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ـية بداية النهاية
مح ّنك وخبيث

ّ
س�ي��اس��ي م�ح��ن��ك ي�خ�ت�ص��ر ال��وض��ع الخليجي
ّ
بما يأتي« :الكل يصعد ،في اليمن والبحرين،
السعودية وإي��ران ،السلطة واملعارضة ،والهدف
ك �س��ب ام� �ت� �ي ��ازات ف ��ي أي ت �س��وي��ة م �ق �ب �ل��ة ،إن
حصلت».
خبيث م��ن محور االع �ت��دال ي�س��ارع إل��ى إعالن
ال �ن �ص��ر ال� �س� �ع ��ودي« :ان � �ظ ��روا ك �ي��ف تقهقرت
َ
تستوعب املعارضة
املعارضة البحرينية وكيف
موال إليران يرد« :الحسم
اليمنية» .خبيث آخر ٍ
ال ي��زال مبكرًا ،وإن كانت الخالصة األول��ى أن
اإليراني ك� ّ�رس نفسه العبًا خليجيًا بطلب من
ملك السعودية وفرض ترابط وضع الشيعة في
دول الخليج جميعًا ،وط��رد األسطول الخامس
من البحرين ،ولو مؤقتًا».
ّ
متبرع معلومات يضيف أن ال�س��وري�ين لديهم
عالقات تاريخية مع قادة املعارضة البحرينية
ال��ذي��ن ك��ان��وا يقيمون ف��ي س��وري��ا ،حيث كانت
ت��رع��اه��م ق�ي��ادة ح��زب ال�ب�ع��ث ،وخ��اص��ة الجبهة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر ال�ب�ح��ري��ن و ًج�ب�ه��ة التحرير
ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة .وي� ��وض� ��ح ق� ��ائ �ل�ا إن املعارضة
البحرينية ،وعمرها يتجاوز أربعة عقود ،كانت
ط ��ول ع �م��ره��ا م �ع��ارض��ة ي �س��اري��ة وك��ان��ت لها
املطالب نفسها ،ول��م تصبح إسالمية إال بعد
سنوات على اندالع الثورة اإلسالمية في إيران.

املرفأ العمالق الذي تعمل السلطنة على
إنشائه الستقبال البضائع ونقلها إلى
إي � ��ران» (راج� ��ع «األخ� �ب ��ار» ال �ع��دد ١٣١٥
السبت  ١٥كانون الثاني  .)٢٠١١وتتابع:
«ي �ب �ق��ى ال �ق �ط ��ري ��ون ،وح �ك��اي��ة الدوحة
أي �ض��ًا م �ع��روف��ة ف��ي م�ح��اول�ت�ه��ا التقرب
م��ن الجميع وم�م��ارس��ة سياسة الحياد
اإليجابي والوقوف على مسافة واحدة
من كل األطراف ،ما يؤهلها ألداء دور في
املنطقة وحماية نفسها في اآلن نفسه.
باختصار ،ال تخرج عالقة قطر بإيران
ع ��ن ال �س �ي��اس��ة ال �ع��ام��ة ال �ت��ي تعتمدها
قطر ف��ي املنطقة» .وتتابع «باختصار،
فإن هذا الثالثي يبدو واضحًا أنه يثير
انزعاجًا سعوديًا .في النهاية ،حال هذا
الثالثي دون ق��درة الرياض على تأليف
كتلة إقليمية خليجية متجانسة على
الطريقة التي تريدها».

من السلطنة إلى اململكة

وت�ق��ول ه��ذه امل�ص��ادر إن��ه «ب�ن� ً
�اء على ما
ح�ص��ل ف��ي ال �ث ��ورات ال�ع��رب�ي��ة ،وسقوط
حلفاء كبار للنظام السعودي ،والحديث

صورة امللك على مقدمة دبابة (جوزيف عيد
ـ أ ف ب)

