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العاهل السعودي وأمري قطر يناقشان 

رأب الصدع بني أنقرة والرياض

ــه بطنجــة  ــر إقامت ــز  يف مق ــن عبدالعزي ــك ســلامن ب ــع املل ــه م يف لقائ

يــوم األحــد 6 أغســطس، وبحضــور ويل ويل العهــد وزيــر الدفــاع األمــر 

ــن حمــد عــدة  ــم ب ــن ســلامن؛ ناقــش أمــر قطــر الشــيخ متي محمــد ب

ــق باليمــن  ــام يتعل ــن وخاصــة في ــن البلدي ــع حــول التنســيق ب مواضي

وسوريا والعراق.

 وبحســب تقريــر نــره موقــع »تاكتكتــال ريبــورت« فــإن الشــيخ متيــم 

كانــت لديــه قضيــة رئيســية ملناقشــتها مــع امللــك ســلامن وهــي التمهيــد 

لعقد لقاء بن امللك سلامن والرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان.

ــحابة  ــة »س ــعودية-الرتكية مبرحل ــات الس ــر العالق ــام مت ــك في ــأيت ذل ي

صيــف«، منــذ فشــل املحاولــة االنقالبيــة يف تركيــا يف 15 يوليــو املــايض، 

ويــرى التقريــر أن  العقبــة الرئيســية إلعــادة العالقــات الســعودية 

الرتكيــة إىل وضعهــا الطبيعــي هــي عــدم االتفــاق عــى تحديــد موعــد 

ــة  ــول إمكاني ــث ح ــدور الحدي ــرتيك، وي ــعودي وال ــن الس ــاء الزعيم للق

قيــام رئيــس الــوزراء الــرتيك بــن عــي يلديريــم بزيــارة للريــاض لرتتيــب 

ذلك اللقاء.

وتــرتدد يف األروقــة الدبلوماســية شــائعات أن الرئيــس أردوغــان مــا يــزال 

يلقــي اللــوم عــى الريــاض لعــدم اتخــاذ موقــف حــازم إزاء دعــم بعــض 

املواقــع اإلخباريــة الســعودية محاولــة االنقــالب الفاشــلة، كــام تتحــدث 

ــن  ــرده م ــر ت ــن تقاري ــلامن م ــك س ــاج املل ــن انزع ــها ع ــادر نفس املص

أنقــرة حــول اتهــام بعــض القيــادات الرتكيــة اململكــة بأنهــا كانــت عــى 

علم مسبق مبحاولة االنقالب.

ــم كان  ــر عــن مصــدر دبلومــايس ســعودي أن الشــيخ متي  ونقــل التقري

قبــل ســفره إىل طنجــة يحــاول ترتيــب لقــاء بــن امللــك ســلامن والرئيــس 

أردوغــان، وقــد تحــدث مــع امللــك ســلامن أثنــاء لقائهــام بطنجــة عــن 

ــط  ــه خط ــد لدي ــان ال توج ــداً أن أردوغ ــكو، مؤك ــان ملوس ــارة أردوغ زي

إلبرام اتفاق مع بوتن عى حساب العالقات السعودية-الرتكية.

 

السعودية األكرث تعرضاً للهجامت 

اإللكرتونية يف الرشق األوسط

كشــف موقــع »جوبــال ريســك إنســايتس« األمنــي أن اململكــة العربيــة 

الســعودية هــي البلــد األكــر اســتهدافاً بالهجــامت اإللكرتونيــة يف الرق 

ــع  ــا يض ــاً، م ــتهدفها إلكرتوني ــن يس ــر م ــي أك ــران ه ــط، وأن إي األوس

ــب  ــيرباين«، إىل جان ــن »الس ــق باألم ــٍد يتعل ــٍد جدي ــام تح ــة أم اململك

التحــدي األمنــي التقليــدي وتنامــي مخاطــر الهجــامت اإلرهابيــة. ونــوه 

التقريــر إىل أن الهجــامت اإللكرتونيــة ضــد اململكــة بلغــت عــام 2015 

نحو 160 ألف محاولة هجوم يومياً.

وعــى الرغــم مــن تطويــر قطــاع األمــن اإللكــرتوين يف اململكــة؛ إال أنــه ال 

يــزال هنــاك غيــاب واضــح لصياغــة اإلســرتاتيجيات والسياســات واألطــر 

القانونيــة عــى الصعيــد الوطنــي، كجــزء مــن برنامــج التحــول الوطنــي 

ورؤيــة عــام 2030، والــذي يهــدف لتحــول رقمــي عــى مســتوى اململكــة 

لتحســن املنشــآت التقنيــة ودفــع عجلــة االبتــكار، وتنميــة القــوى 

العاملة عالية املهارة.

الرقميــة  »اإلمكانيــات  أن:  إىل  ريســك«  »جلوبــال  تقريــر  ويشــر 

وااللكرتونيــة الكبــرة للســعودية تجعلهــاً هدفــاً أساســياً للهجــامت 

االلكرتونيــة، حيــث متتلــك اململكــة أكــرب عــدد مــن املشــرتكن يف خدمــة 

اإلنرتنــت يف العــامل العــريب«. فقــد زاد عــدد املشــرتكن مبــا يقــرب مــن 

ــتخدمي  ــن مس ــعوديون 40% م ــل الس ــام ميث ــام 2010، ك ــذ ع 30% من

ــى  ــوك ع ــس ب ــع في ــتخدمي موق ــن مس ــو 10% م ــرت ونح ــع توي موق

ــة يف  ــارة اإللكرتوني ــف التج ــع أن تتضاع ــن املتوق ــريب، وم ــتوي الع املس

السعودية بحلول عام 2020.
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ومثــة ســبب آخــر يجعــل الســعودية الهــدف املفضــل واألول للهجــامت 

ــي  ــوزن اإلقليمــي للمملكــة الت ــة يف الــرق األوســط، وهــو ال االلكرتوني

تعــد أحــد أبــرز دول املنطقــة وقائــدة ملجلــس التعــاون الخليجــي حيــث 

يثــر تأثرهــا ونفوذهــا وعالقاتهــا عــى املســتوين العــريب والعاملــي شــهية 

قراصنة اإلنرتنت سواء كانوا دوالً أو أشخاص«.

ــدول  ــن ال ــدد م ــع ع ــف الســعودية م ــاك تحال ــك فهن ــة إىل ذل وباإلضاف

ــع دول  ــة م ــا القوي ــة وعالقاته ــات املتحــدة األمريكي ــل الوالي الكــربى مث

ذات نفــوذ عاملــي، مــا يجعــل منهــا هدفــاً محبــذاً للهجــامت االلكرتونيــة، 

ــة يف  ــا الرقمي ــى التكنولوجي ــدة ع ــورة متزاي ــد بص ــا تعتم ــة وأنه خاص

قطاعــات حساســة مثــل النفــط والغــاز  والخدمــات املرصفيــة واالتصاالت، 

ــاين  ــك ث ــامل ومتتل ــع أنحــاء الع ــرب مصــدر للنفــط يف جمي ــث تعــد أك حي

أكرب قطاع مرصيف يف العامل العريب.

ــران هــي العــدو االلكــرتوين األول للســعودية،  ــر إىل أن إي ويشــر التقري

ــع  ــد وق ــة، وق ــعية اإليراني ــات التوس ــة للنزع ــتها املناهض ــبب سياس بس

ــع الســعودية عــام 2013  ــرز عــى املواق ــراين األب الهجــوم اإللكــرتوين اإلي

مــن خــالل فــروس »شــمعون« الــذي اســتهدف رشكــة أرامكــو الســعودية 

العمالقــة وقــى عــى 85% مــن أجهــزة الركــة مــام تســبب يف إغــالق 

عمليات الركة مدة أسبوعن.

ويقــول التقريــر أن إيــران قامــت خــالل العــام املــايض، بحمــالت تجســس 

إلكرتوين عى مؤسسات مالية وأمنية ومواقع حكومية سعودية.

كــام أشــار التقريــر إىل وجــود عــدد مــن الجهــات األخــرى التــي تســتهدف 

ــي  ــش اإللكــرتوين اليمن ــركات التابعــة للجي ــل ال ــاً، مث اململكــة إلكرتوني

املدعــوم مــن الحوثيــن، إىل جانــب تنظيــم الدولــة اإلســالمية. وقــد 

ــوزارة  ــرتوين ل ــد اإللك ــالت الربي ــرتاق مراس ــامت اخ ــذه الهج ــملت ه ش

ــات الشــخصية ملوظفــي الحكومــة  ــة البيان ــة الســعودية، وقرصن الخارجي

السعودية، فيام عرف عرب موقع ويكيليكس بـ»ترسيبات السعودية«.

وأوىص تقريــر »جلوبــال ريســك« بتحســن قــدرات األمــن اإللكــرتوين يف 

ــتثامر  ــم االس ــي حج ــل تنام ــة، يف ظ ــاص باململك ــام والخ ــن الع القطاع

وتنميــة ســوق تكنولوجيــا املعلومــات يف الســعودية مبعــدل 3.8% ســنويًا، 

ومن املقرر أن تصل قيمته إىل 3.48 مليار دوالر بحلول عام 2019.

وتــزود الواليــات املتحــدة حكومــات دول مجلــس التعــاون بتقنيــات 

ــتثامر  ــن إلرشاك االس ــة، وميك ــتخبارات املتقدم ــرتوين واالس ــاع اإللك الدف

ــن  ــارات يف األم ــص امله ــة نق ــهام يف معالج ــة أن يس ــب األجنبي واملواه

اإللكرتوين داخل اململكة العربية السعودية.

وحــذر التقريــر مــن أن »إدخــال قــدرات جديــدة لــن يكــون كافيــاً دون 

وضــع إســرتاتيجيات وصياغــة سياســات وقوانــن وطنيــة واضحــة«، مشــراً 

إىل أن الســعودية قــد أعــدت إســرتاتيجية أمــن قومــي خاصــة باملعلومــات 

ــة واألطــر  ــر السياســات اإللكرتوني ــذاك بتطوي ــام 2013 وأوصــت آن يف ع

القانونية، إال أن هذه التوصية مل يتم تنفيذها حتى اآلن.

