســتوى مكــون من تســعة أشــخاص ضم
كبــار الخبــراء وضبــاط المخابــرات فــي

الجيــش اإليرانــي ،وكانــت تلــك الزيــارة

األولى من نوعها بعد انقطاع دام ألكثر من
 28سنة.

المصــادر النفطية الخليجية وحقول النفط

وتتســم بالخطــورة المفرطــة وتســتدعي

االستمرار في تنفيذ مشاريعهما ال تترددان

فــي مصيــر ليبيــا ،والدولتيــن فــي ســبيل

عــن التدخل في الشــؤون الداخليــة للدول

التصــدي الحازم لها؛ فقــد بدأت تتجه نحو

العربية ،وتســتثمران الخالفــات الخليجية

التعــاون والتنســيق العســكري وتوحيــد

والعربيــة ،وتدعمان التيارات الثيوقراطية

الجهــود وتبــادل المنافــع فــي اليمــن وليبيا

والحركات اإلرهابيــة المتطرفة ،وتحاربان

ضمــن صيغــة أو صفقــة مــن المحاصصــة

األفــكار والتوجهــات الوطنيــة والقوميــة

والمقايضة واقتسام الغنائم.

Û Ûوبهذا الصدد فقد صرح مؤخرً ا جواد ظريف

العربية ،وغيرها من الممارســات العدوانية

“لدينــا وجهــات نظر متقاربة ومشــتركة مع

ومبــادئ حســن الجــوار ،وحيــال ذلــك كلــه

التي تتنافى مع القوانين واألعراف الدولية
مطروحا بكل قــوة وإلحاح؛
ً
يبقــى الســؤال
أيــن المشــروع االســتراتيجي الخليجــي

اليمــن ومعاناة الشــعب اليمنــى ،ونحن منذ

أو العربــي المعــد لمواجهــة تهديــدات

سنوات نريد أن تتحسن األوضاع فى ليبيا

واعتداءات وأطماع هاتين الدولتين؟

واليمــن ،ولدينــا رؤى مشــتركة مــع تركيــا،

رئيسة “النواب” ...سالمات
محرر الشؤون المحلية

علمـــت “البـــاد” أن رئيســـة
عبدهللا زينـــل تعرضـــت لوعكة

عبـــر وســـائل اإلعـــام ومواقـــع التواصـــل

وقفازات وغيرها.

الكمامـــة أو القفـــاز فـــي الشـــارع ،وأهمية

وأكدوا أنها قد تتحول من وسيلة للحماية

تحلـــي المخالفيـــن بالمســـؤولية تجـــاه

الوبـــاء .وطالبـــوا بمزيـــد مـــن المســـؤولية

النظافـــة الذين يجمعون هـــذه المخلفات،

مـــن العـــدوى إلـــى خطـــر لتفشـــي ونقـــل

خصوصا عمال
ً
أنفســـهم وحياة اآلخرين،

المجتمعيـــة والفردية أثنـــاء التخلص من

وأن الكمامـــات الملقـــاة فـــي الشـــوارع

هذه الواقيات الطبية وعدم رميها بشكل

تتطايـــر علـــى المـــارة بفعـــل الريـــاح ،مـــا

عشـــوائي ،الـــذي قـــد يجعلها تشـــكل بؤرة

يعرضهـــم لنقل العدوى وانتشـــار فيروس

لتجمـــع الفيروســـات والجراثيـــم لتكـــون

صحيـــة مســـاء أمـــس األول

(الجمعة) أثناء وجودها في درة
البحرين.

وختمـــت العيـــد بالقـــول “أن الباحثيـــن

للفئات األكثر عرضة للمرض وكبار الســـن

واألطبـــاء توصلـــوا إلـــى إمـــكان تحـــول

واألطفال.