الجيش اإلماراتي من حاملي الجنسية
العمانيةّ .
خيرهم ،بحجة ضمان الوالء،
ب�ي�ن ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ع�م��ان�ي��ة وال �خ��دم��ة في
ج �ي �ش��ه ،وط� ��رد م ��ن رف ��ض ال �ت �خ �ل��ي عن
جنسيته إلى سلطنة عمان ،ما زاد عدد
العاطلني من العمل في السلطنة كثيرًا
ّ
وسبب مشكلة لقابوس.
ودفعة واح��دة،
ومعظم الذين تظاهروا أخيرًا في صحار
كانوا من املطرودين من اإلمارات».
ومعروف أن النظام العماني قائم على
ت�ح��ال��ف رك�ن�ين أس��اس�ي�ين م��ن املجتمع:
ال�ش�ي�ع��ة امل �ع��روف�ي�ن ب��اس��م «اللواتية»،
الذين يسيطرون على االقتصاد وعالم
األعمال واالستثمارات .واإلباضية ،وهم
فئة من املسلمني ينتمي إليهم قابوس،
ويسيطرون على األمن والعسكر .وتقول
امل �ص��ادر إن «م��ؤام��رة محمد ب��ن راشد،
ومعها تحريك اإلماراتيني والسعوديني
واألميركيني للتظاهرات واالحتجاجات،
ك��ان��ت ت �س �ت �ه��دف ض ��رب ال �ت �ح��ال��ف بني
ال � �ل ��وات � �ي ��ة واإلب � ��اض� � �ي � ��ة امل� �ل� �ت ��ف حول
ال �س �ل �ط��ان ال� ��ذي اض �ط��ر إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر ١٢
وزي�رًا أمنيًا واقتصاديًا ،وللمرة األولى
تغيير رئيس الديوان ووزير البالط كي
يستعيد السيطرة على البالد».

وساطة كويتية مع عمان

ي�ت��رك��ز ع�ل��ى ن �ظ��ام ح�س�ن��ي م �ب��ارك على
وج� � � ��ه ال� � �خ� � �ص � ��وص ،رغ� � � ��م الضغوط
السعودية على كل املعنيني اإلقليميني
والدوليني للحفاظ عليه ،رأت السعودية
في التظاهرات التي خرجت في البحرين،
خطرًا حوثيًا ثانيًا .رأت أنها هي نفسها
املستهدفة ال اإلص�ل�اح��ات .ب��ل أك�ث��ر من
ذلك؛ رأت في ما يجري في البحرين ردًا
إي��ران �ي��ًا ع�ل��ى م��ا ف�ع�ل��ه اإلم��ارات �ي��ون في
سلطنة ع�م��ان .وف��ي ظ��ل ص��راع أجنحة
داخل السعودية ووضع ُسني مضطرب
ومنطقة شرقية شيعية تتحفز للتحرك،
رأت ال��ري��اض أن أف�ض��ل وس�ي�ل��ة للدفاع
هي الهجوم».
وك��ان��ت اإلم � ��ارات ،ف��ي م�ح��اول��ة لتأديب
سلطنة عمان على تعاونها م��ع إيران،
وبدعم وتحريض سعوديني ،قد زرعت
ّ
تجسس لتقويض
داخل السلطنة شبكة
نظام ق��اب��وس ب��ن سعيد .العملية كلها
كانت بقيادة حاكم دبي ،محمد بن راشد
آل مكتوم وبرعاية ول��ي عهد أب��و ظبي
محمد ب��ن زاي ��د ،ال ��ذي ع�م��ل أي�ض��ًا على
طرد آالف مؤلفة من الجنود العاملني في