وحــذر التقريــر مــن أنــه عــى الرغــم مــن وجــود قوانــن تتصــدي للجرائم 

اإللكرتونيــة مثــل قانــون االتصــاالت عــام 2001 وقانــون مكافحــة جرائــم 

قطــاع  يف  الخصوصيــة  انتهــاك  تحظــر  التــي   ،2007 عــام  اإلنرتنــت 

االتصــاالت، وتفــرض عقوبــات عــى مجرمــي اإلنرتنــت تصــل إىل خمــس 

ســنوات يف الســجن وغرامــة قدرهــا 800 ألــف دوالر؛ إال أن »هــذه 

ــه ال يوجــد أي  ــة«، خاصــة وأن املجموعــة مــن القوانــن تبقــى غــر فّعال

ــرتاق  ــدوث اخ ــة ح ــالم يف حال ــور اإلع ــم أم ــعودي ينظ ــوين س ــان قان كي

ــن  ــر أم ــع تداب ــعودية تض ــم الس ــرتك املحاك ــذي ي ــر ال ــات، األم للبيان

البيانــات عــى أســاس املبــادئ العامــة للريعــة، ففــي عــام 2010، 

ــة  ــدة مكافح ــر وح ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــة األم ــت هيئ أسس

ــاء  ــت بإلق ــي وقام ــوى الجن ــت املحت ــد أن منع ــت، بع ــم اإلنرتن جرائ

القبض عى بعض املخالفن.

وخلــص التقريــر إىل أن: »األمــن اإللكــرتوين يف اململكــة العربية الســعودية 

آخــذ يف التحســن، ولكنــه يفتقــر إلســرتاتيجيات واضحــة وسياســات 

اإللكرتونيــة  التهديــدات  عــن  والكشــف  وتخفيــف  لــردع  وقوانــن 

الوطنية«.

التعاون السعودي-الربيطاين بعد الخروج 

من االتحاد األورويب

الســفر  أن  أغســطس 2016(   5( ريبــورت«  »تاكتيــكال  موقــع  أكــد 

الســعودي لــدى بريطانيــا األمــر محمــد بــن نــواف بــن عبــد العزيــز قــد 

أجــرى تقييــامً أوليــاً لعالقــات التســليح بــن الســعودية وبريطانيــا بعــد 

تشــكيل حكومــة جديــدة بقيــادة تريســا مــاي، وأرســل تقريــره لــويل ويل 

العهد وزير الدفاع محمد بن سلامن.

و أشــار املوقــع إىل أن تقريــر األمــر محمــد بــن نــواف تضمــن اقرتاحــات 

حــول التعامــل مــع الحكومــة الربيطانيــة الجديــدة، وأكــد عــى أهميــة 

الحفــاظ عــى الصــالت الطيبــة مــع مايــكل فالــون الــذي احتفــظ مبنصــب 

وزيــر الدفــاع، ويبــدو أن التقريــر قــد اعتمــد يف تقييمــه عــى االتصــاالت 

الرسيعــة التــي أجراهــا مــع بعــض أعضــاء الحكومــة الجديــدة مبــن فيهــم 

الوزيــر فالــون و فيليــب هامونــد وغرهــم مــن املســاعدين املقربــن مــن 

حكومة ماي. 

ــة يف  ــراً للاملي ــح وزي ــذي أصب ــد، ال ــب هامون ــر أن فيلي ــاف التقري وأض

ــه  ــعودي أن ــفر الس ــع الس ــامع م ــد يف اجت ــد أك ــدة، ق ــة الجدي الحكوم

ــة والعســكرية االســرتاتيجية  ــاظ عــى الصــالت االقتصادي ســيواصل الحف
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مــع الســعودية وسيســتمر يف تركيــز جهــوده خــالل األشــهر القادمــة عــى 

ضبط القضايا املالية فيام بعد خروج بريطانيا من االتحاد األورويب.

ونقلــت مصــادر مقربــة مــن الســفارة الســعودية أن األمــر محمــد بــن 

نــواف قــد خــرج بانطبــاع أن هامونــد سيســتمر عــى اتصــال مــع فالــون 

مبــا يتعلــق بصفقــات التســليح مــع الســعودية وخصوصــاً صفقــة طائــرات 

ــعودية  ــة الس ــوات الجوي ــتي للق ــم اللوجس ــات الدع ــون« واتفاقي »تايف

املشاركة يف حرب اليمن.

كــام أشــار التقريــر إىل أن األمــر محمــد بــن نــواف يعتقــد بــأن رئيســة 

الــوزراء مــاي قــد أبقــت عــى هامونــد وفالــون يف حكومتهــا للحفــاظ عى 

صفقــات التســليح لطائــرات التايفــون وعــى التنســيق العســكري لصالــح 

ــة  ــج العــريب، مــام يعــزز إمكاني ــة يف دول الخلي ــة والبحري ــوى الجوي الق

رشاء املزيــد مــن طائــرات التايفــون، حيــث أكــد يف تقريــره عــى وجــود 

»مؤرشات إيجابية« دون تقديم املزيد من اإليضاح.

كيف ورطت السعودية وفرنسا محمود 

عباس مع إيران؟

ادعــى موقــع »ديبــكا« اإلرسائيــي )8 أغســطس 2016( أن اللقــاء الــرسي 

الــذي عقــده رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس )أبــو مــازن( 

مــع عــدوة إيــران األوىل مريــم رجــوي زعيمــة حركــة »مجاهــدي خلــق« 

املعارضــة يف 30 يوليــو 2016، قــد وضعــه عــى قامئــة االســتهداف 

اإليرانية.

وقــد جــرى اللقــاء برتتيــب مــن الرئيــس الفرنــي ومــن الســعودية يف آن 

واحــد، حيــث ســعى الرئيــس الفرنــي إىل تســهيل اللقــاء إلفشــال 

محــاوالت طهــران مــد املزيــد مــن الجســور مــع الفلســطينين، وذلــك يف 

ظــل حرصــه عــى إنجــاح مبــادرة الســالم الفلســطينية اإلرسائيليــة، 

ــة يف  ــو املتمثل ــات نتينياه ــى اعرتاض ــب ع ــا للتغل ــي يبذله ــود الت والجه

اتهــام عبــاس بأنــه ال يرغــب يف إبــداء الحــزم إزاء مواجهــة حــامس 

والجهاد اإلسالمي.

ويأمــل الرئيــس الفرنــي يف الوقــت ذاتــه بإقنــاع إدارة أوبامــا أن مبادرتــه 

تســر عــى الطريــق الصحيــح عــرب الضغــط عــى عبــاس لاللتــزام بالســالم 

مــع إرسائيــل يف الضفــة الغربيــة والتخــي عــن قطــاع غــزة الــذي تحكمــه 

حامس.

ويف لقائهــا مــع عبــاس؛ اتهمــت رجــوي حكومــة طهــران بنــر اإلرهــاب 

والطائفيــة يف املنطقــة؛ يف حــن مل يغامــر أي مســؤول أو وزيــر مــن بقيــة 

دول العــامل بلقــاء قــادة املعارضــة اإليرانيــة، وذلــك تجنبــاً لــردود أفعــال 

عنيفــة مــن طهــران التــي اتهمــت عبــاس بأنــه عميــل للواليــات املتحــدة 

وأنه عى صلة باملنظامت اإلرهابية.

ــكل  ــا ب ــة ورمته ــا إرهابي ــق بأنه ــدي خل ــة مجاه ــران منظم ــرب طه وتعت

ــال  ــام باغتي ــي، والقي ــاد اإلرسائي ــاز املوس ــة لجه ــا العامل ــا فيه ــم مب الته

ــب الربنامجــن  ــن، والتســبب بتخري ــن اإليراني ــامء النووي عــدد مــن العل

ــام  ــنطن قي ــة لواش ــفت املنظم ــي 2013 كش ــي . فف ــووي والصاروخ الن

إيران يتشييد منشأة فوردو القريبة من قم.

وأشــار املصــدر إىل أن إيــران أتبعــت الحــرب الكالميــة مــع عبــاس 

ــزة  ــاع غ ــة إىل قط ــوال طائل ــخ أم ــررت ض ــث ق ــة؛ حي ــراءات عملي بإج

لتمويــل العمليــات ضــد عبــاس وحركــة فتــح، ويــدرس قادتهــا يف الوقــت 

ــل دور  ــاودة شــحن األســلحة اىل قطــاع غــزة وتفعي ــة مع الحــايل إمكاني

ــه« يف  ــارص »حــزب الل ــي أنشــأها عن ــة الت ــن« اإلرهابي جامعــة »الصابري

ــث ال  ــن حي ــه فرصــة م ــح أعدائ ــد من ــاس ق ــدو أن عب ــزة، ويب قطــاع غ

ــة يف  ــات بلدي ــه األخــرة إلجــراء انتخاب ــن خــالل دعوت ــك م يشــعر، وذل

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إذ إن حــامس ستســعى مــن خــالل إعــالن 

ــه  ــت علي ــذي حصل ــايل ال ــم امل ــف الدع ــات لتوظي مشــاركتها يف االنتخاب

ــا عــى رأس  ــاس وتنصيــب أعضائه مــن طهــران يف منافســة مرشــحي عب

بلديات غزة والضفة الغربية. 

إيران تكسب قضية تعويض ضد إرسائيل

خــرست رشكــة »ترانــس آســياتك أويــل« اإلرسائيليــة للنفــط قضيــة 

ــا الــذي  االســتئناف التــي رفعتهــا ضــد قــرار املحكمــة الســويرسية العلي

قــى، يف يونيــو املــايض، عــى إرسائيــل بدفــع تعويضــات لركــة النفــط 

الوطنيــة اإليرانيــة بقيمــة مليــون شــيكل، ونحــو 800 ألــف شــيكل أتعاب 

املحكمة واملحامن، يف القضية التي زاد عمرها عن 37 عاماً. 

وتعــود القضيــة يف أصلهــا إىل عــام 1968، عندمــا تــم إبــرام اتفــاق رشاكــة 

بــن رشكتــي نفــط إرسائيليــة وإيرانيــة إبــان حكــم الشــاه يف إيــران، ونظــراً 

النقطــاع العالقــات بعــد الثــورة اإليرانيــة، ومــا أتبعهــا مــن فــرض 

للعقوبــات عــى إيــران؛ توقفــت إرسائيــل عــن العمــل باتفــاق الراكــة، 

إال أن إيــران رفعــت عــدة طلبــات تحكيــم دوليــة يف القضيــة؛ وطالبــت 

الركــة اإلرسائيليــة بدفــع تعويضــات عــى النفــط الــذي زودتــه إيــران 

ــا مــن  ــة، وعــى حصته ــورة اإليراني ــل الث ــي مســبقاً قب ــوب اإلرسائي لألنب

األرباح التي تبلغ %50.