تلـــك النفايـــات إلـــى مصنـــع للميكروبـــات،

وقالـــت رئيســـة جمعية أصدقـــاء الصحة،

كمـــا قـــد تتطايـــر الفيروســـات الملتصقـــة

“نالحـــظ ولألســـف ظاهـــرة غيـــر صحيـــة

المزيـــد من النـــاس بالمرض ،الســـيما وأن

استشـــارية الصحـــة العامـــة كوثـــر العيـــد

بهـــا فـــي الهـــواء ،وتتســـبب فـــي إصابـــة

ومقلقـــة ،وهـــي تخلص بعـــض المواطنين

الكمامـــات تحتفـــظ بلعاب صاحبهـــا لمدة

والمقيميـــن مـــن الكمامـــات والقفـــازات

 3ســـاعات تقريبا ،ويجب أال تتجاوز مدة
اســـتخدامها الــــ  4ســـاعات ،إن كان مـــن

وأكـــدت العيـــد فـــي تصريحات لــــ “البالد”

بأن هـــذه الظاهرة تتزايد فـــي العديد من

يرتديها مصابا ،إذ ســـيتحول قناع وجهه

بالشـــوارع ومواقف الســـيارات وكابينات

وسائل التواصل االجتماعي بمشاهد غير

كورونا ،وأولى الضحايا هم عمال النظافة

أن ظاهـــرة إلقـــاء الكمامـــات والقفـــازات
الصـــراف اآللـــي ،مصـــدر لنشـــر األمراض،

ومنها مرض “كوفيد  ،”19 -وأن الكمامات
والقفـــازات المســـتخدمة والملقـــاة علـــى

وأكـــدت أن علينـــا أن نحافـــظ على صحة

خصوصا
ً
األرض يمكن أن تنقـــل العدوى،

بـــدور “البـــاد” كأول منبـــر إعالمـــي حـــذر

علـــى النـــاس فـــي الشـــوارع وعلـــى عمال

إذا كانـــت ملوثـــة ،وهـــي مصـــدر خطورة

النظافة الذين يقومـــون بجمعها .ونوهت

المناطـــق بالمملكـــة ،كمـــا نشـــاهدها فـــي

حضارية.

ال محال إلى وســـيلة فتاكة لنقل فيروس
الذيـــن يقومـــون بجمـــع النفايـــات يوميـــا

وذكـــرت العيد ،أن اســـتمرار هذه الظاهرة

ورش الشـــوارع بالمعقمـــات الكيميائيـــة
ً
مؤكدة دور مسؤولي
على مدار الســـاعة”ـ

فيـــروس كورونا المســـتجد “كوفيد ”19 -

التخلـــص منهـــا والتأكيـــد علـــى خطـــورة

يســـبب انتشـــار الفيـــروس ،ويتعارض مع
جهـــود البحريـــن فـــي محاصـــرة انتشـــار

وحمايـــة كل أفـــراد المجتمـــع ،مبينـــة أن

الحل بتغليظ العقوبة على من يقوم بهذه

البيئـــة فـــي توعيـــة المجتمـــع فـــي كيفية

هذه النفايات الطبيـــة على الصحة وعلى

البيئة.

فوزية زينل

وعلـــى إثـــر العـــارض الصحـــي،
نقلـــت زينـــل إلـــى المستشـــفى

(السبت).

تحت المالحظة.

زينـــل ال عالقة لها بما نشـــر عن

العســـكري بالرفـــاع ،ووضعـــت

يشـــار إلـــى أن وعكـــة الرئيســـة

وبعـــد تلقـــي الرعايـــة الصحيـــة

خضوع نـــواب للحجـــر المنزلي

النواب ،المستشـــفى فجر أمس

موظفا باألمانة العامة.

الالزمة ،غادرت رئيســـة مجلس

كورونا في المجتمع.

قنابـــل موقوتـــة لنشـــر الوبـــاء ،خصوصـــا

وألقى الضوء على هذه الظاهرة.