وك ��ان ��ت ال �ك��وي��ت ،ال �ت��ي ت�خ�ش��ى الكبار
الثالثة الذين يحيطون بها (السعودية
وال� �ع ��راق وإي � � ��ران) وت �س �ع��ى إل ��ى إقامة
ع �ل��اق � ��ات م � �ت� ��وازن� ��ة م � ��ع أض� �ل��اع� � ��ه ،قد
ان��زع �ج��ت ك�ث�ي �رًا ل ��دى ت�ب�ل�غ�ه��ا املؤامرة
اإلم��ارات�ي��ة حيال سلطنة ع�م��ان .أدركت
أن ه �ن��اك م �ح��اول��ة ل �ض��رب ال �ف��ري��ق غير
امل� � �ع � ��ادي إلي � � � ��ران داخ � � ��ل دول مجلس
التعاون .فهمت أن السعودية واإلمارات
وال� �ب� �ح ��ري ��ن ق ��د ت �ك �ت �ل��ت ل �ت �ح �ق �ي��ق هذا
الهدف .شعرت بأنه إذا نجحت املؤامرة
مع سلطنة عمان ،فستبقى وحيدة في
هذه السياسة وتضطر إما لالرتماء في
ح�ض��ن ال�س�ع��ودي��ة ،أو م��واج�ه��ة املصير
ً
غطاء
العماني .كان موقف السلطة يمثل
للسياسة الكويتية.
ب �ن � ً
�اء ع �ل��ى ذل� ��ك ،س ��ارع ��ت ال �ك��وي��ت إلى
وس��اط��ة ب�ين اإلم � ��ارات وس�ل�ط�ن��ة عمان،
ق ��اده� ��ا أم� �ي ��ر ال� �ك ��وي ��ت ال �ش �ي��خ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ال� ��ذي اضطر
ذات يوم إلى االنتقال بني دبي ومسقط
أربع مرات في النهار نفسه ،أي إنه ركب
الطائرة ثماني م��رات حتى استطاع أن
يقنع قابوس باستقبال محمد بن راشد
الذي سبق أن طلب موعدين من سلطان
ع�م��ان ب�لا ج ��دوى ،علمًا ب��أن محمد بن
زايد ،في خالل قمة أبو ظبي الخليجية،
كان قد طلب هو أيضًا لقاء نائب رئيس
ال � � ��وزراء ال �ع �م��ان��ي ف �ه��د ب ��ن م �ح �م��ود آل
سعيد الذي رفض استقباله.

خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه م��ع ق ��وات «درع الجزيرة»
بحضور قائد قوة الدفاع املشير الركن
ال�ش�ي��خ خليفة ب��ن أح�م��د آل خليفة ،أن
البحرين أفشلت مخططًا خارجيًا عمل
عليه مل��دة ال تقل عن عشرين أو ثالثني
ع��ام��ًا ،ف��ي إش ��ارة إل��ى ال �ث��ورة اإليرانية
وتصديرها إلى الجوار.
وقال إنه «ليس بالسهل أن ّ
يمر املخطط
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن أو ف��ي أي دول ��ة م��ن دول
مجلس التعاون».
سياسيًا ،رفضت املعارضة الذهاب إلى
ال�ح��وار تحت الضغط والتهديد ،وقال
األم�ين العام لجمعية «ال��وف��اق» الشيخ
ع �ل��ي س �ل �م��ان ،خ �ل�ال م��ؤت �م��ر صحافي

ع �ق��دت��ه ال �ج �م �ع �ي��ات امل �ع ��ارض ��ة السبع
مساء أول من أم��س« :ليعلم النظام أنه
رغ ��م ال �ق �ت��ل واإلره � � ��اب ف��إن �ن��ا ل ��ن نوقع
أوراق االس �ت �س�ل�ام ن �ي��اب��ة ع��ن شعبنا.
يستطيع النظام أن يقتلنا أو يسجننا،
لكنا ل��ن ن��وق��ع أوراق االس�ت�س�لام نيابة
عن شعبنا ،ولن نذهب لحوار واملسدس
مصوب إلى رؤوسنا .ليخبرنا أي عاقل
ف��ي ه��ذا ال�ع��ال��م ،ه��ل ف��ي وج��ود الدبابة
وال� �ق� �ت ��ل ال � �ي� ��وم ،ه� ��ل ي �ط �ل��ب ع ��اق ��ل من
املعارضة الذهاب للحوار ،وتمشي فوق
ج�ث��ث أب�ن��ائ�ه��ا ف��ي طريقها م��ن الحوار
وإل�ي��ه ،نحن لن نفعل ذل��ك بكل تأكيد».
وح� � ّ�م� ��ل «ك � ��ل ال� � � ��دول امل � ��ؤث � ��رة ،ومنها