ووفقــاً لتقديــرات القضيــة فــإن قيمــة التعويضــات قــّدرت قبــل ســنتن 

ــا التحكيــم  ــارات دوالر، وقــد ربحــت إيــران قضيتــن مــن قضاي بـــ7 ملي
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ــك الحــن، والتــي تناولــت موضــوع تســديد مثــن  ــذ ذل التــي رفعتهــا من

النفــط الــذي زودتــه إيــران لألنابيــب اإلرسائيليــة، عــرب أنبــوب »إيــالت-

ــر  ــراين إىل البح ــط اإلي ــل النف ــاً لنق ــرساً بري ــّكل ج ــذي ش ــكلون«، ال أش

األبيــض املتوســط، وأعــامل رشكــة »ترانــس آســياتيك أويــل« املســجلة يف 

بنــام، والتــي تــدار مــن تــل أبيــب كقنــاة تســويق وبيــع للنفــط اإليــراين 

لزبائن أوروبين، مثل إسبانيا.

ــة  ــايض قضي ــام امل ــت يف الع ــد ربح ــة ق ــط اإليراني ــة النف ــت رشك وكان

تحكيــم ســابقة ضــد إرسائيــل، وبلغــت قيمــة التعويــض نحــو 1.2 مليــار 

دوالر مثنــاً لـــ 50 شــحنة نفــط نقلــت إىل الجانــب اإلرسائيــي قبــل الثــورة 

اإليرانيــة، إىل جانــب 362 مليــون دوالر فائــدة، إال أن تــل أبيــب  رفضــت 

ــة  ــال لدول ــع امل ــن تدف ــا: »ل ــة أنه ــل، وأبلغــت املحكم التطــرق للتفاصي

عدو مثل إيران«.

اللواء أنور عشقي يكلف بقضايا حساسة

يعتــرب الجــرال الســعودي املتقاعــد واملستشــار املقــرب مــن امللك ســلامن 

أنــور بــن ماجــد عشــقي الرجــل الــذي يتــم تكليفــه بالقضايــا الحساســة 

للمملكــة، وينخــرط يف املناقشــات التــي تجــري بــن الريــاض وتــل أبيــب 

وذلــك بحســب مــا نــره موقــع »إنتلجــس أون اليــن« )13 يوليــو 2016(، 

حيــث أصبــح يتــوىل دوراً كبــراً يف مواضيــع توريــد املعــدات العســكرية 

لنيجريا.

وكان عشــقي أحــد أبــرز املقربــن مــن امللــك فيصــل، كــام عمــل مستشــاراً 

لعدة سنوات لألمر بندر بن سلطان.

مرشوع قطار الحرمني يتهدده التحكيم

ــق  ــن الفائ ــار الحرم ــروع  قط ــن رشكاء م ــات ب ــي الخالف ــِدُد تنام يَُه

ــذ  ــة من ــن يف الصفق ــترتين املنخرط ــن املس ــف كل الالعب ــة بكش الرسع

ــدأ بالتســبب  ــية ب ــة السياس ــد الضخــم ذو الصبغ ــث أن العق 2011، حي

وعى نحو خطر بربودة يف العالقات بن الرياض ومدريد .

فالتحالــف اإلســباين الــذي تفــوق عــى تحالــف رشكات فرنســية وكســب 

عقــداً بقيمــة 6.7 مليــار يــورو عــام 2011؛ يطالــب حاليــاً بالحصــول عــى 

مزيد من الوقت إلمتام املروع بينام ترفض الرياض الطلب. 

ويضــم التحالــف اإلســباين أكــر مــن 10 رشكات، أبرزهــا: تحالــف الركات 

اإلســباين العمــالق OHL الــذي يتهــم بإثــارة عــدد مــن املشــاكل يف ســر 

العمل.

ــف  ــإن تحال ــو 2016( ف ــن« )27 يولي ــس أون الي ــع »إنتلجن ــاً ملوق ووفق

الــركات االســباين يعتقــد أن  الحــل الوحيــد اآلن هــو البــدء بإجــراءات 

التحكيــم بســبب العراقيــل املتمثلــة يف عــدد مــن القضايــا التــي مل يتــم 

حلهــا، يف حــن تضغــط الريــاض عــى الحكومــة اإلســبانية لتجنــب 

التحكيــم، إذ إن كال الحزبــن: االشــرتايك PSOE واملحافــظ، قــد تعامــال مــع 

املــروع حينــام كان كل منهــام يف الحكــم ومــن املمكــن أن تــؤذي هــذه 

القضيــة العائلــة اإلســبانية الحاكمــة، فقــد تقــدم امللــك خــوان كارلــوس 

والعائلــة الحاكمــة شــخصياً بالتــامس للملــك ســلامن  لتفــادي التحكيــم 

قبل توليه العرش. 

ويــرى املوقــع أن القضيــة ستشــوه صــورة بعــض أفــراد العائلــة الســعودية 

الحاكمــة، إذ إن إلقــاء الضــوء عــى بعــض األطــراف املســترتة يف التحكيــم 

سيكشــف األدوار التــي لعبهــا بعضهــم، كــام يتوقــع أن يتــم كشــف دور 

ــد  ــل محم ــوري األص ــباين الس ــامل اإلس ــل األع ــارين كرج ــض املستش بع

إيــاد كيــايل املقــرب مــن امللــك ســلامن منــذ نصــف قــرن والــذي  يتمتــع 

بعالقة خاصة كذلك مع ملك اسبانيا.

ــا  وأشــار املصــدر إىل أن تحالــف الــركات االســباين OHL شــهربي زنغان

قــد وظــف الزوجــة الســابقة لرجــل األعــامل الســعودي عدنان خاشــقجي 

Corinna zu Sayn- ســايان  زو  كورينــا  األمــرة  مــن  واملقربــة 

Wittgenstein التــي تعتــرب صديقــة مقربــة مــن امللــك خــوان كارلــوس، 

للتعبر عن وجهة نظره.

جديــر بالذكــر أن تحالــف الــركات االســبانية هــذا قــد ارتبــط مبجموعــة 

ــس  ــده مؤس ــد وال ــعل بع ــن مش ــز ب ــها عبدالعزي ــي يرتأس ــعلة الت الش

الركــة والــده مشــعل بــن عبــد العزيــز الــذي وافتــه املنيــة هــذا العــام، 

ــى  ــه ع ــد يف حيات ــذي أرىس العق ــه ال ــد الل ــك عب ــن املل ــا م وكان مقربً

الركة اإلسبانية.

السعودية تسعى إلنشاء أكرب أسطول 

لنقل النفط يف العامل

نقــل موقــع »بلومبــرغ« )17 يوليــو 2016( عــن وزيــر الطاقــة الســعودي 

خالــد الفالــح قولــه إن االتفــاق املشــرتك بــن الركــة الســعودية الوطنيــة 

العربيــة لالســتثامرات  )بحــري(، والركــة  املســامة  البحــري  للنقــل 

ــط  ــالت النف ــي لناق ــطول عامل ــرب أس ــتوجد أك ــورب(، س ــة )أبيك البرتولي

ــة ويدعــم خطــط اململكــة يف مجــال صــادرات النفــط  ــة العمالق البحري

الخام. 
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شؤون عسكرية ووفقــاً للموقــع فــإن الركــة العربيــة لالســتثامرات البرتوليــة أو مــا يعرف 

بـــ )أبيكــورب( قــد أنشــأت صندوقــاً اســتثامرياً بقيمــة 1.5 مليــار دوالر، 

وتعمــل عــى رشاء مــا يصــل إىل 15 ناقلــة نفــط عمالقــة لألســطول الــذي 

ــك لدعــم الجهــود  ــة عمالقــة، وذل ــغ حجمــه نحــو 46 ناقل ميكــن أن يبل

الســعودية يف تأمــن إمــداد النفــط لزبائنهــا يف كل أرجــاء العــامل، حيــث 

يعتقــد أن هــذه الركــة ســتكون األكــرب يف العــامل لشــحن النفــط، مــام 

ــط  ــاج النف ــا رشكات إنت ــة منه ــوم وخاص ــى الخص ــط ع ــبب بضغ ستس

الصخري األمرييك.

وتشــحن رشكــة أرامكــو الحكوميــة مــا نســبته 20% مــن مجمــل النفــط 

ــب  ــي الطل ــالت لتلب ــن الناق ــد م ــاج للمزي ــاً، وتحت ــراً عاملي ــول بح املنق

املتزايــد عــى نفطهــا الخــام، يف حــن تعتــرب رشكــة »مرشــنتس غــروب« 

الصينيــة األكــرب يف هــذا املضــامر حيــث متتلــك نحــو 53 ناقلــة، يف حــن 

متتلــك رشكــة »بحــري« الســعودية التــي دمجــت أســطولها مــع أرامكــو يف 

الوقــت الحــايل 36 ناقلــة عمالقــة، وتخطــط إلضافــة 10 ناقــالت أخــرى يف 

غضون العامن القادمن.

ويتوقــع أن تكــون رشكــة )أبيكــورب( املســتثمر واملديــر الرئيــي لصندوق 

حيــث  للنفــط  البحــري  للشــحن  االســتثامري  أبيكــورب«  »بحــري- 

ــب »بحــري«  ــن األســهم، يف حــن ســيكون نصي ستســتحوذ عــى 85% م

15% مــن األســهم، وســتتوىل اإلدارة  الفنيــة  والتجاريــة  للصنــدوق الــذي 

يتســم بكونــه مغلقــاً ملــدة عــر ســنوات، وســيتم متويــل الخمــس عــرة 

ناقلة األخرى من مزيج من الدين واألسهم.

ومــن املفــرتض أن يولــد الصنــدوق أرباحــاً تزيــد عــى 10%، وقــد تتجــه 

»أبيكــورب« لدعــوة غرهــا مــن املؤسســات االســتثامرية كصناديــق 

التقاعد اإلقليمية لالستثامر يف هذا املضامر.

جديــر بالذكــر أن ملكيــة رشكــة »أبيكــورب« -التــي يقــع مقرهــا الرئيــس 

ــة املصــدرة للنفــط؛ فباإلضافــة  يف الدمــام- تعــود ملنظمــة الــدول العربي

للسعودية فإن لكل من الكويت واإلمارات 17% من أسهم الركة.

السعودية تتجه لرشاء سفن حربية مزودة 

بصواريخ »كاليرب« الروسية

نقلــت وكالــة »نوفوســتي« الروســية عــن التقريــر الســنوي ملصنــع غــوريك 

لبنــاء الســفن يف مدينــة زيلينودولســك يف تتارســتان، تأكيدهــا أن اململكــة 

العربيــة الســعودية تســعى لــراء خمــس ســفن دوريــة حديثــة مــزودة 

بصواريــخ »كاليــرب« الروســية، والتــي تصــل رسعتهــا إىل 30 عقــدة، وتبلــغ 

حمولتهــا 1300 طــن، وتتســع لطاقــم متكــون مــن 80 فــرداً، وبإمكانهــا 

قطــع مســافة تبلــغ 6 آالف ميــل بحــري دون الحاجــة للدخــول إىل أيــة 

موانئ.

