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ــن  ــان م ــراج ُع ــددت بإخ ــعودية ه الس

مجلس التعاون الخليجي 
زعــم تقريــر نــره موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )21 ديســمرب 2016( أن 

ســلطنة ُعــامن تعرضــت النتقــادات شــديدة خــال مؤمتــر القمــة 

ــر 2016(، حيــث تفاجــأ الدبلوماســيون العامنيــون  ــة )6-7 يناي الخليجي

ــع  ــر الخــاف م ــة، وظه ــم الخارجي بحــدة الهجــوم عــىل سياســة دولته

دول مجلس التعاون بصورة ملموسة يف ذلك االجتامع. 

ــىل  ــر ع ــذا التوت ــف ه ــف خل ــت تق ــاض كان ــر أن الري ــى التقري وادع

الرغــم مــن أن دبلوماســييها  مل يكونــوا يف واجهــة الهجــوم، ففــي إحــدى 

الجلســات املغلقــة لــوزراء الخارجيــة هاجــم وزيــر الخارجيــة البحرينــي 

ــرم  ــه املخ ــذي ترأس ــامين ال ــد الع ــة الوف ــد آل خليف ــن أحم ــد ب خال

ــول  ــة ح ــة الذع ــي خطب ــر البحرين ــى الوزي ــوي  وألق ــن عل ــف ب يوس

ــامن  ــاً أن ُع ــن، ملمح ــن والبحري ــراق واليم ــة يف الع ــات اإليراني التدخ

باتت متثل حصان طروادة إليران يف مجلس التعاون الخليجي.

وأشــار التقريــر إىل أن ابــن علــوي نــأى ببــاده عــن السياســات اإليرانيــة 

املثــرية للجــدل مؤكــداً أن عــامن تلتــزم مبــدأ حســن الجــوار مــع ســائر 

دول املنطقــة، يف حــن توســط الكويتيــون لتخفيــف حــدة النقــاش، 

وذلــك يف ظــل اتهــام الريــاض ملســقط باإلخفــاق يف منــع تدفــق الســاح 

اإليراين للحوثين عرب األرايض العامنية. 

وكان امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز قــد قــام بجولــة عــىل جميــع 

العواصــم الخليجية باســتثناء مســقط، وســط حديــث يــدور يف الكواليس 

عــن إمكانيــة خــروج عــامن مــن مجلــس التعــون ودخــول دول أخــرى 

كاألردن التــي تشــاطر كاً مــن: الســعودية وأبــو ظبــي واملنامــة األهداف 

االسراتيجية فيام يتعلق مبواجهة املد اإليراين يف املنطقة.

عيل عبدالله صالح والدور املرصي
أشــار موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )21 ديســمرب 2016( إىل أن الرئيــس 

اليمنــي الســابق عــيل عبداللــه صالــح يحظــى بنفــوذ متنــاٍم يف القاهــرة، 

حيــث التقــى مؤخــراً وزيــر الداخليــة املــرصي مجــدي عبدالغفــار، 

ــة يف ظــل  ــف ســني يف املنطق ــن حلي ــا للبحــث ع ــود يبذله ضمــن جه

ــب  ــل تصل ــك يف ظ ــن، وذل ــه الحوثي ــن حلفائ ــه وب ــر بين ــي التوت تنام

الســعودية تجاهــه، وتشــري املصــادر إىل أن صالــح حــاول زيــارة أبوظبــي 

إال  أنه تم رفض لقاءه لئا يثري غضب الرياض.

لعقــد صفقــات  يتجــه  امللــك ســلان 

تسلح مع بريطانيا 
أكــد تقريــر نــره موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )16 ديســمرب 2016( أن 

خــادم الحرمــن الريفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز عقــد اجتامعــاً 

مــع نائبيــه األمــري محمــد بــن نايــف، واألمــري محمــد بــن ســلامن اجتامع 

عمــل ملناقشــة ثاثــة قضايــا هــي: جولتــة الخليجيــة التــي شــملت كاً 

مــن: أبــو ظبــي والدوحــة واملنامــة والكويــت، ولقــاءه برئيســة الــوزراء 

الربيطانيــة ترييــزا مــاي عــىل هامــش مؤمتــر قمــة دولــة مجلــس التعــاون 

التي انعقدت يف  املنامة، والبيان الختامي ملؤمتر القمة الخليجي.

وتطــرق املجتمعــون للحديــث عــن  زيــارة محتملــة ميكــن أن يقــوم بهــا 

ــلامن  ــك س ــه املل ــق علي ــا اتف ــل م ــدف تفعي ــدن به ــد إىل لن ويل العه

ــا  ــق بالقضاي ــام يتعل ــة يف املنامــة، خاصــة في ــوزراء الربيطاني ورئيســة ال

الزيــارة  تــأيت  أن  اإلرهــاب، وميكــن  األمنيــة والسياســية ومكافحــة 

ــاين  ــي الربيط ــن الوطن ــار األم ــب مستش ــا نائ ــوة وجهه ــتجابة لدع اس

جون جينكيز لويل العهد أثناء زيارته للرياض بداية سبتمرب املايض.

ــة  ــات العســكرية واالقتصادي ــز العاق ــامع ســبل تعزي ــاول االجت كــام تن

للمملكــة مــع بريطانيــا، وخاصــة يف مجــايل تعزيــز القــدرات العســكرية 
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الجويــة والربيــة للمملكــة، حيــث أكــد ويل العهــد عــىل إمكانيــة االعتــامد 

ــة  ــفن الحربي ــة والس ــرات املقاتل ــي للطائ ــزود رئي ــا كم ــىل بريطاني ع

خال مرحلة تنفيذ برنامج التحول الوطني.

وأشــار التقريــر إىل أن مجلــس الشــؤون األمنيــة والسياســية الــذي يرأســه 

ويل العهــد األمــري محمــد بــن نايــف، ومجلــس الشــؤون االقتصــادي 

والتنميــة الــذي يرأســه ويل ويل العهــد األمــري محمــد بــن ســلامن، ميهدان 

إلبــرام صفقــات تســلح مــع الحكومــة الربيطانيــة، التــي تعهــدت رئيســة 

وزرائهــا عــىل التصويــت ضــد أي قــرار أممــي ميكــن أن يســتهدف 

السعودية مبا يف ذلك القضية اليمينة.

واملرشــح  ســلان  بــن  محمــد  األمــر 

الفرنيس اليميني فيلون
الحــظ تقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )23 ديســمرب 2016( أن  ويل ويل 

ــاء  ــب لق ــلامن مل يطل ــن س ــد ب ــري محم ــاع األم ــر الدف ــد وزي العه

ــوض  ــذي يخ ــون ال ــوا فيل ــابق فرانس ــي الس ــوزراء الفرن ــس ال رئي

االنتخابــات الرئاســية الفرنســية لهــذا العــام 2017، وذلــك عــىل 

خلفيــة مقــال نرتــه صحيفــة »لــو فيغــارو« يف 19 ديســمرب 2016، 

وادعــت فيــه أن األمــري محمــد قــد طلــب عقــد اجتــامع مــع فيلــون 

خــال زيــارة خاصــة قــام بهــا مؤخــراً إىل باريــس، وأن فيلــون جعــل 

األمري ينتظر.

ــارة األمــري لباريــس الشــهر املــايض كانــت  ــر أن زي واســتدرك التقري

ــؤولن أو  ــع مس ــاءات م ــة لق ــا أي ــر خاله ــة، ومل يج ــرية وخاص قص

مرشــحن النتخابــات الرئاســة الفرنســية، ويبــدو أن األمــري يريــد أن 

يــرك األمــر لفيلــون ليقــرر ما ســيفعله إذا وصــل  للحكــم يف اإلليزيه، 

ولــن يتبــع سياســة اســرضاء فيلــون أو أي مرشــح أورويب آخــر، لكنــه 

يف الوقــت ذاتــه ال ميانــع قيــام الدبلوماســين الســعودين يف باريــس 

بعقــد اجتامعــات واجــراء اتصــاالت مــع املقربــن مــن فيلــون، 

رشيطــة أن يتــم ذلــك ضمــن إطــار مهــام البعثــة الدبلوماســية وليس 

ــس،  ــون أو بالعك ــد لفيل ــري محم ــن األم ــائل م ــل الرس ــار نق يف إط

مؤكــداً أن األمــري واٍع إىل أن عاقاتــه مــع فرنســا لــن تســري كــام هــو 

الحال يف ظل رئاسة فرانسوا أوالن.

وعــىل الرغــم مــن ذلــك فــإن األمــري محمــد يرغــب بوصــول رئيــس 

ــن  ــا ع ــأي بفرنس ــاول الن ــحاً يح ــس مرش ــه، ولي ــم مع ــن التفاه ميك

ــعودية  ــن الس ــي، وع ــاون الخليج ــس دول التع ــع مجل ــاون م التع

بشكل خاص. 

ــوز  ــال ف ــاً يف ح ــون راضي ــن يك ــد ل ــري محم ــر أن األم ورأى التقري

ــات  ــتقبل صفق ــىل مس ــك ع ــري ذل ــن تأث ــق م ــعر بالقل ــون، ويش في

التنســيق السعودية-الفرنســية فيــام يتعلــق  التســلح وعاقــات 

بالقضايا اإلقليمية.

 

البــرول العراقــي يصــل مــرص بديــاً عــن 

النفط السعودي خال أيام
وســط تقــارب مرصي-عراقــي، تصــل أوىل شــحنات البــرول العراقــي، 

وقدرها مئتا ألف برميل برول، إىل ميناء السويس، خال أيام.