 ...وأخرى في البحرين

ّ
اشتمت الكويت أن املشكلة البحرينية
ملا
ت �ك �ب��ر ي ��وم ��ًا ب �ع��د ي� � ��وم ،وم � ��ع إدراكها
للتداخالت اإلقليمية ونظرة السعودية
ملا يجري ،إضافة إلى خبايا الصراعات
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة – ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،س��ارع��ت إلى
التوسط بني العائلة املالكة البحرينية،
وخ��اص��ة ول��ي العهد األم�ي��ر سلمان بن
حمد آل خليفة ،وبني املعارضة .وقتها،
اس �ت��دع��ى أم �ي��ر ال �ك��وي��ت ال�ش�ي��خ حسني
معتوق ،وهو شخصية شيعية كويتية
ب� � ��ارزة ،وك �ل �ف��ه ال �ق �ي��ام ب��وس��اط��ة كهذه.
وس��اط��ة ت��زام�ن��ت م��ع ال�ج�ه��ود الضخمة
ال �ت��ي ب��ذل�ه��ا امل��رج��ع ع�ل��ي السيستاني
(راج ��ع «األخ �ب��ار» ال�ع��دد  ١٣٦٦الجمعة
 ١٨آذار .)٢٠١١
وتقول مصادر خليجية تابعت الوساطة
ال�ك��وي�ت�ي��ة «ان �ت �ق��ل ال �ش �ي��خ م �ع �ت��وق إلى
ال �ب �ح��ري��ن وال �ت �ق��ى ول� ��ي ال �ع �ه��د وقادة
امل� �ع ��ارض ��ة ،وك � � ��ادت وس ��اط �ت ��ه تنجح،
إل��ى أن دخ��ل رئ�ي��س ال� ��وزراء خليفة بن
س�ل�م��ان آل خ�ل�ي�ف��ة ع�ل��ى ال �خ��ط بضغط
م��ن (ن��ائ��ب وزي ��رة الخارجية األميركية
ج �ي �ف��ري) ف �ي �ل �ت �م��ان» .وت �ض �ي��ف« :فاقم
ال ��وض ��ع ق � ��رار س� �ع ��ودي ب��االن �ت �ه��اء من
املشكلة البحرينية .اعتمدوا مبدأ تكبير
املشكلة لتصغر .على األقل كان هذا رأي
الجناح ال�س��دي��ري ال��ذي أقنع امللك عبد
ال �ل��ه ،ك��ي ال ن�ق��ول أج �ب��ره ،ع�ل��ى املوافقة
ع �ل ��ى دخ� � ��ول ال � �ق� ��وات ال� �س� �ع ��ودي ��ة إلى
البحرين» .وتوضح أن «الدليل على ذلك
الرسالة التي بعث بها امللك إلى الرئيس
السوري بشار األس��د يطلب فيها عودة
األم��ور إل��ى مسار م��ا قبل التفجير .هو
يريد االنتهاء من األزمة .مقتنع بأنه في
امل��رح�ل��ة ال�ح��ال�ي��ة ال يمكن أي ش��يء في
املنطقة أن يسير من دون سوريا وإيران.
وه��و لذلك طلب وساطة سوريا إلقناع
إي��ران ب��إع��ادة األم��ور إل��ى م�س��اء م��ا قبل
االنفجار».
الطريف في الوساطة الكويتية ،على ما
يفيد بعض الظرفاء« ،هو ما كان يحصل
داخ��ل ال�ك��وي��ت نفسها ،وت�ح��دي�دًا داخل
ّ
البرملان .في البدء ،هدد النواب الشيعة
بمساءلة الحكومة وإسقاطها في حال
ان �ض �م��ام �ه��ا إل� ��ى ق � ��وات درع الجزيرة
ف��ي البحرين .وق�ب��ل ي��وم�ين ق��دم نائبان
ك��وي �ت �ي��ان ،ب�ي�ن�ه��م ول �ي��د الطباطبائي،
مذكرة استجواب إلى الحكومة يسأالنها
ف�ي�ه��ا ع��ن األس �ب��اب ال �ت��ي منعتهما من
إدخال وحدة عسكرية إلى البحرين».
وتقول هذه املصادر إن «قطر كان يمكن
أن تشارك ،لوال رسالتان إيرانية وتركية
أوضحتا لها أنها لعبة سعودية أميركية
ال ش ��أن ل�ه��ا ف�ي�ه��ا ،م��ع ت�ل��وي��ح بعواقب
م �ح �ت �م �ل��ة ،وه � �ك� ��ذا ب �ق ��ي السعوديون
واإلماراتيون في امليدان».