وميكــن تزويــد الســفن الدوريــة مــن هــذا الطــراز بأســلحة حديثــة 

كمنصــات إطــالق صواريــخ »كاليــرب«، ومدفــع مــن عيــار 57 ملــم، 

ومنظومــة صواريــخ مضــادة للجــو، ورشاشــات، ومنصــة ملروحيــة »كا-27 

يب إس«.

ــع »غــوريك« الوثائــق الخاصــة  ــة؛ فقــد أحــال مصن ــر الوكال ووفقــاً لتقري

مبــروع الصفقــة إىل مؤسســة »روس أوبــورون إكســبورت« الروســية 

ــر األســلحة إىل الخــارج يف شــهر ديســمرب  ــاإلرشاف عــى تصدي ــة ب املعني

املــايض، لزبــون أجنبــي يحمــل رمــز »682«، وهــو رقــم الســعودية وفــق 

.)ISO( »املنظمة الدولية للمعاير »أيزو

ــخ  ــرشوع صواري ــول م ــة مت ــة خليجي دول

بالستية أوكرانية رساً

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــية، أن اململك ــبوتنيك« الروس ــة »س ــت وكال ادع

تقــوم بشــكل رسي بتمويــل مــروع صواريــخ بالســتية أوكرانيــة، مشــرة 

إىل أن املهندســن العســكرين يف أوكرانيــا حققــوا تقدمــاً كبــراً يف تطويــر 

ــذي  ــد، وال ــة الجدي ــخ البالســتية التكتيكي »غــروم«، وهــو نظــام الصواري

ســيكون نظــراً لصواريــخ »إســكندر« الروســية مــن طــراز »9 كيــه 720«، 

ولكــن يتــم تطويــره باســتخدام أمــوال عميــل »أجنبــي غامــض«، وســيتم 

ــرباء  ــن »خ ــال ع ــة نق ــت الوكال ــام.  وزعم ــذا الع ــف ه ــاره يف خري اختب

عسكرين روس« أن املشرتي الرسي هو »اململكة العربية السعودية«. 
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وقــدرت الوكالــة قيمــة التمويــل بنحــو 40 مليــون دوالر، وتتضمــن 

ــة أن  ــه، موضح ــة ل ــارات الالزم ــداد االختب ــالح وإع ــوذج للس ــع من تصني

خرباء يف الجيش األوكراين يستعدون لحرب واسعة رشق أوكرانيا. 

ــد أعلنــت عــن نظــام »غــروم« ألول مــرة يف معــرض  ــا ق وكانــت أوكراني

الدفــاع يف كييــف يف عــام 2014، وبعــد ذلــك بعــام، أعلــن الجيــش أنــه 

ســيتم إنتــاج كميــات كبــرة مــن الســالح يف عــام 2018، وســيكون نظــراً 

ألسلحة الدفاع الجوي الروسية »إس-300« و«إس-400«.

ونقلــت »ســبوتنيك« عــن الخبــر العســكري الــرويس، أنطــون مارداســوف، 

قولــه ملوقــع »ســفوبودنيا بريســا«، أن أوكرانيــا لــن تســتطيع إكــامل هــذا 

املــروع، وذلــك ألن املجمــع الصناعــي العســكري األوكــراين لــن يكــون 

قــادراً عــى بنــاء ســالح جديــد، فقــد تــم إلغــاء مروعــي تطويــر أنظمــة 

الصواريــخ األوكرانيــة »بوريســفن« و«سابســان« بســبب نقــص التمويــل 

يف عــام 2003، ونقلــت عــن املحلــل العســكري الــرويس، أندريــه فرولــوف، 

ــة  ــون اململك ــد يك ــرسي ق ــالح ال ــذا الس ــس له ــول الرئي ــه: إن املم قول

العربية السعودية أو اإلمارات العربية املتحدة. 

وأوضــح فرولــوف أن اإلمــارات قــد أبــدت للســلطات األوكرانيــة رغبتهــا يف 

تطويــر وإنتــاج صواريــخ كــروز لســالح الجــو اإلمــارايت عــام 2003، وذلــك 

يف زيــارة قــام بهــا قائــد القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي اإلمــارايت 

آنذاك، وعرب فيها عن رغبة بالده يف حيازة وتطوير صواريخ بالستية.

صفقة دبابات أمريكية تكشف خسائر 

السعودية يف اليمن

زعــم موقــع »ديفينــس ون« )11 أغســطس 2016( أن الجيــش الســعودي 

ــر  ــة »أبرامــز« يف اليمــن،  وذلــك ضمــن تقري خــرس أكــر مــن 400 دباب

نــره ماركــوس ويزغربــر حــول موافقــة وزارة الخارجيــة والبنتاغــون يــوم 

الثالثــاء 9 أغســطس، عــى بيــع 153 دبابــة »أبرامــز«، بقيمــة 1.2 مليــار 

دوالر، للسعودية. 

ــة  ــا رشك ــة تصنعه ــو 20 دباب ــن نح ــة تتضم ــر، أن الصفق ــف التقري وكش

»جــرال داينمكــس النــد سيســتمز«، عوضــاً عــن دبابــات شــبيهة أعطبــت 

يف املعــارك، وعــى الرغــم مــن أن اإلعــالن الرســمي للمبيعــات ال يذكــر 

ــة  ــاد يســود يف األروق ــات، إال أن االعتق ــك الدباب ــارب تل ــت تح ــن كان أي

األمريكيــة أن الجيــش الســعودي خــرس أكــر مــن 400 دبابــة »أبرامــز« يف 

ــن تدعمهــم  ــن الذي ــن الحوثي ــل الســعودية املتمردي اليمــن، حيــث تقات

إيران. 

ويســتدرك التقريــر بأنــه بالرغــم مــن عــدم إعــالن الحكومــة الســعودية 

رســميا عــن خســائرها خــالل حربهــا يف اليمــن عــى مــدى 16 شــهرا، فــإن 

الفيديوهــات املنشــورة عــى »يوتيــوب« تظهــر أن »املتمرديــن يفجــرون 

دبابــات )أبرامــز( بصواريــخ إيرانيــة الصنــع«، الفتــاً إىل أن الصفقــة، التــي 

صادقــت عليهــا الحكومــة األمريكيــة هــذا األســبوع، تضمنــت أيضــا 20 

آليــة اســتعادة مصفحــة، تســتخدم إلصــالح الدبابــات املصابــة بأعطــال يف 

ساحة املعركة.

ونقــل املوقــع عــن اإلعــالن الصــادر عــن البنتاغــون بهــذا الخصــوص، قوله 

مواجهــة  يف  الســعودية  إمكانيــات  »ســتعزز  املقرتحــة:  الصفقــة  إن 

ــة  ــا التحتي ــرب لبنيته ــاً أك ــر أمن ــتقبلية، وتوف ــة واملس ــدات الراهن التهدي

الرضورية، وستحسن من قدرتها عى دعم جنودها يف امليدان«.

البحرية اإلماراتية تتلقى عرضاً لرشاء 

حاملة للطائرات املروحية

أشــار تقريــر نــره موقــع تاكتــكال ريبــورت )5 أغســطس 2016( إىل أن 

ــد أن تكــون  ــن املعتق ــي م ــة )والت ــاء الســفن األوروبي إحــدى رشكات بن

»فينكانتــري«( قــد تقدمــت بعــرض لقيــادة القــوات البحريــة اإلماراتيــة 

لتوريــد حاملــة مروحيــات. وقــد جــاء الحديــث حــول هــذا العــرض عــى 

ضــوء املعلومــات التــي تحدثــت عــن لقــاء عقــد يف الشــهر املــايض مبقــر 

ــدرات  ــر الق ــات لتطوي ــة مقرتح ــة ملناقش ــة األركان اإلماراتي ــادة هيئ قي

القتاليــة لألســطول اإلمــارايت، مبشــاركة ويل عهــد أبوظبــي الشــيخ محمــد 

بن زايد ومستشارين عسكرين رفيعي املستوى. 

ــكيل  ــى تش ــامع ع ــة االجت ــاق يف نهاي ــم االتف ــد ت ــر؛ فق ــاً للتقري ووفق

ــا  ــت به ــي تقدم ــك الت ــاً تل ــروض وخصوص ــر يف الع ــل للنظ ــق عم فري

ــة  ــد حامل ــة لتوري ــي تتضمــن صفق ــة، والت ــركات االستشــارية العاملي ال

مروحيــات للبحريــة اإلماراتيــة مبــا يتناســب مــع  املهــامت البحريــة 

اإلماراتية داخل وخارج منطقة الخليج العريب.

اإلمارات تطور طائرة هجومية املسرية آلياً 

»United 40«  من طراز

أكــد الشــيخ محمــد بــن زايــد  ويل عهــد أبــو ظبــي، خــالل لقــاء خــاص 

مــع مهندســن وأخصائيــن إماراتيــن تدربــوا يف الواليــات املتحــدة عــى 

صناعــة الطائــرات املســرة آليــاً، أن اإلمــارات ســتفاجئ العــامل يف غضــون 
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أقل من عام بإعالن نجاحها يف تصنيع أفضل طائرة آلية هجومية.

ــو  ــورت« )8 يولي ــكال ريب ــع »تاكتي ــره موق ــذي ن ــر ال ــاف التقري وأض

ــرة  ــة للطائ ــدرات الهجومي ــز الق ــى تعزي ــل ع ــارات تعم 2016( أن اإلم

اآلليــة املصنعــة إماراتيــا United 40 لجعلهــا تضاهــي الطائــرات املصنعــة 

يف أمريكاً.

الشيخ عبدالله بن زايد يدعم صفقة 

»رافال«

ــه  ــو 2016( أن الشــيخ عبدالل ــورت« )8 يولي ــكال ريب ــع »تاكتي ــد موق أك

بــن زايــد ال يتوقــع حــدوث تطــورات كــربى فيــام يتعلــق بصفقــة طائرات 

ــد  ــه ويل العه ــاري أخي ــراً إىل أن مستش ــاري، مش ــام الج ــال« يف الع »راف

الشــيخ محمــد يبــدون غــر متحمســن لفكــرة رشاء طائــرات »رافــال« يف 

الوقت الحايل، ويفضلون  رشاء طائرات أمريكية.