ــة  ــدى جامع ــم ل ــا الدائ ــرة، ومندوبه ــراق بالقاه ــفري الع ــال س وق

الــدول العربيــة، حبيــب الصــدر، إنــه قــد تــم االتفــاق عــىل تزويــد 

ــداد،  ــرة يف الس ــروط مي ــهرياً، ب ــرص ش ــل م ــون برمي ــرص مبلي م

وذلــك يف أثنــاء زيــارة وزيــر البــرول املــرصي طــارق املــا، للعــراق، 

ــم  ــس حج ــاق يعك ــذا االتف ــدر أن ه ــد الص ــايض، وأك ــهر امل يف الش

ــة، وهــو  ــات االســراتيجية املرصية-العراقي ــل يف العاق التطــور الهائ

ليــس نكايــة يف أحــد، بــل يــأيت نتيجــة الرغبــة يف بنــاء عاقــة 

إسراتيجية.

ــاً  ــأيت بدي ــه مــن الواضــح أن املــدد البــرويل العراقــي ملــرص ي إال أن

ــعودية  ــو« الس ــة »أرامك ــع رشك ــد قط ــعودي، بع ــرول الس ــن الب ع

إمداداتهــا ملــرص خــال الشــهور الثاثــة املاضيــة، ويــرى مراقبــون أن 

هــذا التطــور يــأيت يف إطــار تقــارب مــرصي مــع العــراق وإيــران، وقــد 

ــك  ــان، وذل ــوريا ولبن ــن س ــه كاً م ــم إىل جانب ــف يض ــد لتحال ميه

للضغط عىل السعودية والخليج. 

وكان الصــدر قــد كشــف يف ترصيحــات ســابقة عــن زيــارة وفــد مــن 

كبــار رجــال األعــامل واملســتثمرين العراقيــن للقاهــرة، يضــم نحــو 

ــي،  ــرصي عراق ــامل م ــس أع ــيس مجل ــث تأس ــخصية؛ لبح ــة ش مئ

والتعــرف عــىل الفــرص االســتثامرية، واإلمكانــات املتاحــة للمشــاركة 

مع الجانب املرصي.
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الجزائــر تتجــه لطــي خافاتها الدبلوماســية 

مع الرياض
ميثــل اســتقبال الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة لألمــري محمــد 

ــة  ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــف ويّل العه ــن ناي ب

ــاض »صفحــة الخــاف  ــر والري ــة واضحــة يف طــّي الجزائ الســعودي، رغب

بينهــام« عقــب تبايــن رؤى البلديــن بشــأن عــدد مــن املســائل اإلقليميــة، 

إذ متثــل االســتقباالت الرســمية يف الجزائــر مــؤرشاً عــىل رغبــة الحكــم فيهــا 

عىل حلحلة املسائل العالقة مع الدول الصديقة. 

ــؤول  ــا مس ــوم به ــارة يق ــم زي ــعودي أه ــد الس ــارة ويل العه ــد زي وتع

ــن  ــة« ب ــة الصامت ــرف بـ«األزم ــات يع ــا ب ــذ م ــر، من ــعودي إىل الجزائ س

البلديــن، والتــي ظهــرت نتيجــة تبايــن املواقــف بشــأن األزمــة الســورية، 

ــة العديــد مــن الرواســب املتبقيــة بــن البلديــن،  ويتجــه الفريقــان إلزال

ــة  ــط، وإمكاني ــدين أســعار النف ــق بتســوية تجــاوز ت ــام يتعل وخاصــة في

قيــام الجزائــر بوســاطة بــن الريــاض وغرميتهــا طهــران، لتخفيــض إنتــاج 

»أوبك« وهو الذي حصل.

املعارضــة اإليرانيــة تتحــدث عــن تصفيــة 

رفسنجاين جسدياً بأسلوب رويس
تحولــت مراســم تشــييع جثــامن رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام 

ــد  ــة ض ــرة احتجاجي ــنجاين، إىل مظاه ــمي رفس ــرب هاش ــيل أك ــراين، ع اإلي

ــدة  ــات مؤي ــرون بهتاف ــف املتظاه ــث هت ــيا، حي ــراين وروس ــام اإلي النظ

لزعــامء الجنــاح اإلصاحــي الذيــن يقبعــون تحــت اإلقامــة الجربيــة منــذ 

عام 2010. 

ــرض  ــن تع ــة ع ــن واملعارضــة اإليراني ــة لإلصاحي ــع تابع ــت مواق وتحدث

رفســنجاين لتصفيــة جســدية مبــواد كيميائيــة ســامة »باألســلوب الــرويس«، 

يف ظــل تأكيــد وزيــر الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي اإليــراين، حســن 

ــن  ــنجاين مل يك ــق لرفس ــي املراف ــق الطب ــمي، أن الفري ــايض زادة هاش ق

ــوراً يف  ــك قص ــاره ذل ــه، واعتب ــن حيات ــرية م ــاعة األخ ــال 24 س ــه خ مع

عمل الفريق. 

ــري حســن  ــراين، م ــم اإلصاحــي اإلي ــع للزعي ــة« التاب ــع »كلم ــاد موق وأف

ــأن مراســم تشــييع جثــامن هاشــمي رفســنجاين تحولــت إىل  موســوي، ب

ــن  ــية، وأن املتظاهري ــة الروس ــام والدول ــد النظ ــة ض ــرة احتجاجي مظاه

هتفــوا تأييــداً للقــادة اإلصاحيــن وعــىل رأســهم محمــد خامتــي ومهــدي 

ــراين  ــام اإلي ــد النظ ــعارات ض ــوي، ورّددوا ش ــن موس ــري حس ــرويب وم ك

وموســكو ومنهــا »ال للديكتاتــور« و»رســالتنا واضحــة إلغــاء اإلقامــة 

الجربيــة« و»ال للباســيج« و»الســفارة الروســية وكــر للتجســس« و»املــوت 

لروسيا«، باإلشارة إىل املرشد األعىل اإليراين، عيل خامنئي. 

وحاولــت الســلطات املرفــة عــىل املراســم مــن خــال مكــربات الصــوت 

ــون  ــر التلفزي ــام اضط ــام، ك ــة للنظ ــعارات املناهض ــىل الش ــي ع أن تغط

ــوت  ــع ص ــارشة، إىل قط ــم مب ــث املراس ــذي كان يب ــراين ال ــمي اإلي الرس

الجامهــري وبــث املوســيقى الحزينــة بــدل ذلــك. ورصحــت ابنــة رئيــس 

مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، فائــزة هاشــمي رفســنجاين، أن جهــات 

عليــا يف النظــام منعــت الرئيــس اإلصاحــي األســبق للبــاد، محمــد خامتي، 

من املشاركة يف مراسم التشييع.

ووصــف موقــع »عــرص إيــران« اإلخبــاري املقــرب مــن األجهــزة األمنيــة 

اإليرانيــة، مراســم تشــييع رفســنجاين بأنهــا ثــاين أكــرب مراســم مــن نوعهــا 

ــامية  ــة اإلس ــس الجمهوري ــامن مؤس ــييع جث ــم تش ــد مراس ــران بع يف إي

اإليــراين، خمينــي، يف حــن أفــادت الجبهــة الدميقراطيــة اإليرانيــة املعارضة 

ــة  ــًة إن تصفي ــنجاين، قائل ــاة رفس ــة وف ــن كيفي ــا ع ــان له ــام يف بي للنظ

ــراين،  ــرية يف النظــام اإلي ــات كب رفســنجاين الجســدية ســتؤدي إىل اضطراب

وأن النظام سينهار من الداخل بفعل ذلك.

ــادي الســابق يف الحــرس الثــوري، قــد  ــايس، القي وكان العميــد حســن عب

ــة األســبوع  ــه يف جامعــة طهــران الحكومي هــدد رفســنجاين خــال حديث

ــخيص  ــع تش ــس مجم ــات رئي ــد سياس ــة« ض ــة الدموي ــايض »بالوقف امل

مصلحــة النظــام اإليــراين املؤيــدة لاســتكبار العاملــي وداعمــي تيــار 

الفتنة باإلشارة للحركة الخراء واإلصاحين.

الضائقة املالية تبعد ُعان عن إيران
ــف  ــامم إىل التحال ــامن االنض ــلطنة ع ــان س ــيل إلع ــري العم ــاء التفس ج

ــث  ــاً، حي ــعودية رسيع ــوده الس ــذي تق ــاب ال ــة اإلره ــامي ملكافح اإلس

ــة  ــىل وديع ــول ع ــقط للحص ــعي مس ــن س ــة ع ــادر عامني ــفت مص كش

بعــدة مليــارات مــن الــدوالرات لتعزيــز احتياطياتهــا مــن النقــد األجنبــي 

وتفــادي أيّــة ضغــوط عــىل عملتهــا الريــال. ونقلــت وكالــة رويــرز عــن 

مصدريــن مل تســّمهام إن ســلطنة عــامن تتفــاوض مــع دول خليجيــة 

للحصــول عــىل وديعــة بعــدة مليــارات مــن الــدوالرات يف بنكهــا املركــزي. 

وأشــار مصــدر مطلــع إىل أن إيــران قــد زادت مــن مطالباتهــا مببالــغ ماليــة 
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ــدى الســلطنة تراكمــت عــىل مــدى ســنوات الحصــار وتقــدر بخمســة  ل

ــن الضغــوط عــىل الســيولة  ــد م ــذي يزي ــر ال ــارات دوالر، وهــو األم ملي

لدى عامن. 