ال��والي��ات املتحدة األميركية مسؤولية
ما يحصل».
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال � �ش � ��ارع ،ورغ� � ��م إعالن
ان �ت �ظ��ام ال �ع �م��ل ف��ي امل��ؤس �س��ات العامة
وال �خ ��اص ��ة م �ن��ذ األح� � ��د ،ت�س�ت�م��ر حالة
ال �ت��وت��ر واالض� �ط ��راب ��ات ،وال س�ي�م��ا مع
الغموض ال��ذي يلف مصير املفقودين،
الذين تجاوز عددهم نحو  95شخصًا.
ُ
وقد كشف أمس عن مقتل اثنني كانا قد
فقدا قبل أيام ،أحدهما يعمل في وزارة
ال�ص�ح��ة وال �ث��ان��ي ف��ي وزارة الداخلية.
وأظ� �ه ��ر ت �ش��ري��ح ال �ج �ث��ث أن القتيلني
تعرضا لضرب مبرح قبل أن ُيقتال.
(األخبار)

خامنئي :أوباما يكذب

اتهم املرشد األعلى للجمهورية
اإلسالمية في إيران ،علي
خامنئي (الصورة) ،في خطاب
إلى األمة ملناسبة رأس السنة
الفارسية الجديدة ،الرئيس
األميركي باراك أوباما بـ«الكذب»
عندما يقول إن واشنطن تدعم
الشعب اإليراني .وقال إن
«الرئيس االميركي أعلن أنه يدعم
الشعب االيراني .إنهم ّيدعون أنهم
ضد الديكتاتوريني ويناصرون
الشعوب .إنهم يكذبون» .وأكد
خامنئي أن واشنطن ّ
«أيدت حتى
النهاية الرئيس املصري السابق
حسني مبارك والرئيس التونسي
السابق زين العابدين بن علي،
اللذين أجبرا على ّ
التنحي تحت
وطأة ثورتني شعبيتني».
(أ ف ب)

ّ
إسرائيل تتقصى
حول اليسار في العالم
أسهمت التداعيات السياسية
واإلعالمية لالعتداء الدموي الذي
نفذه سالح البحرية اإلسرائيلية
على قافلة الحرية وسفينة
«مرمرة» التركية ،إضافة إلى
االنتقادات التي نشرتها «لجنة
تيركل» لتقصي الحقائق حول
عدم توفر معلومات استخبارية
حيال األسطول ومنظميه،
في دفع شعبة االستخبارات
العسكرية «أمان» إلى إنشاء
دائرة خاصة في إطار وحدة
األبحاث .ويتركز عملها على
جمع معلومات عن نشاط
املنظمات اليسارية في العالم
التي تنشط لنزع الشرعية عن
إسرائيل ،وخصوصًا ما يتعلق
منها بتنظيم قوافل بحرية لكسر
الحصار على غزة.
وانتقدت وزارة الخارجية
اإلسرائيلية انشغال الجيش
بقضايا لها أبعاد سياسية،
رغم أن ضباطًا رفيعي املستوى
أكدوا أن هذه الدائرة ،التي يرأسها
ضابط برتبة رائد ،ستكون على
اتصال وثيق بوزارة الخارجية
ووزارات أخرى .وبحسب
صحيفة «هآرتس» ،بدأ رئيس
الدائرة التحضير ملواجهة
قافلة كبيرة تعتزم التوجه إلى
شواطئ غزة في أيار املقبل.
وقال مصدر في املكتب إنه في
الفترة األخيرة طرأ ارتفاع نوعي
وكمي في املعلومات التي توفرها
االستخبارات ،حول أنشطة
تعتبرها إسرائيل تهدف إلى نزع
الشرعية عنها.
(األخبار)