ــده أن توجهــات املستشــارين  ــه تأكي ــر عــن الشــيخ عبدالل ونقــل التقري

ليســت كافيــة لثنــي عــزم ويل العهــد عــن رشاء طائــرات »رافــال«، إذ إن 

الشــيخ محمــد بــن زايــد معجــب بهــذه املقاتــالت الفرنســية، مســتنداً يف 

رأيــه ذلــك عــى التجربــة اإلماراتيــة الناجحــة مــع طائــرات املــراج 2000-

9s، ورأى الشــيخ عبداللــه أن الجانــب الفرنــي ال يقــدر كثــراً االنطبــاع 

الجيد الذي يسود لدى أخيه حول صناعة املقاتالت الفرنسية.

تدهور الوضع الصحي ألمري الكويت

أشــار موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )5 أغســطس 2016( إىل أن أمــر 

الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد بــدا متعبــاً ومجهــداً بعــد عودتــه مــن 

مؤمتــر القمــة العــريب الــذي ُعقــد يف نواكشــوط )25-27 يوليــو املــايض(، 

ــده إىل أدىن  ــص جه ــه بتقلي ــذ عودت ــاه من ــد أوص ــي ق ــه الطب وأن فريق

درجة حتى يتمكنوا من إجراء املزيد من الفحوص الطبية له.

ووفقــاً للمصــدر نفســه؛ فــإن األمــر يشــعر باإلحبــاط مــن تدهــور 

األوضــاع يف العاملــن العــريب واإلســالمي، وخاصــة بســبب فشــله يف رعايــة 

حل سيايس للوضع يف اليمن ووضع حد للحرب املستعرة هناك.

ثالثون مروحية »كاراكال« يف صفقة 

كويتية فرنسية

وقــع وزيــر الدفــاع الفرنــي، جــان إيــف لودريــان، يــوم الثالثــاء 9 

أغســطس 2016، يف مدينــة الكويــت عقــداً تشــرتي الكويــت مبوجبــه 30 

ــاع  ــق وزارة الدف ــورو، وف ــار ي ــاوز ملي ــة تتج ــة »كاراكال« بقيم مروحي

الفرنســية. ويعتــرب هــذا العقــد جــزءاً مــن صفقــة تــم إبرامهــا يف شــهر 

أكتوبــر املــايض لتزويــد الكويــت بأربعــة وعريــن مروحيــة لســلح الجــو، 

و6 مروحيــات للحــرس الوطنــي، أعلــن عنــه يف 2015، وأســلحة ومعــدات 

أخرى بقيمة إجاملية قدرها 2,5 مليار يورو.

وينــص العقــد املوقــع مــع »ايربــاص هليكوبــرت« عــى تســليم أول 

ــام  ــا بعــد 48 شــهراً، ك ــة خــالل 29 شــهراً، وتســليم األخــرة منه مروحي

ينــص العقــد عــى تدريــب طواقــم وعــامل ميكانيكيــن وعــامل صيانــة 

ملدة ال تقل عن سنتن.

وكانــت رشكتــا: »اغوســتا« االيطاليــة و«سيكورســيك« األمركيــة قــد حاولتــا 

منافســة فرنســا يف تقديــم العــروض للجانــب الكويتــي عــام 2013؛ إال أن 

الحكومة الكويتية فضلت إبرام العقد مع الفرنسين. 

 »F-18 صفقة طائرات »سوبر هورنيت

للكويت قد ال تتم هذا العام

أشــار موقــع »تاكتيــكال ريــربوت« )8 يوليــو 2016( إىل أن وزيــر املاليــة 

ــذا  ــليح ه ــات التس ــن صفق ــد م ــع املزي ــب يف توقي ــر راغ ــي غ الكويت

العام، وخاصة فيام يتعلق بصفقات سالح الجوي الكويتي.

ــط  ــى خط ــر ع ــد يؤث ــت ق ــايل للكوي ــع امل ــع إىل أن الوض ــار املوق وأش

الحكومــة الكويتيــة الســتئناف املباحثــات مــع البنتاغــون يف غضــون 

ــد  ــت، وق ــرات F-18 ســوبر هورني ــة طائ ــة حــول صفق ــابيع القادم األس

متت إحالة املوضوع إىل أمر البالد التخاذ القرار النهايئ بهذا الشأن.
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قطر تخطط لصناعة طائرات تدريبية 

خفيفة

ميــي وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع خالــد العطيــة قُدمــاً بخطــط تطويــر 

قطــاع التصنيــع العســكري بقطــر، وخاصــة فيــام يتعلــق مبــروع صناعــة 

طائرات تدريبية خفيفة.

ووفقــاً ملوقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )8 يوليــو 2016(  فــإن العطيــة قــد 

رفــع تقريــراً حــول هــذا املــروع لألمــر متيــم بــن حمــد، ذكــر فيــه فيــه 

أســامء البلــدان التــي ســيتم التواصــل معهــا للتعــاون املحتمــل يف هــذا 

املروع ومن بينها: تركيا، وبريطانيا، وباكستان، وإيطاليا.

وأضــاف املوقــع أن الوزيــر العطيــة ســيتوىل شــخصياً اإلرشاف عــى 

التحضــرات للقيــام باملــروع بعــد إنجــاز البنــى التحتيــة التــي يحتمــل 

أن تســتكمل وســط العــام 2017، ومــن املرجــح أن ترســل هيئــة األركان 

القطريــة أخصائيــن يف مجــال الهندســة العســكرية إىل باكســتان لتلقــي 

التدريــب الــالزم، خاصــة وأن قطــر عــى وشــك توقيــع عقــد مــع باكســتان 

لــراء طائــرة التدريــب »ســوبر موشــاك« املصنعــة باكســتانياً مــن قبــل 

.)PAC( مجمع الصناعات الفضائية الباكستانية

قطر تنظر يف رشاء عربات مدرعة مضادة 

للدبابات

ــد  ــة ق ــة القطري ــوات الربي ــادة الق ــكرية إىل أن قي ــر عس ــارت تقاري أش

 105mm  تخلــت عــن خطــط لــراء أبــراج مدرعــات ذات املدافــع عيــار

 8x8 120، والتــي كان مزمعــاً تركيبهــا عــى العربــات املدرعــةmm و عيــار

املوجــودة يف طــور الخدمــة لــدى القــوات الربيــة، وأنهــا تبحــث يف الوقــت 

الحــايل إمكانيــة رشاء عربــات 8x8 مصممــة الســتهداف الدبابــات وتدمــر 

التحصينــات لتقديــم الدعــم لقــوات التدخــل الرسيــع بعــد أن تبــن مــن 

خالل التجربة  يف اليمن أن هذه املدرعات فعالة يف ميدان املعركة.

التعاون البحري بني قطر وتركيا

أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« أن أمــر قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد 

آل ثــاين قــد عقــد اجتامعــاً مــع قيــادة أركان القــوات القطريــة بحضــور 

ــدر  ــدي، وأص ــارص املهن ــن ن ــد ب ــواء محم ــري الل ــطول القط ــد االس قائ

أوامــر بتفعيــل التعــاون مــع األســطول الــرتيك عــى جميــع املســتويات مبــا 

ــة  ــة رشاء ســفن حربي ــب والتعــاون اللوجســتي وإمكاني ــك: التدري يف ذل

تركية الصنع.

ــم  ــة يض ــة القطري ــن البحري ــد م ــادر وف ــامع، غ ــك االجت ــر ذل ــى إث وع

مهندســاً بحريــاً متخصصــاً بحاميــة البنــى التحتيــة إىل أنقــرة، وتــم 

ــم بعــض  ــادة تنظي ــة إع ــراك حــول إمكاني ــع املســؤولن األت التباحــث م

املشــاريع التــي كانــت مثــار النقــاش بــن البلديــن قبــل وقــوع االنقــالب 

العسكري الفاشل منتصف الشهر املايض.

رشكة »جلف هيلوكوبرتز« ساعدت يف رسو 

مناقصة الفرقاطات عىل رشكة إيطالية

يعتقــد أن الركــة القطريــة »جلــف هيلوكوبــرتز« قــد ســاعدت يف رســو 

مناقصــة الفرقاطــات عــى الركــة اإليطاليــة »فينكانتــري« والتــي ربحت 

ــية  ــتها الفرنس ــت منافس ــد أن أقص ــورو، بع ــارات ي ــة 5 ملي ــداً بقيم عق

.DCNS

ــح  ــإن مصال ــو 2016( ف ــن« )27 يولي ــس أون الي ــع »إنتلجن ــاً ملوق ووفق

خدمــات  يف  )املتخصصــة  هيلوكوبــرتز«  »جلــف  القطريــة  الركــة 

الطائــرات املروحيــة مبنطقــة الخليــج والتــي يديرهــا ســعيد بــن مبــارك 

املهنــدي ابــن عــم قائــد األســطول القطــري محمــد بــن نــارص املهنــدي( 

تتالقــى مــع  مصالــح الركــة اإليطاليــة ألن معظــم أســطول مروحياتهــا 

يأيت من AgustaWestland التابعة للركة اإليطالية.

العبادي وكارتر ومعركة املوصل

ــي  ــوزراء العراق ــس ال ــر، رئي ــتون كارت ــيك آش ــاع األمري ــر الدف ــأ وزي هن

ــم  ــد تنظي ــة ض ــا املعرك ــي أدار به ــة الت ــى الطريق ــادي ع ــدر العب حي

»داعش«، وعى التحضرات التي يعد لها من أجل معركة املوصل.

ووفقــاً ملوقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )5 أغســطس 2016( فــإن البنتاغــون 

قــد وافــق عــى الخطــة العســكرية التــي وضعهــا وزيــر الدفــاع العراقــي 

ــى  ــوم ع ــش، وتق ــيطرة داع ــن س ــل م ــتعادة املوص ــدي الس ــد العبي خال

أســاس عــى التعــاون بــن الجيــش العراقــي ومليشــيات الحشــد الشــعبي 

كام حصل يف الفلوجة.
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بغداد: صفقة صواريخ أرض-أرض

ــة الســعودية قــد  ــر عســكرية مطلعــة فــإن اململكــة العربي وفقــاً لتقاري

تدخلــت إللغــاء صفقــة كانــت الحكومــة العراقيــة تخطــط إلبرامهــا مــع 

ــاء  ــم إلغ ــد ت ــدى، وق ــطة امل ــخ أرض-أرض متوس ــراء صواري ــا ل أوكراني

هــذه الصفقــة إثــر مباحثــات عقدهــا مســؤولون ســعوديون مــع وزيــر 

ــرام  ــع إب ــه يف من ــذي نجحــت تدخالت ــر ال الدفــاع األمريــيك آشــتون كارت

هذه الصفقة.