ــن  ــؤولن م ــع مس ــرية م ــابيع األخ ــون يف األس ــؤولون عامني ــى مس والتق

وزارات املاليــة الكويتيــة والقطريــة والســعودية لبحــث الوديعــة املقرحة، 

ــا  ــا م ــات إنه ــع عــىل ســري املحادث ــال مصــدر يف ســلطنة عــامن مطّل وق

زالــت يف مراحلهــا األوىل لكــن »املــؤرشات إيجابيــة حتــى اآلن«، كــام أكــد 

ــدود  ــته يف ح ــري مناقش ــا تج ــه: »م ــاء بقول ــك األنب ــري تل ــؤول قط مس

مليــارات الــدوالرات… مــن املصلحــة املشــركة للمنطقــة املحافظــة عــىل 

ســعر الــرصف مســتقراً، مؤكــداً أن الوديعــة العامنيــة ســتكون منفصلــة 

عــن تعهــد دول الخليــج الرثيــة يف 2011 بتقديــم عــرة مليــارات دوالر 

ــة يف  ــة اقتصادي ــات تنمي ــل مروع ــن لتموي ــامن والبحري ــن ع ــكل م ل

البلدين عىل مدى عر سنوات. 

ــرث  ــدول األك ــن ال ــداً م ــة املقرحــة مســعى جدي ــل الوديعــة العامني ومتث

ــراء بهــدف  ــراء يف مجلــس التعــاون الخليجــي لدعــم األعضــاء األقــل ث ث

ــررت  ــث ت ــة، حي ــة يف املنطق ــات املالي ــي االضطراب ــة دون تف الحيلول

اقتصاديــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت جــراء هبــوط أســعار 

النفط منذ منتصف 2014.

ــذي  ــف اإلســامي ال ويشــكل اإلعــان العــامين عــن االنضــامم إىل التحال

ــة  ــي تخــوض مواجه ــران الت ــة جيوسياســية إلي ــوده الســعودية صدم تق

مفتوحــة مــع الريــاض، إذ يجعــل واحــداً مــن أقــرب أصدقائهــا يف املنطقــة 

ــىل  ــن ع ــرباء املطلع ــن الخ ــدد م ــعودية. وكان ع ــراتيجياً للس ــاً اس حليف

الشــأن العــامين قــد عــربوا عــن اســتغرابهم مــن اإلعــان عــن االنضــامم 

للتحالــف، لكــن مــا رشــح اآلن مــن معلومــات عــن الضائقــة املاليــة التــي 

تواجههــا مســقط يلقــي ضــوءاً عــىل مســببات اتخــاذ مثــل هــذا القــرار 

ــات  ــن التحالف ــد ع ــد البعي ــر البل ــور مبظه ــا الظه ــل دامئ ــد فّض ــن بل م

واالستقطابات.

وكانــت إيــران قــد أعلنــت يف وقــت ســابق عــن رغبتهــا باســتعادة 

املليــارات مــن الــدوالرات مــن الســلطنة مــن دون أن تفصــح عــن الســبب 

ــرام  ــال به ــة، وق ــوال اإليراني ــذه األم ــظ به ــقط تحتف ــل مس ــذي جع ال

قاســمي املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة إن بــاده »تُتابــع ملــف اســرداد 

ــد عنهــا يف إطــار  ــامن، بعــد رفــع التجمي ــارات دوالر مــن ُع خمســة ملي

االتفــاق النــووي، وُحولــت إىل عــامن بصــورة شــهرية«، مؤكــداً أن إيــران: 

»تربطهــا عاقــات وطيــدة مــع ســلطنة عــامن، وال وجــود أليّة مشــاحنات، 

أو خافات مع األخوة يف عامن«.

ــكري  ــاق العس ــادة اإلنف ــه لزي ــران تتج إي

وتطوير برامجها الصاروخية
أقــر املرعــون اإليرانيــون االثنــن خططــاً لزيــادة اإلنفــاق العســكري إىل 

نســبة خمســة باملئــة مــن املوازنــة العامــة، بحيــث يشــمل ذلــك تطويــر 

برنامــج الصواريــخ بعيــدة املــدى اإليــراين الــذي تعهــد الرئيــس األمريــيك 

ــة  ــة للمؤسس ــت دفع ــل التصوي ــه. وميث ــب بوقف ــد ترام ــب دونال املنتخ

ــة فقــط مــن  ــن باملئ ــا حــوايل اثن ــي خصــص له ــة الت العســكرية اإليراني

موازنة عام 2016-2015.

لكــن ذلــك قــد يضــع الجمهوريــة اإلســامية يف مســار تصادمــي مــع إدارة 

ترامــب ويثــري انتقــادات مــن دول غربيــة تقــول إن التجــارب التــي 

أجرتهــا إيــران يف الفــرة األخــرية عــىل الصواريــخ البالســتية ال تتمــى مــع 

ــام  ــرار الصــادر الع ــو الق ــران. ويدع ــم املتحــدة بشــأن إي ــرار مــن األم ق

املــايض يف إطــار اتفــاق لتقليــص أنشــطة إيــران النوويــة إىل امتنــاع 

ــل  ــة لحم ــتية مصمم ــخ بالس ــر صواري ــىل تطوي ــل ع ــن العم ــران ع طه

رؤوس نووية.

وتقــول إدارة الرئيــس األمريــيك بــاراك أوبامــا إن تجــارب الصواريــخ 

ــران  ــع طه ــووي م ــاق الن ــك االتف ــران ال تنته ــا إي ــي أجرته البالســتية الت

لكــن ترامــب الــذي انتقــد االتفــاق باعتبــاره »أســوأ اتفــاق تــم التفــاوض 

ــي،  ــران الصاروخ ــج إي ــيوقف برنام ــه س ــال إن ــاق« ق ــىل اإلط ــه ع علي

ــارس:  ــة يف م ــة اإلرسائيلي ــة األمريكي ــؤون العام ــة الش ــام لجن ــداً أم مؤك

ــع  ــت لروي ــا صمم ــدى 1250 مي ــتية ذات امل ــخ البالس ــذه الصواري »ه

ليــس إرسائيــل فقــط، بــل أيضــا تهــدف إىل إخافــة أوروبــا ورمبــا ذات يــوم 

تصيب حتى الواليات املتحدة... ولن نسمح بحدوث ذلك«.

ــوكاالت  ــال ال ــريك يف مج ــاون إمارايت-ت تع

البحرية وخدمات السفن
أعلنــت رشكــة الخليــج للماحــة القابضــة املدرجــة ببورصــة ديب، الســبت، 

أنهــا وقعــت عقــد تحالــف ورشاكــة مــع رشكــة »بوليــامر« الركيــة 

الســفن  وخدمــات  البحريــة  الــوكاالت  أعــامل  مجــال  يف  القابضــة، 

واملنتجات البحرية.

ــات  ــن الخدم ــة م ــة متكامل ــري مجموع ــة إىل توف ــذه الراك ــدف ه وته

ــفن  ــة، وس ــفن البحري ــاز والس ــط والغ ــات النف ــال ناق ــة يف مج البحري



6 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 34التقرير االسرتاتيجي اخلليجي

ــائبة  ــع الس ــات البضائ ــات وناق ــة، والحاوي ــة املنتظم ــوط املاحي الخط

والبحريــة، والســفن الســياحية واليخــوت واملنشــآت البحريــة، والراكــة 

وتأجريهــا  وامتاكهــا  وإدارتهــا  الســفن  لبنــاء  مشــركة  مشــاريع  يف 

وإصاحهــا، باإلضافــة إىل االســتثامر يف مجــال الســياحة البحريــة ومــرايس 

ــوار  ــارات ودول الج ــة اإلم ــة يف دول ــادق البحري ــامل الفن ــوت، وأع اليخ

وتركيا.

إيــران تســتورد 130 طنــاً مــن اليورانيــوم 

قريباً
ــروز  ــة به ــة الذري ــة للطاق ــة اإليراني ــم املنظم ــدث باس ــال املتح ق

ــاً  ــتورد قريب ــران ستس ــر 2017، إن إي ــس 12 يناي ــدي، الخمي كاملين

ــة  ــة مجموع ــىل موافق ــا ع ــد حصوله ــوم، بع ــن اليوراني ــاً م 130 طن

الدول الست التي أبرمت االتفاق النووي معها. 

وأوضــح كاملينــدي أن أعضــاء اللجنــة املشــركة حــول االتفــاق 

ــدة  ــات املتح ــت )الوالي ــدول الس ــران وال ــم إي ــي تض ــووي، الت الن

ــا رشاء  ــوا طلبن ــا(، »قبل ــا وبريطاني ــا وفرنس ــن وأملاني ــيا والص وروس

ــذي  ــد ال ــدد البل ــي، دون أن يح ــوم« الطبيع ــن اليوراني ــاً م 130 طن

ســيتم اســترياد اليورانيــوم منــه. وأضــاف أنــه بعــد االتفــاق النــووي 

الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف ينايــر 2016، »اســتوردت )إيــران( 220 

ــاً،  ــي أن اإلجــاميل ســيصبح 350 طن ــا يعن ــوم«، م ــن اليوراني ــاً م طن

وهو »ما يشكل احتياطياً جيداً« لربنامج الباد النووي.

وتابــع املســؤول أن إيــران ســتحتاج إىل املزيد من مخــزون اليورانيوم؛ 

لتتمكــن مــن االرتقــاء بربنامجهــا إىل مرحلــة »صناعيــة«، مضيفــاً أن 

ــاً عــن  ــاد؛ بحث ــرب الب ــات استكشــاف ع ــاً بعملي ــوم حالي ــران تق طه

مناجــم جديــدة لليورانيــوم، لكنهــا ترغــب يف اســترياد هــذه املــادة 

أيضاً من الخارج.