وأذرع حزبيــة بأجنــدات إرهابيــة متطرفة

بدأت اآلن تثير المزيد من القلق والمخاوف

الواقيـــات الطبيـــة مـــن كمامـــات وأقنعـــة

اآلخرين ،وليس نقل العدوى لهم ،مشيدة

وقواعــد عســكرية علــى التــراب العربــي،

مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنـــت

والطبـــي مـــن الخطـــر الكبيـــر الـــذي تمثله

كورونا”.

مــن دولنــا العربيــة ،وأصبــح لتركيــا تغلغــل

Û Ûإن مجــاالت التعــاون بيــن تركيــا وإيــران

االجتماعـــي؛ للتحذيـــر من خطـــورة رمي

وعواقبـــه الصحيـــة فـــي ظـــل جائحـــة

المليشــيات والحشــود المســلحةً فــي عــدد

تعمــل لحســابها ،وصــارت أنقــرة تتحكــم

حذر أطباء وخبـــراء في المجال الصحي

الوعي والمســـؤولية بكارثية هذا السلوك

أربــع عواصــم عربيــة ،وتديــر شــبكة مــن

هنا تبرز أهمية ليبيا بالنسبة ألردوغان.

األفعال المشينة وتكثيف حمالت التوعية

األماكـــن العامـــة ،وبطريقـــة تنـــم عن عدم

تتفاخــر بأنهــا متواجــدة وتســيطر علــى

وال تدخــل ضمــن حدودهــا البحريــة؛ ومــن

بدور المالكي

لهـــا فـــي المجمعـــات التجاريـــة أو فـــي

كل علــى حــدة ،بحيــث أصبحــت طهــران

الثــروة رغــم انها تقــع بعيدة عن شــواطئها

وســـيلة لنقـــل المـــرض لعمـــال النظافـــة واستشـــراء العـــدوى

لهـــا ،كصناديـــق القمامـــة التـــي خصصـــت

وقد نجحتا في المضي قدمً ا في تنفيذهما

تركيا التي تســتورد  90%مــن احتياجاتها

خبراء لـ “^”“ :نفايات كورونا” قنابل موقوتة

المســـتخدمة في غير األماكن المخصصة

وايديولوجية ،ويســتهدف الــدول العربية،

كميتها بما يقارب  122تريليون متر مكعب

قائمــة بيــن الطرفيــن فــي قضايــا ومســائل

البلديــن المتناقــض تجــاه المليشــيات

وممنهجــا،

ويرتكــز

معطيــات وفرضيــات تاريخيــة وعاطفيــة

وإســرائيل وغــزة وقبــرص ،والتــي تقــدر

تركيــا ،وتبادلنــا الــرؤى بالنســبة لألزمة فى

العراقية والســورية؛ وبشكل خاص موقف

ومكشــوفا

المتوســط قبالــة ســواحل ســوريا ولبنــان

Û Ûهــذا التعــاون والتنســيق تــم تحقيقــه على

جوهريــة بالنســبة لهمــا علــى الســاحتين

وإيــران مشــروعا خاصــا بهــا؛ واضحــا

والغــاز فــي شــرق حــوض البحــر األبيــض

قائــا بــكل وضــوح:
ً
وزيــر خارجيــة إيــران

الرغم من حدة وشدة الخالفات التي كانت

وفى ليبيا على حد سواء».

علــى

عندمــا انفتحــت الشــهية التركيــة علــى

ففــي شــهر أغســطس مــن ذلــك العــام أعلن

إمكانيــة تنفيذ عمليات عســكرية مشــتركة

نتعــاون فــى رؤيتنــا المشــتركة فــى اليمــن

Û Ûإن هــذا التعــاون بــدأ يأخــذ أبعــادً ا مختلفة

مــن النفــط والغــاز تريــد حصــة مــن هــذه

علــى بســط ســيطرتهما ونفوذهمــا علــى

(يقصد حكومة الســراج) ونعتقد أنها قادرة

Û Ûوكمــا ذكرنــا فــإن لــدى كل مــن تركيــا

Û Ûلقــد بــدأت بــوادر ومؤشــرات هــذا التعاون

الرئيــس التركــي رجب طيــب أردوغان عن

التناحــر بينهمــا بعــد انهيــار اإلمبراطوريــة

بقواعد اللعبة.