استمرار إطالق صواريخ »سكود« عىل مقر 

قيادة التحالف

ــر  ــة مق ــى إصاب ــو 2016 ع ــون يف 4 يولي ــه الحوثي أوشــك صــاروخ أطلق

ــدى  ــيط إال أن إح ــس مش ــن خمي ــرب م ــريب بالق ــف الع ــادة التحال قي

بطاريــات »بارتيــوت« متكنــت مــن اعــرتاض الصــاروخ الــذي تناثــر 

حطامه عى  قُطر قدره مثان كيلومرتات.

وتفيــد تقاريــر عســكرية مطلعــة أن مدينــة خميــس مشــيط تتعــرض منذ 

العــام املــايض بصــورة شــهرية لهجــامت بصواريــخ »ســكود«، وقــد متكنت 

ــخ  ــف الصواري ــرتاض نص ــن اع ــوت« م ــوي »باتري ــاع الج ــات الدف بطاري

التي تم إطالقها فيام سقط بقية الصواريخ يف الصحراء.

وعــى الرغــم مــن اإلمكانــات االســتخباراتية التــي تقدمهــا كل مــن باريس 

وواشــنطن للريــاض مــن صــور وبيانــات أقــامر صناعيــة وتقاريــر عمليــات 

اإلرشاف واالســتطالع؛ إال أن الحوثيــن الزالــوا قادريــن عــى إطــالق 

ــة لشــامل اليمــن  ــك إىل الطبيعــة الجبلي ــزى ذل ــخ »ســكود«، ويُع صواري

تجعــل عمليــة إخفــاء املركبــات ومنصــات اإلطــالق ممكنــة، حيــث تــأيت 

ــس  ــوايل للرئي ــي امل ــش اليمن ــتودعات الجي ــن مس ــكود« م ــخ »س صواري

الســابق عــي عبداللــه صالــح الــذي تحالــف مــع الحوثيــن وال يــزال يف 

حوزته العرات من هذه الصواريخ.

رشكات »سادات« الرتكية تتبوأ مكانة 

مهمة يف منطقة الخليج العريب

تتبــوأ رشكــة األمــن الخــاص الرتكيــة »ســادات« التــي أنشــأها ضابــط تــريك 

ــج  ــة مهمــة يف الخلي ــام 2012 مكان ــان تانريفــردي ع ســابق اســمه عدن

العــريب، خاصــة وأنهــا ترعــى نشــاطات بعــض رشكات الدفــاع األمريكيــة 

ــة  ــة الربيطاني ــل الرك ــة لتمثي ــس باإلضاف ــن وهاري ــد مارت ــل لوكهي مث

 .BAE Systems

ويشــارك عدنــان تاريفــردي اللبنــاين ســميح  غشــم صاحــب رشكــة أوشــن 

جيــت غــروب )OGG( يف عــدد مــن دول الخليــج، والــذي تتمتــع رشكتــه 

بصــالت قويــة يف دولــة اإلمــارات وســلطنة ُعــامن، إال أن الركــة الرتكيــة 

قــد تلقــت انتكاســة إثــر فشــلها يف الحصــول عــى عقــد لتدريــب القــوات 

املحلية يف ليبيا.

االنتخابات الرئاسية الفرنسية تؤجل إبرام 

صفقات التسلح الخليجية

أكــد موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )13 يوليــو 2016( أن اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة تنــوي تأخــر إبــرام صفقــة صفقــة طائــرات رافــال مــع 

ــية  ــات الرئاس ــي االنتخاب ــى تنته ــية حت ــو Dassault الفرنس ــة داس رشك

الفرنســية، حيــث سيشــكل إبــرام الصفقــة هديــة اســتقبال للرئيــس 

الفرني القادم.

ــا  ــد تســتمر مباحثاتته ــي ق ــه مــع الســعودية الت ــق األمــر ذات كــام ينطب

 Airbus Defense & Spaceو  Thales Alenia Space  مــع رشكتــي

بشأن أقامر املرقبة البرصية حتى منتصف 2017.

ــاض بأقــامر  ــد الري ــرام عقــد لتزوي وأضــاف املوقــع أن املنافســة عــى إب

 Orbital املراقبــة واالســتطالع قــد أصبــح أكــر رشاســة إثــر دخــول رشكــة

ــث  ــية، حي ــركات الفرنس ــع ال ــس م ــط التناف ــى خ ــة ع ATK األمريكي

قدمــت الركــة األمريكيــة عقــداً لتقديــم صــور أكــر دقــة ووضوحــاً مــن 

العرض الفرني.
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تقارير مراكز الفكر

ــىل  ــل ع هــل تســتطيع الســعودية التعوي

يف  الســني  التحالــف  لدعــم  باكســتان 

مكافحة اإلرهاب؟

نــر موقــع »يوراســيا ريفيــو« تقريــراً )18 يوليــو 2016( أشــار فيــه 

الباحــث ســليامن واســطي إىل صعوبــة تعويــل اململكــة الســعودية عــى 

باكستان لدعم التحالف السني ملكافحة اإلرهاب.

فعــى الرغــم مــن انعقــاد األمــل عــى إمكانيــة تشــكيل جبهــة إســالمية 

تســهم يف احتــواء انتشــار الجامعــات اإلرهابيــة كتنظيــم »داعــش«، 

وحركــة الشــباب الصوماليــة، والحــركات املنتــرة مــن أفغانســتان رشقــاً 

ــك  ــة ذل ــور يف صياغ ــك قص ــه كان هنال ــا، إال إن ــوريا إىل ليبي ــروراً بس م

التحالــف نتيجــة ثالثــة عوامــل هــي: البعــد الطائفــي، وقيــام الســعودية 

بالتمدد الزائد، وتقدميها تعهدات عسكرية ال تستطيع تحملها مادياً.

والحــظ الباحــث أن املوقــف الباكســتاين قــد اتســم بالغمــوض مــن 

التحالــف اإلســالمي، حيــث رحــب املســؤولون الباكســتانيون بــه يف 

البدايــة وطالبــوا باملزيــد  مــن التفاصيــل لتحديــد مــدى املشــاركة، لكــن 

املواقــف الباكســتانية مل تكــن منســجمة مــع توجهــات الريــاض، فحينــام 

ــان  ــَوت الربمل ــن ص ــزم يف اليم ــة الح ــة عاصف ــعودية معرك ــت الس أطلق

الباكســتاين عــى عــدم املشــاركة فيهــا، مــام فُهــم أنــه ازدواجيــة ورغبــة يف 

الحيــاد إزاء املســألة اليمنيــة و ذلــك عــى الرغــم مــن التــزام إســالم آبــاد 

بربوتوكــوالت دفاعيــة مــع الســعودية ودول الخليــج واألردن لتقديــم 

التدريب وتبادل االستشارات العسكرية.

وعــزت الدراســة موقــف باكســتان إىل رغبتهــا يف املوازنــة بــن سياســاتها 

ــع  ــى تقاط ــرايف ع ــا الجغ ــة، وإىل موقعه ــا الداخلي ــة ومصالحه الخارجي

ــر  ــريب، األم ــامل الع ــران والع ــربى وإي ــيا الك ــط آس ــع وس ــيا م ــوب آس جن

الــذي يفــرض عليهــا الحفــاظ عــى التــوازن الحســاس يف ذلــك املحيــط، 

ويفــرض عليهــا الرتكيــز عــى الهنــد وعــى املناطــق املضطربــة مثــل خيــرب 

وبلوشســتان، باإلضافــة إىل عدم قناعة املؤسســتن: السياســية والعســكرية 

بجدوى التحالف اإلسالمي وقدرته عى محاربة اإلرهاب.

وأضــاف التقريــر أن باكســتان تواجــه تنامــي جامعــات التطــرف الســني، 

وخاصــة مــا متثلــه حركــة طالبــان مــن تهديــد إثــر مبايعــة بعــض زعامئهــا 

لتنظيــم »داعــش«، باإلضافــة إىل انتشــار النزعــات التكفريــة واضمحــالل 

الحيــز الروحــاين الــذي متثلــه حــركات التصــوف، وتنامــي االحتقــان 

الطائفــي الــذي يؤثــر عــى الشــيعة الذيــن تــرتاوح نســبتهم مــا بــن 20-

25 باملائــة مــن الشــعب الباكســتاين الــذي يبلــغ تعــداده نحــو 180 

مليون نسمة. 

ــات  ــر يف بعــض الجامع ــذي ينت ــر »الوهــايب« ال ورأى الباحــث أن الفك

ــة،  ــم الدميقراطي ــة والقي الســنية الباكســتانية يبغــض املؤسســات الحديث

ميثــل تحديــاً كبــراً، يف حــن يلعــب الجيــش الباكســتاين كمؤسســة علامنية 

ــاد، وال  ــالم آب ــة إلس ــة الخارجي ــداف السياس ــد أه ــامً يف تحدي دوراً حاس

ترغــب هــذه املؤسســة يف الوقــت الحــايل باالنخــراط يف معــارك طائفيــة 

وحــرب بــاردة بــن الســعودية وإيــران، يف حــن تشــعر األجهــزة األمنيــة 

ــوع  ــن وق ــديد م ــق الش ــتان بالقل ــارج باكس ــل وخ ــتخباراتية داخ واالس

التقنيــة النوويــة بيــد أولئــك املتشــددين الذيــن يســتوحون أفكارهــم مــن 

السعودية.

أهــداف  تحديــد  يف  الســعودية  الجهــود  قصــور  التقريــر  وانتقــد 

ــه  ــام يجعل ــاب، م ــة اإلره ــالمي يف مواجه ــف اإلس ــرتاتيجيات التحال وإس

تشكيالً اسميا أكر من كونه تحالفاً فعلياً عى األرض. 

األزمة املائية يف دول الخليج العربية 

والحلول الجذرية

نــر موقــع »إيريــن« تقريــراً )21 يوليــو 2016( تناولــت فيــه الباحثــة لــو 

ــاه يف  ــو فــرص إســهام التقنيــات الحديثــة يف معالجــة أزمــة املي ديــل بيل

دول الخليــج العــريب، مؤكــدة رضورة قيــام هــذه الــدول بتغيــرات جذرية 

لتجنب وقوع كارثة محتملة يف املستقبل القريب.