ــران  ــة أشــارت إىل أن إي ــات صحفي ــراين معلوم ــى املســؤول اإلي ونف

قبلــت تقليــص حجــم مخزونهــا مــن اليورانيــوم الضعيــف التخصيــب 

إىل أقــل مــن 300 كلــغ مبوجــب االتفــاق، مؤكــداً أن وثيقــة اللجنــة 

ــاق  ــرام اتف ــىل إب ــوت ع ــربى احت ــوى الك ــران والق ــن إي املشــركة ب

بشــأن »طريقــة احتســاب مخــزون اليورانيــوم« الضعيــف التخصيــب 

الــذي بإمــكان إيــران حيازتــه. وأكــد أنــه »مبوجــب هــذه الوثيقــة، 

ليــس مــن الــوارد أن يقــل مخزوننــا عــن 300 كلــغ؛ بــل بالعكــس«. 

وأكــد املســؤول اإليــراين أن االتفــاق يتيــح إليــران تنظيــف منشــآتها 

النوويــة التــي تحتــوي، بحســب تقديــرات، عــىل نحــو 100 كيلوغــرام 

من »ترسبات« اليورانيوم ضعيف التخصيب. 

ــر  ــعودية وقط ــن الس ــار دوالر م 100 ملي

واإلمارات لاستثار يف تركيا
تنتظــر تركيــا مــا قيمتــه 100 مليــار دوالر أمــرييك مــن االســتثامرات 

الخليجيــة، وخصوصــاً مــن الســعودية، وقطــر واإلمــارات التــي 

تســتعد لبــدء سلســلة اســتثامرات ضخمــة بركيــا؛ إذ مــن املتوقــع أن 

تتجــاوز قيمــة االســتثامرات املزمــع إقامتهــا مــا مجموعــه 100 مليــار 

دوالر أمــرييك. حيــث رصح الســيد زايــد بــن عويضــة رئيــس مجلــس 

أبوظبــي لاســتثامر ملجلــة »بلومــربغ« بــأن هــذه االســتثامرات تــأيت 

يف ســياق متصــل مــع التعــاون الســيايس واالقتصــادي املتنامــي بــن 

تركيــا ودول الخليــج العــريب، وأن األيــام املقبلــة ستشــهد تدفــق مــا 

يقارب 100 مليار دوالر من رشكات سعودية وإماراتية وقطرية.

وأكــد عويضــة أن تركيــا مــن أهــم االقتصــادات العامليــة، كــام أنهــا 

ــررت دول  ــد ق ــك فق ــط، ولذل ــرق األوس ــة ال ــاد مبنطق ــرب اقتص أك

الخليــج العــريب توجيــه اســتثامراتها لركيــا، ومــن املتوقــع أن تكــون 

اإلماراتيــة،  ثــم  األكــرب،  القســط  صاحبــة  الســعودية  الــركات 

فالقطرية. 
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تطورات  عسكرية

الفنيــة  املواصفــات  تعتمــد  الســعودية 

للمروحيات الهجومية »ليتل برد« 
اعتمــدت اململكــة العربيــة الســعودية الدفعــة األوىل مــن صفقــة تتضمــن 

تزويدهــا بأربعــة وعريــن مروحيــة  هجوميــة خفيفــة اســتطاعية  طــراز 

»أيــه إتــش6- أي« مــن صنــع رشكــة »بوينــغ« يطلــق عليهــا »ليتــل بــريد«، 

وذلــك حســب مــا أعلنتــه الركــة املصنعة يف مجلتهــا املســامة  »فرونتريز«. 

ومل تذكــر »بوينــغ«  الســعودية باالســم بــل قالــت إن أول زبــون دويل قــد 

اعتمد املواصفات الفنية لهذا الطراز يف شهر أغسطس املايض.

وكانــت الركــة قــد أبلغــت الصحفيــن يف شــهر يونيــو املــايض أن التوريــد 

ســيبدأ مــن مصنعهــا يف أريزونــا يف غضــون األســابيع القادمــة إال أن الركــة 

رفضــت الحديــث حــول املوضــع بعــد ذلــك. كــام مل يعلــق متحدثــو 

ــل  ــي قي ــة الت ــز« العســكري حــول الصفق ــع »جين ــيك ملوق ــش األمري الجي

أنها ستذهب لصالح الحرس الوطني السعودي.

وتتمتــع هــذه املروحيــة مبزايــا معــززة وتقنيــات إلكرونيــة عاليــة، وتحمــل 

ترســانة تســلح متنوعــة تشــتمل عــىل املدافــع الرشاشــة عيــار 7.62 

والرشــاش عيــار 12.7 وصواريــخ »هيلفايــر أيــه جــي إم114-« جــو-أرض، 

ــن(«،  ــش64- إي )غاردي ــه إت ــي أي ــراز »أبات ــر ط ــع أخ ــم م ــام تتناغ ك

ــر  ــهر فرباي ــا يف ش ــة منه ــر دفع ــي أخ ــرس الوطن ــلم الح ــع أن يتس ويتوق

 .2017

الســعودية تنكــر وجــود حظــر أمريــي 

عىل القذائف املوجهة
ــائل  ــه وس ــا أوردت ــري م ــادل الجب ــعودي ع ــة الس ــر الخارجي ــض وزي دح

املوجهــة  القذائــف  بيــع  األمريكيــة  الحكومــة  حظــر  حــول  اإلعــام 

للســعودية، وأكــد الجبــري أن مــا تتناولــه وســائل اإلعــام هــو عبــارة عــن 

ــار  ــق أي إخط ــعودية مل تتل ــة الس ــي، وأن الحكوم ــاب إعام ــض خط مح

رســمي مــن الحكومــة األمريكيــة بهــذا الشــأن، مضيفــاً أن هــذه األخبــار 

ــة  ــل العادي ــن القناب ــري م ــل بكث ــة أفض ــل الذكي ــة فالقناب ــض الحقيق تناق

ألنهــا أكــرث دقــة وأن الهــدف يكمــن باســتخدامها كلــام أمكــن، بينــام قــال 

ــم  ــد ت ــف ق ــذه القذائ ــىل ه ــول ع ــعودي للحص ــب الس ــريي أن الطل ك

تأجيله ومل يتم إيقافه.

خطط عانية لتعزيز خفر السواحل 
وصــل وفــد أمنــي بريطــاين إىل مســقط يف شــهر ديســمرب املــايض حيــث 

ــز  ــط تعزي ــة خط ــن ملناقش ــن عامني ــكرين وأمني ــؤولين عس ــى مبس التق

ــورت« )16  ــكال ريب ــر »تاكتي ــاً لتقري ــة. ووفق ــواحل العامني ــة الس حامي

ديســمرب 2016(  فقــد أوىص الوفــد الربيطــاين بتعزيــز اإلمكانــات العامنيــة 

ــي  ــة  الت ــدات املطلوب ــن املع ــواع م ــاً أن ــاء مقرح ــت امل ــتطاع تح لاس

تشتمل عىل غواصات آلية. 

قطر : مرشوع جيش املستقبل 
تــرأس أمــري قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين والرئيــس الــريك رجــب 

طيــب أردوغــان اللقــاء الثــاين للجنــة الركيــة القطريــة اإلســراتيجية العليــا، 

الذي انعقد مبدينة طرابزون الركية يف 18ديسمرب 2016. 

ووفقــاً ملوقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )23 ديســمرب 2016( فــإن أحــد 

ــم  ــت تقدي ــاء تضمن ــال اللق ــام خ ــم توقيعه ــن ت ــم اللت ــريت التفاه مذك

الجيــش الــريك االستشــارة واملســاعدة للقــوات القطريــة التــي تعمــل عــىل 

مــروع تحويــل الجيــش القطــري إىل »جيــش املســتقبل«، حيــث يتوقــع 

ــة  ــة باملقرحــات الروري ــا القطري ــة نظريته ــاع الركي ــزود وزارة الدف أن ت

بهــذا الصــدد مبــا يف ذلــك أســامء الجهــات التــي تصنــع تقنيــات الحــروب 

املســتقبلية، وقــد عــرب األمــري متيــم عــن أملــه يف نقــل الــركات الصناعيــة 

الركية خرباتها للكوادر الصناعية القطرية.

 

قطر وتعزيز قدرات األسطول البحري 
عقــد رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة القطــري الشــيخ عبداللــه بــن نــارص  

ــريي،  ــرس األم ــات الح ــز إمكاني ــة تعزي ــة كيفي ــاً ملناقش ــاين اجتامع آل ث

بحضــور قائــد الحــرس األمــريي اللــواء هــزاع الشــهواين، وركــزت النقاشــات 

عــىل مــروع تعزيــز قــدرات أســطول الحــرس األمــريي وذلــك مــن خــال 

ــتية، ورشاء  ــات اللوجس ــراض الخدم ــل أغ ــفن ألج ــن الس ــد م رشاء املزي

املزيد من السفن الخفيفة واملتوسطة الحجم لتعزيز الحامية.

وأكــد تقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )16 ديســمرب 2016( بــأن اللــواء 

ــي نظــرة  ــة ليلق ــدان األوروبي ــىل بعــض البل ــة ع ــيقوم بجول الشــهواين س
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عــىل معــدات خفــر الســواحل املســتخدمة حاليــاً مــن قبــل فرنســا 

ــواض  ــن أح ــدداً م ــه ع ــتمل زيارت ــع أن تش ــا، ويتوق ــا وإيطالي وبريطاني

السفن املتخصصة يف بناء السفن يف أوروبا.