من الغاز ،و 107مليارات برميل من النفط،

Û Ûوالمعــروف تاريخيً ــا أن هاتيــن القوتيــن

الــدول العربيــة فــي المنطقــة ،ثــم تحــول

تقــارب فــي المصالــح ممــا يقتضي تناســي

علــى إنهــاء األزمة ،لذلك نــرى أننا يمكن أن

Û Ûوإلــى جانــب تقاســم األدوار فــي ســوريا،

الحشــد الشــعبي العراقــي ،فقــد كان هنــاك

فــي الظهــور الواضــح منــذ العــام ،2017

اإلقليميتيــن كانتــا تتنافســان وتتصارعــان

الشــيعية العاملــة فــي ســوريا ومليشــيات

ونحــن ندعــم الحكومة الشــرعية فــى ليبيا

اإلجبـــاري

بعـــد

مخالطتهـــم

القاسم :إلعفاء األطباء من غرامة
التأخير بتجديد التراخيص
الجفير  -جمعية األطباء البحرينية

دعـــت جمعيـــة األطبـــاء البحرينية

إلى إعفاء األطباء والكوادر الطبية
والصحيـــة مـــن الذيـــن لـــم يتمكنوا

من تجديـــد تراخيصهم منذ فبراير

 2020وحتـــى نهايـــة أزمـــة جائحة
“كوفيـــد  ”19مـــن أيـــة عقوبـــات أو

غرامات مالية صدرت في حقهم.

وقالـــت رئيســـة الجمعيـــة غـــادة
القاســـم إن “األطبـــاء خصوصـــا
والطاقـــم الطبـــي والصحـــي عموما

ينهضـــون اليـــوم بأعبـــاء جســـمية

غادة القاسم

ظـــروف الجائحة صرفـــت تفكيرنا
واهتمامنـــا جميعـــا نحـــن األطبـــاء

عـــن أعمالنـــا االعتيادية األساســـية

كمـــا تعلمـــون مـــن أجـــل مكافحـــة

وحياتنا الطبيعية ،وبتنا مشـــغولين

فـــي الصفـــوف األماميـــة بشـــجاعة

وتابعـــت رئيســـة الجمعيـــة بالقـــول

الفيـــروس علـــى المواطـــن والمقيم

مشـــكورة حزمـــة دعـــم ســـخية

جائحـــة (كوفيـــد  ،)19ويصمـــدون

بهاجس هذا الفيروس ليل نهار”.

وتفان؛ من أجـــل تقليل أخطار هذا

“لقـــد قدمـــت مملكـــة البحريـــن

فـــي البحرين ،لذلك حري بنا جميعا
أن نقـــ ّدر ظروفهـــم الصعبـــة ،وأن

للمواطنين ،من ضمنها تأجيل سداد
القـــروض ،واإلعفـــاء مـــن فواتيـــر

واستطاعتنا”.

نطلـــع إلى الموافقة على توفير هذا

نقدم الشـــكر لهم بحســـب إمكاناتنا

المـــاء والكهرباء ،وغير ذلك ،ونحن

وأضافـــت القاســـم “كمـــا أن هنـــاك

الدعـــم لألطبـــاء والطواقـــم الطبية
ً
أســـوة بالدعم الحكومي
والصحية

الفترة واألخرى؛ بسبب مخالطتهم

األطبـــاء من جهود فـــي هذا الوقت

أطبـــاء  -كمـــا تعلمـــون  -يضطرون
للبقـــاء فـــي العـــزل المنزلـــي بيـــن

مصابين بالفيروس ،إضافة إلى أن

المُ ق َّدر من جهة ،ونظرا لما يقوم به

بالذات من جهة أخرى”.