ــج حــوايل %90  ــة تنت ــرة العربي ــة إىل أن دول شــبه الجزي وأشــارت الباحث

مــن حاجتهــا مــن املــاء بواســطة تحليــة مــاء البحــر، ويبلــغ نصيــب الفــرد 

مــن املــاء حــوايل 816 مــرت مكعــب ســنوياً، مــا يفــوق املعــدل العاملــي 

ب500 مرتمكعــب، محــذرة مــن تأثــر تقنيــات التقطــر الحــراري يف 

زيــادة االحتبــاس الحــراري الــذي يزيــد درجــة حــرارة املنطقــة، إذ إن هذه 

التقنيــة تتطلــب قــدراً كبــراً مــن الطاقــة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن 

حرق النفط مام يزيد من انبعاث الكربون.

كــام أن عمليــة التحليــة ينجــم عنهــا محلــول ملحــي ينتهــي بــه املطــاف 

يف البحــر ولــكل بلــد مــن بلــدان الخليــج منشــآت  تحليــة عــى شــاطئ 

الخليــج ترســل مخلفــات التحليــة إىل ميــاه الخليــج الضحلــة حيــث تثــور 

ــح  ــث تصب ــج بحي ــة تعاظــم درجــة ملوحــة الخلي ــن إمكاني املخــاوف م

تحليــة مائــه غــر ممكنــة، فامللوحــة العاليــة ال تــؤدي إىل ارتفــاع تكلفــة 

التحليــة فحســب، بــل تهــدد النظــام البيئــي املــايئ والشــعب املرجانيــة 
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والحيــاة البحريــة كــام أن التلــوث البحــري يــؤدي اىل تزايــد الطحالــب أو 

مــا يعــرف باملــوج األحمــر مــام يــؤدي إىل ارتفاع نســبة الســمية فيتســبب 

ــت عــن  ــاق الســمك، ونقل ــك بامتصــاص األوكســجن يف البحــر واختن ذل

عاملــة األنروبولوجيــا يف جامعــة كولومبيــا جوكــس جونيــل قلقهــا إزاء مــا 

يعــرف باســم »ذروة امللوحــة«، وهــي إمكانيــة أن تصبــح منطقــة الخليــج 

مالحة لدرجة ال ميكن معها تحلية مياهها.

ورأت الدراســة أن تفــادي حــدوث مثــل هــذه األزمــة ســيتطلب مــن دول 

الخليــج بــذل جهــود أكــرب لتغيــر نظــرة الجمهــور إىل امليــاه مــن مــورد 

مجــاين ال نهايــة، وتحويلــه إىل ســلعة منتجــة مكلفــة ومحــدودة يجــب أن 

ــة يف دول تعــج بالتجمعــات الســكنية  ــة، وهــي مهمــة صعب ــدار بعناي تُ

املسيّجة حيث تحتوي عى حاممات سباحة ومالعب الجولف.

هل تتحقق طموحات إيران باالنضامم إىل 

النادي األمني الصيني؟

ــه  ــاول في ــو 2016( تن ــراً )25 يولي ــرز« تقري ــن أف ــة »فوري ــرت مجل ن

الكاتــب كيفــن ليــم فيــه العقبــات التــي تعــرتض طموحــات إيــران 

ــن  ــم م ــى الرغ ــي، فع ــاون األمن ــنجهاي للتع ــة ش ــامم إىل منظم باالنض

إعــالن الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن خــالل القمــة الـــ15 للمنظمــة أن 

ــع  ــد رف ــة بع ــامم إىل املنظم ــران لالنض ــام إي ــاً أم ــات مفتوح ــق ب الطري

الدوليــة عنهــا؛ إال أن طلبهــا قوبــل بالرفــض تحــت ذريعــة رضورة 

اســتكامل إجــراءات انضــامم باكســتان والهنــد أوالً، ويبــدو أن تبايــن اآلراء 

بن موسكو وبكن هو ما يحول دون انضامم إيران إىل املنظمة.

وكانــت املنظمــة قــد أصــدرت عــام 2010 بيانــاً قالــت فيــه إنهــا ســتعالج 

طلبــات االنضــامم املعلقــة، لكنهــا اســتبعدت أي دولــة تخضــع لعقوبــات 

ــب إىل  ــن عضــو مراق ــران م ــل تحــول إي ــام عرق ــم املتحــدة، م ــن األم م

التمتع بالعضوية كاملة. 

ــن  ــع الص ــاً م ــا رشق ــن عالقاته ــب يف متت ــران ترغ ــب أن إي  ورأى الكات

والهنــد لوضــع حــدٍّ للنظــام العاملــي الــذي تهيمــن عليــه الواليــات 

املتحــدة، لكــن املنظمــة تعمــل عــى مواجهــة »الــرور الثالثــة«، وهــي: 

ــا أن  ــض أعضائه ــرى بع ــرف، وي ــة، والتط ــات االنفصالي ــاب، والنزع اإلره

ــب املخــدرات،  ــن تهري ــرور، فضــاًل ع ــك ال ــن تل ــالً م ــاين فع ــران تع إي

وتبعــات الحــرب يف أفغانســتان. كــام أن ملنظمــة ال ترغــب باملخاطــرة يف 

ــورط يف  ــى ال تت ــران حت ــايس إلي ــى دبلوم ــكري أو حت ــم عس ــر دع توف

النزاعات التي تشعلها إيران.

ــن  ــة أن تســتفيد م ــن املمكــن للمنظم ــه م ــل رأى الباحــث أن ويف املقاب

انضــامم طهــران إليهــا، حيــث ميكــن إليــران أن تعمــل كحلقــة وصــل مــع 

دول الــرق األوســط وأوروبــا، مــا يدعــم مــروع »حــزام واحــد وطريــق 

واحــدة« الــذي تقــوم عليــه األجنــدة االقتصاديــة للمنظمــة. كــام تتمتــع 

إيــران باحتياطــات هائلــة مــن النفــط والغــاز، وســرفع انضاممهــا حصــة 

املنظمــة العامليــة مــن الغــاز إىل 50%، ومــن النفــط إىل 18%. وهــذا 

ســيقوي مــن موقــف املنظمــة، ويجعلهــا تتدخــل يف إمــالء األســعار 

العاملية بحكم عضوية إيران يف منظمة األوبك. 

جديــر بالذكــر أن إيــران هــي أكــرب مصــدر نفــط للصــن، وقــد اشــرتكت 

الدولتــان يف مشــاريع مــد أنابيــب للنفــط بينهــام. وهــذا يجنــب البلديــن 

نقــل النفــط عــرب البحــار الــذي تعمــل البحريــة األمريكيــة عــى تســير 

دوريات مراقبة منتظمة فيها.

لكــن الكاتــب يــرى أن إيــران ســيصعب عليهــا التأقلــم مــع منظمــة تضــم 

قطبــن عامليــن صعبــي املــراس. فــام قــد ال يالحظــه الكثــرون، هــو أن 

الصــن وروســيا تهدفــان مــن وراء املنظمــة إىل احتــواء الطموحــات 

ــات  ــن العقوب ــن م ــتفادت الص ــد اس ــرى. وق ــة األخ ــرتاتيجية للدول اإلس

الغربيــة عــى إيــران خــالل العقــد املــايض، حيــث أغرقــت أســواق إيــران 

ــا النفــط بثمــن بخــس، كــام أن معظــم  ــع رخيصــة، واشــرتت منه ببضائ

أعضــاء املنظمــة يتمتعــون بعالقــات مــع واشــنطن أقــوى مــن عالقاتهــم 

مــع طهــران، حيــث بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن الصــن والواليــات 

ــوازي 20 ضعــف حجــم  ــا ي ــار دوالر العــام املــايض، م املتحــدة 600 ملي

التبــادل التجــاري بــن إيــران والصــن، كــام بلــغ حجــم التبــادل التجــاري 

ــيا،  ــران وروس ــن إي ــارة ب ــم التج ــف حج ــكا 18 ضع ــيا وأمري ــن روس ب

ولذلــك فــإن نــزوع املنظمــة إىل اســتبعاد إيــران يــأيت نتيجــة خشــيتها مــن 

إشــعال مواجهــة مــع واشــنطن، رغــم أن توجههــا املعلــن هــو مناطحــة 

الواليــات املتحــدة عــى زعامــة العــامل. كــام يشــكل دعــم إيــران لجامعات 

تعتــرب إرهابيــة مصــدر قلــق للمنظمــة، ورأى الباحــث أن حلــم انضــامم 

ــة املنظمــة يف املســتقبل،  ــران إىل املنظمــة ســيظل معتمــداً عــى حال إي

وعــى الكيفيــة التــي ســتتفاعل بهــا القــوى الغربيــة معهــا، وعــى 

تطورات العالقة بن الصن وروسيا.

دول مجلس التعاون الخليجي وانقالب 

تركيا

ــه الباحــث  ــاول في ــو 2016( تن ــراً )25 يولي نــر املجلــس األطلــي تقري

جورجيــو كافيــرو، مواقــف دول الخليــج العربيــة التــي أشــادت بانتصــار 

الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان عــى محاولــة االنقــالب الفاشــلة، 
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ــوم  ــت ي ــرتيك يف الكوي ــام الســعودية باحتجــاز امللحــق العســكري ال وقي

األحــد مبطــار الدمــام بنــاًء عــى طلــب أنقــرة، يف إشــارة لدعــم الرعيــة 

يف تركيــا، إضافــة إىل اتصــال أمــر قطــر بالرئيــس الــرتيك لتهنئتــه، وإشــادة 

الكويــت بنجــاح الرعيــة وانتصــار الدميقراطيــة، وشــجب البحريــن 

»الرعيــة  لتغيــر  الــرتيك  الجيــش  داخــل  املنشــق  الطــرف  جهــود 

ــا إىل مســارها  ــو ظبــي بعــودة تركي الدســتورية« ألردوغــان، وترحيــب أب

الرعي والدستوري.

ورأى الكاتــب رضورة فهــم دعــم دول مجلــس التعــاون للحكومــة الرتكيــة 

عــى ضــوء الــدور املرتقــب ألنقــرة يف تعزيــز »التحالــف اإلســالمي 

العســكري ملكافحــة اإلرهــاب«، والــذي أُعلــن عنــه يف ديســمرب املنــرصم، 

والــذي يهــدف إىل: »توحيــد املســلمن الســنة حــول العــامل ضــد تنظيــم 

داعــش، واحتــواء املــد اإليراين/الشــيعي يف اإلقليــم، وإعــادة تشــكيل 

النظــام الجيوســيايس يف الــرق األوســط كليــاً، مبــا يتــامىش مــع مخطــط 

الرياض للمنطقة املنصوص عليه يف مبدأ سلامن«.