أولويات وزير الدفاع الكويتي الجديد
ــر الدفــاع  ــر »تاكتيــكال ريبــورت« )23 ديســمرب 2016( أن وزي أكــد تقري

الكويتــي الجديــد الشــيخ محمــد الخالــد قــد عقــد اجتامعــي عمــل مــع 

هيئــة األركان الكويتيــة ملناقشــة األولويــات العســكرية يف املرحلــة املقبلــة، 

مؤكــداً عــىل رضورة االهتــامم بإنجــاز مشــاريع تطويــر األســطول الكويتــي 

وإمكانية القيام بجولة أوروبية تشمل باريس وروما يف هذا املجال.

كــام اجتمــع الوزيــر برئيــس األركان الفريــق خالــد الخــر، ونائبــه الشــيخ 

عبداللــه النــواف، وقائــد األســطول الكويتــي اللــواء البحــري خالــد 

ــول  ــية ح ــاع الفرنس ــع وزارة الدف ــاالت م ــري االتص ــة س ــدري، ملتابع الكن

إمكانية رشاء فرقاطة من طراز »غويند«.

البحريــن هــو البلــد الذي تســلم منظمومة 

الهاون اإلسبانية »إميوس«
أكــدت صــورة نرتهــا القــوات املســلحة املرصيــة يف 19 ديســمرب 2016 أن 

ــىل  ــت ع ــي حصل ــة الت ــة املجهول ــي الجه ــة ه ــاع البحريني ــوات الدف ق

منظومــة  الهــاون املتكاملــة  »إميــوس« عيــار 81 ملــم من صنع »إكســبال« 

ــاون »إميــوس«  ــع اله ــة منظومــة مدف اإلســبانية، وأظهــرت صــورة ميداني

هــذه عــىل عربــة »أورو فامتــاك«  اإلســبانية  يف خلفيــة جنــود مرصيــن 

ــود مرصيــن يف قاعــدة  ــم نــر جن ــة، حيــث ت ــون معــدات بحريني يعاين

ــة  ــوات الخاص ــات الق ــاركة يف تدريب ــن  للمش ــة يف البحري ــى الجوي عي

التــي تحمــل اســم »خالــد بــن الوليــد 2016 » والتــي اســتمرت حتــى 30 

ديسمرب 2016.

ــس  ــر يف الصــورة نف ــذي ظه ــاون »إميــوس« ال ــع اله وتشــبه صــورة مدف

الهــاون الــذي عرضتــه الركــة اإلســبانية يف معــرض« دي إس إي أي« الــذي 

ــار 81  ــع هــاون  عي ــدن يف ســبتمرب 2015 ويضــم عــىل مدف انعقــد يف لن

ملــم ذا نظــام هيدروليــيك ارتــدادي يســمح بركيــب هــذه املنظومــة عــىل 

العربــات الخفيفــة ومــزود مبنظمــة إلكرونيــة للتصويــب عــىل األهــداف، 

ومــن املمكــن أن تحمــل العربــة طاقــام مــن أربعــة أشــخاص وفيهــا حيــز 

يتسع ألربعة وخمسن قذيفة.

ــا  ــارس 2015 أنه ــت يف م ــد أعلن ــبانية ق ــبال« اإلس ــة »إيكس ــت رشك وكان

زودت زبونــاً يف الــرق األوســط عــدداً غــري محــدود مــن هــذه املنظمــة، 

وأبلغــت إســبانيا ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة أنهــا صــدرت 

ســت منظومــات هــاون عيــار 81 ملــم للبحريــن يف 2015 يف حــن مل يتــم 

بيع أي منظومة شبيهة ملرص.

متطــورة  ومعــدات  مروحيــات  صفقــة 

لامارات والسعودية 
وافقــت الحكومــة األمريكيــة عــىل بيــع مروحيــات نقــل وأخــرى هجوميــة 

ــار دوالر؛ واحــدة منهــام  ــدر بنحــو 7.1 ملي ــة بصفقــات تُق ــدول خليجي ل

للســعودية بقيمــة 3.51 مليــار دوالر، والثانيــة لإلمــارات بقيمــة 3.5 مليــار 

دوالر، عقــب موافقــة وزارة الدفــاع األمريكيــة يف 8 ديســمرب املــايض 

ــوم  ــاون يف الي ــي والتع ــن الدفاع ــة األم ــل وكال ــن قب ــام م ــان عنه واإلع

التايل.

وتشــري املصــادر إىل أن الحكومــة األمريكيــة ســمحت للســعودية بــراء 48 

مروحيــة نقــل مــن طــراز »تشــيننووك« صنــع رشكــة »بوينــغ«، باإلضافــة 

ــىل  ــة ع ــم، ومتــت املوافق ــب والدع ــدات املســاعدة والتدري ــم املع لتقدي

بيــع اإلمــارات 37 مروحيــة أباتــي الهجوميــة »غارديــان« أباتــي64-« إي 

باإلضافة للدعم والتدريب وتقديم املعدات املساعدة.

وباإلضافــة للمروحيــات؛ فــإن الصفقــة الســعودية تشــتمل عــىل: تقديــم 

املحــركات االحتياطيــة، وأنظمــة املاحــة والوســائط الدفاعيــة، ورشاشــات  

ــزود  ــة للت ــود احتياط ــات وق ــع، وخزان ــزال الري ــال اإلن ــار 7.62 وحب عي

ــن  ــا م ــاص وغريه ــة للرص ــوط، ودروع مقاوم ــة للهب ــود دون الحاج بالوق

املعــدات، وســتكون هــذه املروحيــات تحــت إمــرة قيــادة القــوات الربيــة 

السعودية . 

أمــا بالنســبة للصفقــة اإلماراتيــة فقــد وافقــت الحكومــة األمريكيــة عــىل 

بيــع 28 مروحيــة »أباتــي -64إي إس« معــادة التصنيــع، وتســع مروحيات 

ــركات  ــارايت مبح ــب اإلم ــد الجان ــىل تزوي ــة ع ــتمل الصفق ــدة، وتش جدي

احتياطيــة ومنظومــات التهديــف واملســاعدات الدفاعيــة ومنظومــات 

ــو إم-يت أي«  ــاً »إم ي ــول بري ــاً واملأه ــري آلي ــريان املس ــن الط ــع ب الجم

وغريها من املعدات والدعم.

وتعتــرب »تشــينووك47- إف« أحــدث طــراز مــن املروحيــات العاملــة لــدى 

الجيــش األمريــيك مــزودة مبحركــن »هونيــوول« 4733 حصــان، وتســتطيع 
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قطر تنيشء قوة تدخل جوي
ــروع  ــىل م ــاين ع ــد آل ث ــن حم ــم ب ــيخ متي ــر الش ــري قط ــق أم واف

ــة غــري  ــة للتعامــل مــع الهجــامت اإلرهابي إنشــاء قــوة تدخــل جوي

املتوقعة، والقيام بالعمليات الخاصة خلف خطوط العدو. 

ــه ســيتم  ــر 2017( فإن ــورت« )6 يناي ــكال ريب ــر »تاكتي ــاً لتقري ووفق

تجهيــز هــذه القــوة مبروحيــات مــن طــراز »بــاك هــوك« ومروحيات 

»أباتــي«، وطائــرات نقــل عســكرية وطائــرات مســرية آليــا لتنفيــذ 

مهام االستطاع والهجوم.

خطط سعودية لتطوير الطائرات اآللية 
قــرر ويل ويل والعهــد وزيــر الدفــاع  األمــري محمــد بــن ســلامن تخصيــص 

ــك ضمــن إطــار  ــة، وذل ــرات اآللي ــر صناعــة الطائ ــة خاصــة لتطوي ميزاني

برنامج التحول الوطني لعامي 2017 و2018.

ووفقــاً لتقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )6 ينايــر 2017( فــإن امليزانيــة 

األوليــة املتوقعــة لهــذا العــام تــراوح بــن 40 إىل 50 مليــون دوالر أمرييك، 

ــدس  ــب وتوظيــف 150 مهن ــد مــع مستشــارين أجان ــك التعاق مبــا يف ذل

سعودي مختصن يف اإللكرونيات وامليكانيك.

أمــا مبــا يتعلــق مبيزانيــة العــام القــادم 2018 فإنــه مــن املتوقــع أن تبلــغ 

100 مليــون دوالر، إال أن ذلــك ســيعتمد عــىل مــا ســيتم تحقيقــه هــذا 

ــذي  ــق ال ــار الفري ــري يعمــل عــىل اختي ــر أن األم ــف التقري ــام. ويضي الع

ــح  ــد أن تصب ــة ويري ــرات اآللي ــات الطائ ــاريع صناع ــىل مش ــيرف ع س

اململكــة يف غضــون الســنوات الثــاث القادمــة أحــد الــدول املصنعــة لهــذا 

النوع من الطائرات. 

ــاً  ــدي اهتام ــة تب ــة القطري ــوات الربي الق

بعربات تركية الصنع
تــرأس أمــري قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد أل ثــاين اجتامعــاً اســتثنائياً 

يف قــرصه لتقييــم أداء العربــات املدرعــة الركيــة الصنــع املســتخدمة 

يف قتــال داعــش، وذلــك عــىل ضــوء املعلومــات الــواردة مــن ميــدان 

املعارك  شامل سوريا.

ــة،  ــد العطي ــاع خال ــؤون الدف ــة لش ــر الدول ــامع وزي ــر االجت وح

ورئيــس أركان القــوات املســلحة القطريــة اللــواء غانــم بــن شــاهن 

الغانــم، وقائــد القــوات الربيــة القطريــة اللــواء الركــن محمــد عــيل 

الغانم. 

ــة  ــود احتياط ــات وق ــا بخزان ــال تزويده ــرام، وح ــو غ ــل 9500 كيل حم

تســتطيع الطــريان ضمــن قطــر يزيــد عــىل 400كــم، ويســتخدم الجيــش 

ــاً  ــا حالي ــيتم تطويره ــينووك640-« س ــة »تش ــا 28 مروحي ــارايت حالي اإلم

لرتقي إىل طراز »إي إس«.

امللــك ســلان غــر متحمــس للقواعــد 

البحرية الخارجية 
أشــار تقريــر نــره موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )6 ينايــر 2017( إىل 

ــد  ــز ق ــن عبدالعزي ــلامن ب ــك س ــن املل ــن الريف ــادم الحرم أن خ

طلــب مــن  رئيــس أركان القــوات املســلحة الســعودية الفريــق 

عبدالرحمــن بــن صالــح البنيــان تزويــده بتقريــر حــول أهميــة 

امتــاك قواعــد بحريــة خــارج امليــاه الســعودية، وذلــك بعــد تــوارد 

ــة  ــد بحري ــاء قواع ــس إلنش ــري متحم ــك غ ــول أن املل ــات تق معلوم

خارجية بسبب تكلفتها املرتفعة. 

وأشــار التقريــر إىل أن ويل ويل العهــد األمــري محمــد بــن ســلامن  قــد 

ــك  ــاع املل ــان إلقن ــن البني ــد الرحم ــة األركان عب ــس هيئ ــع رئي دف

بــرورة امتــاك الجيــش الســعودي ملثــل هــذه القواعــد وخصوصــاً 

مع استمرار الحرب يف اليمن.

ــط  ــر بخط ــادة النظ ــىل إع ــق ع ــد واف ــك ق ــر أن املل ــال التقري وق

ــا وعــدن  ــويت والســودان وإرتريي إنشــاء قواعــد عــىل شــواطىء جيب

وجعل موافقته مروطة بتقرير مقنع يقدمه الفريق  البنيان.

متطلبــات العبــادي العاجلــة مــن فرانســوا 

أوالن
ــع  ــات م ــادي محادث ــدر العب ــي حي ــوزراء العراق ــس ال ــرى رئي أج

الرئيــس الفرنــي فرانســوا أوالنــد يف بغــداد بتاريــخ 2 ينايــر 2016 

بحضــور وزيــر الدفــاع الفرنــي جــان يل درايــان، حيــث تقــدم 

ــل  ــة ألج ــة العراقي ــوات الربي ــة للق ــات العاجل ــن املتطلب ــة م بقامئ

الســيطرة عــىل محافظــة نينــوى وإعــادة الســيطرة عــىل املحافظــة 

مــن يــد تنظيــم الدولــة، وتضمنــت القامئــة عربــات مدرعــة مجنــزرة 

ومدولبــة ومدافــع »هويتــزر« ذاتيــة اإلطــاق »ســيزر« ومضــادرت 

الدروع »ميان و إبياس«.
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ووفقــاً لتقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )6 ينايــر 2017( فــإن الجانــب 

ــة يف  ــة الركي ــات املدرع ــة العرب ــدرة ومقاوم ــىل ق ــز ع ــري رك القط

مواجهة الصواريخ املضادة للدروع ومواجهة العبوات الناسفة.

ويــرى التقريــر بــأن هــذا التقييــم يــأيت وســط حديــث يــدور حــول 

ــة  ــات الركي ــن املدرع ــدد م ــة رشاء ع ــة القطري ــوات الربي ــة الق رغب

الصنع لصالح قطعات مشاة القوات الربية القطرية. 

اإلمــارات تحــاول الحصــول عــىل مقاتــات 

»إف35-«
ــارات مل  ــر 2017( أن اإلم ــورت« )6 يناي ــكال ريب ــر »تاكتي ــد تقري أك

تتلــق حتــى اآلن أيــة إشــارات حــول إمكانيــة حصولهــا عــىل  املقاتلــة 

ــة  ــة القادم ــنوات األربع ــال الس ــركة »إف35-« خ ــة املش الهجومي

لوالية الرئيس املنتخب دونالد ترامب.  

وعــىل الرغــم مــن أن وزيــر الدفــاع القــادم جيمــس ماتيــس يتمتــع 

بعاقــة وثيقــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إال أن ذلــك ال 

يشــكل ضامنــة بإمكانيــة موافقــة ترامــب عــىل تزويــد ســاح الجــو 

اإلمــارايت بهــذا الطــراز مــن املقاتــات، خاصــة  وأن الجــرال ماتيــس 

ــن  ــينتكوم« م ــة »س ــة األمريكي ــادة املركزي ــد للقي ــدم كقائ ــد خ ق

أغسطس 2010 إىل مارس 2013.

وأضــاف التقريــر أن أبوظبــي تعــي وجــود صعوبــات المتــاك هــذا 

الطــراز خــال عهــد ترامــب، إال أنهــا مل تفقــد األمــل بالحصــول عــىل 

هــذه الطائــرة، وســيتم مناقشــة مســألة الحصــول عليهــا مــع ترامــب 

حاملا يتوىل مقاليد منصبه يف البيت األبيض.

وعاقــات  ســلان  بــن  محمــد  األمــر 

التسلح الفرنسية
خــال اجتــامع مــع قــادة األســطول البحــري  وقــادة القــوات الربيــة 

الســعودية، تحــدث ويل ويل العهــد وزيــر الدفــاع الســعودي األمــري 

ــن ســلامن حــول عاقــات التســلح مــع فرنســا، وأملــح إىل  محمــد ب

وجــود مشــاكل املتعلقــة بتلــك العاقــات دون التطــرق للتفاصيــل، 

ــادة الفرنســية الحاليــة عملــت بجــد إلنجــاح بعــض  مؤكــداً أن القي

ــر الدفــاع الفرنــي  ــه وزي ــذي لعب ــدور ال الصفقــات وأثنــى عــىل ال

جان يل درايان إلنجاح هذه الصفقات.

وكان تقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )6 ينايــر 2017( قــد تحــدث عــن 

العديــد مــن القضايــا التــي تعرقــل بعــض الصفقــات، ومــن أبرزهــا 

قضيــة وكالــة تصديــر الســاح الفرنــي »أوداس«،حيــث فشــل 

ــع  ــام دف ــان يف حــل الخــاف، م ــاع دراي ــر الدف ــس أوالن ووزي الرئي

باألمــري محمــد لاتفــاق مــع وزيــر الدفــاع الفرنــي يل درايــان عــىل 

جعــل وكالــة املشــريات الدفاعيــة الفرنســية »دي جــي إيــه« تتــوىل 

صفقات التسليح بن البلدين بدال من »أوداس«. 

يضــاف إىل ذلــك مــا يلمســه األمــري محمــد بــن ســلامن مــن ارتفــاع 

قيمــة األســلحة الفرنســية باملقارنــة مــع غريهــا مــن الجهــات املــوردة 

ــؤولن  ــري للمس ــدث األم ــد تح ــات، وق ــاً الفرقاط ــاح، وخصوص للس

ــع عــىل  ــي متنعــه مــن التوقي ــة الت الفرنســين حــول األســباب املالي

ــول  ــم ح ــدث إليه ــام تح ــات »إف أر إي أم أم«، ك ــة الفرقاط صفق

خططــه لتغيــري اســراتيجيته ألســطول البحــر األحمر لــراء فرقاطات 

جديدة من دول أخرى.

وأكــد األمــري يف لقائــه بقــادة القــوات البحريــة والربيــة أن االنتخابات 

الفرنســية ســتقلص االهتــامم بصفقــة الفرقاطــات الفرنســية، مشــرياً 

إىل أنــه ســيعمل شــخصياً للحفــاظ عــىل صــات التســليح مــع فرنســا 

حتــى وإن فــاز مرشــح رئــايس معــارض للسياســات الســعودية 

اإلقليميــة وقالهــا برصاحــة أنــه ســيعمل كل مــا بوســعه لــيك ال 

يخر العاقات  مع فرنسا. 

لقــوات  خفيفــة  هجوميــة  مروحيــات 

مكافحة اإلرهاب العراقية
عقــد رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي اجتامعــاً مــع ضبــاط 

ــر  ــط تطوي ــة خط ــي ملناقش ــش العراق ــن الجي ــتوى م ــي املس رفيع

ــق  ــور الفري ــاب، بحض ــة اإلره ــوات مكافح ــة لق ــدرات الهجومي الق

عبــد الغنــي األســدي قائــد قــوات مكافحــة اإلرهــاب الــذي تحــدث 

حــول رضورة املــي مبــروع إنشــاء رسب يضــم إثنــا عــر مروحيــة 

هجومية خفيفة لدعم العمليات.
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اللواء العسري يف واشنطن
التقــى مستشــار وزيــر الدفــاع أحمــد العســريي يف زيارتــه لواشــنطن 

مؤخــراً مبســؤولن يف البنتاغــون ملناقشــة مســألة مبيعــات األســلحة 

األمريكيــة للمملكــة، ووفقــا لتقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )23 

ديســمرب 2016( فقــد اســتطاع اللــواء العســريي بنــاء صــات قويــة 

مــع كبــار ضبــاط وزارة الدفــاع وكبــار مســؤويل وكالــة االســتخبارات 

املركزيــة األمريكيــة وخصوصــا أولئــك الذيــن يتولــون متابعــة ســري 

الحرب يف اليمن.

تعزيز مراقبة الحدود الكويتية العراقية
يف أول اجتــامع لــه مــع كبــار ضبــاط وزارة الداخليــة، طلــب الشــيخ 

خالــد الجــراح الــذي تــم تعينــه حديثــاً يف منصــب وزيــر الداخليــة 

تزويــده مبقرحــات لتطويــر اإلرشاف األمنــي عــىل الحــدود الكويتيــة 

العراقية. 

ــإن الشــيخ  ــر 2017( ف ــورت« )6 يناي ــكال ريب ــر »تاكتي ــاً لتقري ووفق

خالــد قــد عــرب عــن قلقــه مــن وجــود بعــض الفجــوات األمنيــة عــىل 

طــول هــذه الحــدود، ورغبتــه أن يســدها مبزيــد من أنظمــة اإلرشاف 

وتخصيــص املزيــد مــن وحــدات حــرس الحــدود املــزودة بالطائــرات 

األلية والعربات املدرعة الخفيفة رباعية الدفع.

صفقــة املقاتــات القطريــة إف15- ماضية 

حسب الخطة
تلقــى وزيــر الدولــة القطــري لشــؤون الدفــاع خالــد العطيــة 

اتصــاالت ورســائل مــن وزيــر الدفــاع األمريــيك آشــتون كارتــر وكبــار 

ــأن  ــه ب ــايض تطمئن ــمرب امل ــة يف ديس ــاع األمريكي ــاط وزارة الدف ضب

صفقــة املقاتــات إف15- ماضيــة كــام هــو مخطــط  لهــا، وأنهــا لــن 

ــىل  ــة ع ــاع العطي ــم إط ــري، وت ــل أو تأخ ــًة ألي تعدي ــون عرض تك

أمنيــن  مستشــارين  مــع  عقــدت  التــي  االجتامعــات  فحــوى 

وعســكرين للرئيــس املنتخــب ترامــب ملناقشــة بعــض القضايــا 

االســراتيجية التــي كان مــن بينهــا صفقــة املقاتــات إف15- لصالــح 

قطر.

مناورات »املخلب الحديدي2«
أجــرت القــوات الربيــة اإلماراتيــة والقــوات األمريكيــة يف شــهر ديســمرب 

ــاً  ــدي 2«، ووفق ــب الحدي ــه  »املخل ــق علي ــركا أُطل ــاً مش ــايض تدريب امل

لتقريــر تاكتيــكال ريبــورت« فــإن التدريــب قــد هــدف إىل اختبــار 

العربــات األمريكيــة واإلماراتيــة الصنــع يف ذات الوقــت الــذي تنظــر فيــه 

قيــادة األركان اإلماراتيــة لــراء عربــات مدرعــة رباعيــة الدفــع، وعربــات 

ــة  ــع نهاي ــر م ــة، وظه ــة الخارجي ــد اإلماراتي ــع للقواع ــة الدف أخــرى مثاني

املنــاورات أنــه مــن املمكــن إرســال العربــات التــي تــم اختبارهــا للخدمــة 

يف تلك القواعد بالفعل.

اهتــام ســعودي بالفرقاطــات األملانيــة  

»يك130-«
اقرحــت وزيــرة الدفــاع األملانيــة أورســوال فــون ديرليــن يف زيارتهــا 

للريــاض مطلــع شــهر ديســمرب املــايض عــىل األمــري محمــد بــن ســلامن 

تزويــد اململكــة بأحجــام مختلفــة مــن الســفن الحربيــة األملانيــة الصنــع 

مبــا يف ذلــك الفرقاطــات الكبــرية والصغــرية )الحراقــات( والســفن الحربيــة 

الصائدة لأللغام وسفن اإلمداد.

وأكــد تقريــر »تاكيتــكال ريبــورت« )23 ديســمرب 2016( أن األمــري محمــد 

بــن ســلامن أبــدى اهتاممــاً بالفرقاطــة األملانيــة مــن فئــة »يك130- 

ــد أن  ــة، بع ــة األملاني ــوات البحري ــدى الق ــاً ل ــة حالي ــفايغ« العامل برانش

بينــت الوزيــرة لألمــري أهميــة هــذا الطــراز مــن الفرقاطــات كونهــا 

تناســب األســطول الســعودي واحتياجاتــه املســتقبلية، مــام دفعــه لطلــب 

مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الســفينة الحربيــة مــع ترتيــب زيــارة 

لوفد سعودي لرؤية هذا الطراز من الفرقاطات.

لواء حاية املوصل
وافــق رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي عــىل مقــرح وزيــر الدفــاع 

األمريــيك الــذي زار بغــداد بدايــة ديســمرب املــايض عــىل املســؤولن 

العراقيــن تشــكيل لــواء حاميــة وتدخــل جديــد لتأمــن محافظــة نينــوى 

)املوصــل( بعــد طــرد تنظيــم الدولــة منهــا، ويــدور الحديــث يف الوقــت 

الحــايل عــن إمكانيــة تخصيــص 200 مليــون دوالر إلنشــاء اللــواء وتزويــده 

باملعدات املطلوبة مبا يف ذلك العربات املدرعة 4×4 و8×8.
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الداخليــة  يتبــادالن  واملحمــد  الجــراح 

والدفاع يف الكويت
ــاح األحمــد يف 10 ديســمرب 2016  ــت الشــيخ صب شــكل أمــري الكوي

ــد الجــراح  ــاع الشــيخ خال ــر الدف ــا وزي ــد فيه ــدة تقل ــة جدي حكوم

منصــب وزيــر الداخليــة، بينــام أصبــح وزيــر الداخليــة الشــيخ 

محمــد الخالــد وزيــراً للدفــاع. ووفقــاً لتقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« 

)16 ديســمرب 2016( فقــد جــاءت التعينــات مفاجئــة متامــاً، خــاص 

وأن األمــري صبــاح األحمــد ورئيــس الــوزراء الشــيخ جابر املبــارك أرادا 

ضبــط زارة الداخليــة حيــث أن معظــم أفــراد عائلــة الصبــاح الحاكمة 

يلقون باللوم عىل الشيخ محمد الخالد باإلخفاق يف مهمته.

ــارات رشاء الســفن  ــدرس خي الســعودية ت

الحربية االيطالية 
ــات  ــة الصناع ــن رشك ــاً م ــلامن عروض ــن س ــد ب ــري محم ــى األم تلق

العســكرية اإليطاليــة »فينكانتــريي« لتوريــد ســفن حربيــة مــن بينهــا 

ــاً  ــدوره اهتامم ــدى ب ــد أب ــم، وق ــرية الحج ــرية وصغ ــات كب فرقاط

مبناقشــة إمكانيــة رشاء عــدد مــن الســفن الحاملــة للصواريــخ 

وسفيني إنزال ودعم لوجستي. 

ووفقــاً لتقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )16 ديســمرب 2016( فإنــه عــىل 

ــاع   ــب وزارة الدف ــد رســمي مــن جان الرغــم مــن عــدم وجــود تأكي

ــن  ــد الرحم ــق عب ــس األركان الســعودي الفري الســعودية إال أن رئي

البنيــان قــد أكــد عــىل رضورة وضــع ســفن األمــداد واإلنــزال ضمــن 

ــد  ــا عــىل مزي ــع خاله ــر اطل ــارة أجراهــا للجزائ ــة عقــب زي الخدم

بنتهــا  التــي  عبــاس«  بنــي  »قلعــة  ســفينة  مواصفــات  مــن 

ــة ضمــن األســطول  ــت طــور الخدم ــة ودخل ــريي« اإليطالي »فينكانت

الجزائري عام 2015.   

ــرات  ــة طائ ــرشاء حمل ــة ل ــط إماراتي خط

مروحية
أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )16 ديســمرب 2016( أن ويل عهــد 

أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد قــد كلــف قيــادة األركان 

ــات  ــة مروحي ــراء حامل ــق ب ــات تتعل ــده مبقرح ــة بتزوي اإلماراتي

ــة  ــراء حامل ــب ب ــث يرغ ــارايت، حي ــح األســطول البحــري اإلم لصال

مروحيــات متوســطة الحجــم، بعــد أن كان قــد رصف النظــر عنــه يف 

مرحلــة ســابقة، وقــد متــت مناقشــة األمــر مــع  قيــادة األركان 

للقــوات املســلحة ومــع قــادة القــوات البحريــة مرتــن عــىل األقــل 

ــة خــارج  ــوات البحري ــارات لتوســيع دور ق عــىل أســاس ســعي اإلم

املياة اإلماراتية.

مرص: تدشن األسطول البحري الجنويب
افتتــح الرئيــس املــرصي عبــد الفتــاح الســيي، قيــادة األســطول 

الجنــويب، الــذي يضــم وحــدات للمدمــرات، ولنشــات الصواريــخ، 

ولنشــات املــرور الســاحلية، والوحــدات الخاصــة البحريــة، كــام 

انضــم لألســطول الجديــد أحــدث الغواصــات التقليديــة يف 

العامل.

ــبة إىل  ــة بالنس ــرث أهمي ــارش، األك ــكري املب ــق العس ــد الش ويع

تدشــن األســطول الجديــد، إذ أنــه يوفــر حاميــة للميــاه اإلقليمية 

واالقتصاديــة بالبحــر األحمــر، بدايــة مضيــق بــاب املنــدب 

ــة  ــود حامل ــل وج ــامالً، ومث ــعيد ش ــاء بورس ــى مين ــاً وحت جنوب

الطائــرات ميســرال )أنــور الســادات( شــامالً، والحاملــة )جــامل 

عبدالنــارص( جنوبــاً، يســاهم يف تدعيــم قــدرات القــوات البحرية 

والجويــة، وتعزيــز قدراتهــا عــىل القيــام مبهــام مشــركة، حيــث 

تتميــز امليســرال بامتاكهــا مركــز قيــادة، ميكنــه أن يشــرك مــع 

عــدة دول، ولديهــا القــدرة عــىل القيــام بعمليــات اإلبــرار 

البحــري، إذ ميكــن أن تحمــل أكــرث مــن 40 دبابــة، أو 50 عربــة 

مدرعــة حاملــة جنــود، ليتــم إبرارهــا عــىل شــواطئ املــدن 

الســاحلية، التــي قــد تتمركــز بهــا العنــارص اإلرهابيــة، مــع 

إمكانيــة معاونــة هــذه القــوة الربمائيــة بالقــوات الجويــة التــي 
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تحملهــا، حيــث توجــد عــىل متنهــا 24 طائــرة هليكوبــر، 

تســتطيع أن تقــدم املعاونــة الجويــة للقــوات التــي تــم إنزالهــا 

عىل الرب.

صفقــات الســاح تدفــع اإلمــارات لتعزيــز 

عاقتها مع بياروسيا 
أكــد موقــع »إنتلجــس أون اليــن« )21 ديســمرب 2016( أن لقــاء 

ســفري اإلمــارات يف بياروســيا أحمــد منقــوش تونيجــي بوزيــر الدفــاع 

البيــارويس يف 20 ديســمرب  2016، يهــدف إىل توثيــق الصــات مــع 

بياروســيا التــي يعتمــد اقتصادهــا عــىل الدفاعيــة، خاصــة وأن 

ــرية مــن األســلحة مــن رشكــة  ــات كب الجيــش اإلمــارايت يشــري كمي

»بيلتيــك إكســبورت« لنفســه ولحلفائــه، فقبــل عــام مل يكــن لإلمارات 

ســوى قائــم باإلعــامل يف منســك ويــدل تعيــن ســفري إمــارايت عــىل 

التقارب بن البلدين. 

للعمليــات يف  أمريكيــة  قذيفــة   12000

العراق ومثلها يف سوريا عام 2016
يصــدر عــن مكتــب الرئيــس األمريــيك بــاراك أوباما يف األســبوعن 

األخرييــن مــن رئاســته تقييــامت عامــة حــول نهجــه العســكري، 

والتــي تركــز عــىل تقليــص نــر القــوات الربيــة )باســتثاء زيادتها 

ــف  ــن واالســتخدام املكث ــركاء املحلي ــم ال يف أفغانســتان( ودع

للقــوى الجويــة، وبغــض النظــر عــن نجــاح أو فشــل هــذه 

ــون   ــة املتطرف ــذي ميثل ــر ال ــن الخط ــل م ــراتيجية يف التقلي االس

فإن ما تم ذكره ميثل الدعائم األساسية لعقيدة أوباما.

ــقطت يف  ــدة أس ــات املتح ــر إىل أن الوالي ــذه التقاري ــري ه وتش

الســنة األخــري مــن واليــة أوبامــا 26171 ألــف قذيفــة عــىل ســبع 

بلــدان، حيــث أســقطت الواليــات املتحــدة يف العــام 2016  أكــرث 

مــن 3027 قذيفــة زيــادة عــىل مــا أطلقتــه يف 2015، معظمهــا 

ــوع  ــابه بالرج ــم حس ــدد ت ــذا الع ــوريا وه ــراق وس كان يف الع

لبيانــات التحالــف الــدويل الــذي تقــوده الواليــات املتحــدة 

ــزم  ــة »الع ــه عملي ــق علي ــا يطل ــة أو م ــم الدول ــة تنظي ملحارب

الصلب«.

وبالعــودة إىل مــا يصــدره البنتاغــون مــن تعــداد للقذائــف التــي 

أســقطتها الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا فــإن الواليــات املتحــدة 

ــارة  ــارات يف 2016 )5904( غ ــن الغ ــا نســبته %79 م قامــت مب

عــىل العــراق وســوريا مــن مجمــل 7473 غــارة نفذهــا التحالــف 

ومــن بــن 30743 قذيفــة ألقاهــا التحالــف فــإن الواليــات 

املتحــدة قــد أســقطت 24287 قذيفــة، وهــو مــا يشــكل 79% 

مــن مجمــل العــدد الــكيل الــذي أســقطه التحالف وهــو 30743 

ألــف قذيفــة، وتشــري املصــادر إىل أن نســبة الغــارات األمريكيــة 

كانــت متســاوية تقريبــاً يف العــراق وســوريا، حيــث كان نصيــب 

العــراق 49.8 % )2941( غــارة وكان نصيــب ســوريا مــا نســبته  

%50.2 )2963 غــارة جويــة(، وقــد تســاوى البلديــن تقريبــاً 

ــكان  ــام ف ــىل كل منه ــقاطها ع ــم إس ــي ت ــف الت ــدد القذائ بع

نصيب العراق 12095 ألف قذيفة ونصيب سوريا 12192.



1 4 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

تقارير مراكز الفكر

العدد رقم 34التقرير االسرتاتيجي اخلليجي

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية

تاريخ النر

املركز

الرابط

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية

تاريخ النر

املركز

الرابط

عنوان التقرير

العنوان باللغة العربية

تاريخ النر

املركز

الرابط

Paradox of Progress

االتجاهات العاملية: متناقضات التقدم

يناير 2017

مجلس االستخبارات الوطني

https://www.dni.gov/files/images/globalTrends/documents/GT-Main-Report.pdf

New Security Arc in Mideast

قوس أمني جديد يف الرق األوسط

3 يناير 2017

مركز الدراسات األمنية

http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/f7005915-d8c1-

41ba-aa3b-ab9ea61233d4

A Saudi Water Crisis Lurks Beneath the Surface

أزمة املياه السعودية مخبأة تحت السطح

5 يناير 2017

سراتفور

https://www.stratfor.com/analysis/saudi-water-crisis-lurks-beneath-surface

https://www.dni.gov/files/images/globalTrends/documents/GT-Main-Report.pdf
http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/f7005915-d8c1-41ba-aa3b-ab9ea61233d4
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https://www.stratfor.com/analysis/saudi-water-crisis-lurks-beneath-surface
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Rules of the Iraqi Game

قواعد اللعبة العراقية

يناير 2017

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/rules-of-the-iraqi-game

Iran, Mattis, and the Real Threat to U.S. Strategic Interests in the Middle East

إيران، ماتيس، وتهديد حقيقي للمصالح االسراتيجية للواليات املتحدة ىف الرق األوسط

10 يناير 2017

معهد الدراسات االسراتيجية

https://www.csis.org/analysis/iran-mattis-and-real-threat-us-strategic-interests-middle-

east

Iran›s Basij Mull a Wider Domestic and Regional Role

قوات »الباسيج« اإليرانية تدرس احتامل اضطاعها بدور أكرب محلياً وإقليمياً

20 ديسمرب 2017

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-basij-mull-a-wider-

domestic-and-regional-role

Iranian-Backed Terrorism in Bahrain: Finding a Sustainable Solution

اإلرهاب يف البحرين واملدعوم من إيران: العثور عىل الحل املستدام

11 يناير 2017

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-backed-terrorism-in-

bahrain-finding-a-sustainable-solution
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More Information Is Needed to Evaluate Implementation of the Iran Nuclear Deal

معلومات إضافية رضورية لتقييم تنفيذ االتفاق النووي اإليراين

10 يناير 2017

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/more-information-is-needed-

to-evaluate-implementation-of-the-iran-nuclear-d

The Counterintuitive Role of Air Defense in Iran›s Anti-Status Quo Regional Strategy

دور غري متوقع لقوات الدفاع الجوي يف إيران الرافضة السراتيجية إقليمية للوضع الراهن

11 يناير 2017

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-counterintuitive-role-of-

air-defense-in-irans-anti-status-quo-regional

Wary Saudis silent as Trump›s Israel position takes shape

حذر سعودي صامت، حتى يتشكل موقف ترامب من إرسائيل 

19 ديسمرب 2016

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/saudi-arabia-jerusalem-

washington-trepidation-trump.html

Is this the beginning of a revolution by Saudi women?

يف باد الحرمن... الحجاب التقليدّي يواجه صعوبات

22 ديسمرب 2016

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/saudi-arabia-malak-shehri-abaya-

execution-women-rights-cause.html
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Bahrain shifts foreign policy with eye on Turkey

البحرين وتحوالت السياسة الخارجية وعن عىل تركيا

30 ديسمرب 2016

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/bahrain-turkey-boost-ties-islamic-

state-iran.html

What has King Salman achieved in his two-year reign?

ماذا حقق امللك سلامن يف عامن؟

5 يناير 2017

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/saudi-arabia-king-salman-two-years-

ruling-yemen-policy.html

Rafsanjani›s Death Could Increase the IRGC›s Succession Role

وفاة رفسنجاين قد تزيد من دور »الحرس الثوري اإليراين« يف الخافة

9 يناير 2017

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/rafsanjanis-death-could-

increase-the-irgcs-succession-role

Iraqi Kurdistan oil a slippery issue

تنافس ايران وتركيا عىل نفط كردستان العراق يعيق حلم االنفصال

6 يناير 2017

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/authors/ali-mamouri-iraq.html
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Why did Oman join Saudi Arabia’s anti-terrorism alliance?

ملاذا انضّمت ُعامن إىل تحالف السعودية ضد اإلرهاب؟

5 يناير 2017

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/oman-join-saudi-arabia-anti-

terror-alliance.html

Will Trump Strengthen Iran›s Hand?

هل سيعّزز ترامب من قدرة إيران؟

21  ديسمرب 2016

معهد واشنطن
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hand
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