وأشــار الكاتــب إىل أن عهــد امللــك ســلامن قــد شــهد تقاربــاً مــع تركيــا، 

ــك  ــد املل ــن يف عه ــن البلدي ــة ب ــاب شــابت العالق ــن االرتي ــرتة م ــد ف بع

ــران يف  ــع إي ــا م ــا عالقته ــد تركي ــذاك توطي ــر آن ــن التوت ــه، وزاد م عبدالل

ــي  ــرة الت ــن إســرتاتيجية أنق ــذي حــدث ضم ــرصم، وال ــد املن ــة العق بداي

ــور  ــع تده ــك م ــن ذل ــران«، وتزام ــع الج ــاكل م ــر املش ــمى »تصف تس

ــا  ــم تركي ــة دع ــى خلفي ــام 2013 ع ــي ع ــو ظب ــرة وأب ــن أنق ــة ب العالق

جامعــة اإلخــوان املســلمن يف مــرص، فيــام اســتمرت قــوة العالقــات 

االقتصاديــة بينهــام. حيــث تعتــرب اإلمــارات العربيــة املتحــدة أكــرب ســوق 

مســتوردة مــن تركيــا مــن بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتاســعة 

عى مستوى العامل.

واعتــرب كافيــرو أن اعتبــارات املــدى القصــر والتطــورات الجيوسياســية يف 

ســياق تراجــع التأثــر األمريــيك يف الــرق األوســط؛ وضعــت تركيــا 

واململكــة عــى نفــس الجانــب يف الوقــت الراهــن. وقــد كان لدفــع اإلدارة 

األمريكيــة الحاليــة باتجــاه إمتــام االتفــاق النــووي اإليــراين ودعم واشــنطن 

للقــوى الدميقراطيــة الســورية التــي تســيطر عــى النطــاق الســوري 

ــن  ــع كالً م ــدة م ــات املتح ــة الوالي ــر يف اإلرضار بعالق ــرب األث ــردي أك الك

ــة  ــرتاتيجية إقليمي ــة اس ــة رشاك ــا لصياغ ــان اندفعت ــرة، اللت ــاض وأنق الري

أعمــق ملنــع الخصــوم واملنافســن املشــرتكن مــن مــأل الفــراغ الــذي تركــه 

التدهور النسبي للتأثر األمرييك يف املنطقة.

وعــى إثــر محاولــة االنقــالب الفاشــلة يف تركيــا تدهــورت العالقــات بــن 

ــليم  ــدة تس ــات املتح ــن الوالي ــا م ــت تركي ــث طلب ــنطن حي ــرة وواش أنق

فتــح اللــه غولــن، وأكــد رئيــس الــوزراء بــن عــى يلــدرم أن رفــض الواليات 

املتحــدة تســليم رجــل الديــن املقيــم يف واليــة بنســلفانيا ســيكون مبثابــة 

ــن  ــال الداخــي ب ــد مخاطــر االقتت ــد تزي ــن أعــامل الحــرب، وق عمــالً م

ــة  ــة واألمني ــددات االقتصادي ــن امله ــة م ــزة األمني ــة واألجه ــش الدول جي

ــا،  للعديــد مــن الــدول يف أنحــاء إقليــم الــرق األوســط وشــامل إفريقي

مبــا يف ذلــك أعضــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي. إال أنــه إذا مــا تــم 

اســتنزاف أنقــرة يف رصاع للقــوى داخــل تركيــا بــن أنصــار حــزب العدالــة 

ــد  ــر، وق ــعودية وقط ــى الس ــر ع ــتزيد املخاط ــيه، فس ــة ومنافس والتنمي

ــإدارة امللــف الســوري،  ــق ب ــام يتعل ــة في ــة دولي ــان يف عزل ــح الدولت تصب

وقد تخرس الرياض رشيكاً مهامً يف مروع »التحالف اإلسالمي«.

ماذا تعني عودة »التمرد املسلح« ألكراد 

إيران؟

نــر موقــع »ســرتاتفور« االســتخبارايت يف شــهر أغســطس تقريــراً يتنــاول 

أبعــاد التمــرد املســلح ألكــراد تركيــا عــى خلفيــة املخاطــر التــي شــكلها 

تنظيــم »داعــش« بســيطرته عــى مناكــق يقيــم األكــراد فيهــا، وخاصــة يف 

املوصــل وتكريــت وســنجار والزمــر وكوبــاين، وســعي واشــنطن وحلفائهــا 

ــم  ــادة قدراته ــم وزي ــة يف الحــرب ضــد التنظي ــات الكردي إلرشاك الجامع

العســكرية، ومــع زيــادة أهميــة األكــراد يف ســاحة املعركــة، فإنهــم 

ــادة  ــام ســاهم يف إع ــة، م ــوى الخارجي ــرب يف نظــر الق ــة أك اكتســبوا قيم

إحيــاء التمــرد الكــردي يف إيــران، وخاصــة مــن قبــل حــزب الحيــاة الحــرة 

يف كردستان »بيجاك«. 

وأشــارت الدراســة إىل أن الجامعــات الكرديــة املختلفــة يف إيــران بــدأت 

ــق  ــوري يف مناط ــرس الث ــؤر الح ــد ب ــات ض ــن االضطراب ــة م ــارة موج بإث

ــاة الحــرة«، و«الحــزب  ــى رأســها حــزب »الحي ــران، وع ــرب إي شــامل غ

الدميقراطــي الكردســتاين اإليــراين«، و«حــزب الحريــة الكردســتاين«، مــام 

ــى  ــت ع ــي اندلع ــات الت ــذه االنتفاض ــع ه ــراين لقم ــش اإلي ــع الجي دف

طــول الحــدود الجبليــة مــع العــراق وتركيــا، خاصــة وأن  إيــران تخــى 

مــن أن مطالبــات األكــراد رمبــا تتســبب يف رصاع مــع األقليــات األخــرى، 

مثــل البلــوش أو األذريــن أو األهــواز، ويبــدو أنهــا سســتجه يف املرحلــة 

ــل يف  ــن التدخ ــراد م ــع األك ــراق ملن ــا يف الع ــخدام نفوذه ــة التس املقبل

الرصاعات الداخلية والخارجية التي تقع خارج نطاق سيادتهم. 

وقــدرت الدراســة عــدد األكــراد يف إيــران بنحــو 6 ماليــن نســمة، وهــم 

ــن األحــزاب  ــد م ــران، وينخرطــون يف العدي ــون معظــم الســنة يف إي ميثل

السياســية والجامعــات املســلحة املرتبطــة بهــا، وقــوات البشــمركة شــبه 

العســكرية، وتعيــش الجامعــات الكرديــة يف معظمهــا خــارج املراكــز 

االقتصاديــة يف املناطــق الحرضيــة يف البــالد. وقــد حــاول الرئيــس روحــاين 

تهدئــة مخــاوف األكــراد بشــأن التمييــز االقتصــادي، واعــداً بتقديــم مليــار 

ــرك  ــم للتح ــام دفعه ــك، م ــق ذل ــه مل يحق ــم لكن ــاعدات له دوالر كمس



w w w . s t r a t e g y - w a t c h . c o m1 4

العدد رقم 25التقرير االسرتاتيجي اخلليجي

مســتفيدين مــن االهتــامم الــدويل بدورهــم يف محاربــة تنظيــم »داعــش«، 

وهــم اآلن يرغبــون يف توجيــه بعــض الدعــم الــذي حصلــوا عليــه ملواجهــة 

الدولة اإلسالمية يف نضالهم من أجل االستقالل. 

ورأت الدارســة أن البلــدان التــي لديهــا مصلحــة يف تفاقــم مشــاكل إيــران 

ــق  ــا تواف ــل(، رمب ــة الســعودية و)إرسائي ــة العربي ــل اململك ــة، مث الداخلي

ــاض  ــام الري ــول قي ــث ح ــدور الحدي ــث ي ــراد، حي ــاعدة األك ــى مس ع

ــران مــن خــالل  ــة يف إي ــة الثالث ــايل للجامعــات الكردي ــر الدعــم امل بتوف

ــم كردســتان.  ــة إقلي ــل، عاصم ــاً يف أربي ــا حديث ــذي افتتحته ــة ال القنصلي

وعــالوة عــى ذلــك، ناشــد كل مــن الحــزب الدميقراطــي وحــزب الحريــة، 

الريــاض مبــارشة يف دعواتهــام للحصــول عــى التمويــل، وهــو مــا تســبب 

يف الكثر من الفزع يف طهران. 

ــة  ــلحة اإليراني ــوات املس ــة أن الق ــر رأت الدارس ــتمرار التوت ــل اس ويف ظ

ــن  ــران، يف ح ــة يف إي ــو الفيدرالي ــود نح ــة أي جه ــل لعرقل ــوف تعم س

ســتمي الفئــات الكرديــة املختلفــة يف كفاحهــا نحو االســتقالل، مســتفيدة 

مــن الدعــم الــذي ســتحصل عليــه مــن خصــوم إيــران، لكــن فــرص توحــد 

الجامعــات الكرديــة وتجــاوز االنقســامات فيــام بينهــا هــو أمــر ال يــزال 

بعيد املنال. 

كيف تستعد السعودية وإرسائيل النهيار 

اتفاق إيران النووي؟

نــر موقــع »ذي ناشــيونال إنرتســت« تقريــراً تنــاول فيــه الكاتــب فرهــاد 

رضــايئ، نتائــج مشــاعر القلــق يف اململكــة العربيــة الســعودية وإرسائيــل 

إزاء االتفــاق النــووي اإليــراين )يوليــو 2015(، ومــا ميكــن أن يســفر عنــه 

ذلــك مــن ردود أفعــال وجهــود حثيثــة لتقليــص الــدور اإليــراين يف 

املنطقة. 

ــر يف املنطقــة وســجلها يف  ــارة التوت ــران الطويــل يف إث ويف ظــل تاريــخ إي

خــداع وكالــة الطاقــة الذريــة، تخيــم أجواء مــن انعــدام الثقــة يف املنطقة، 

ــل  ــة العم ــة لخط ــة مروط ــب موافق ــل أبي ــاض وت ــت الري ــث منح حي

املشــرتكة الشــاملة ولكنهــام احتفظتــا بالحــق يف إعــادة تقويــم قرارهــام 

ــدويل  ــال، خاصــة وأن قــرار مجلــس األمــن ال ــران يف االمتث إذا فشــلت إي

رقــم 2231 املــؤرخ يف 20 يوليــو 2015 كان أكــر تســاهاًل حيــث دعــا إيران 

إىل: »عــدم القيــام بــأي نشــاط يتعلــق بالصواريــخ الباليســتية التــي 

صممــت لتكــون قــادرة عــى حمــل أســلحة نوويــة«، وخلــق هــذا القــرار 

ثغــرة إليــران الســتغالل وتعقيــد الجهــود الراميــة إىل تحديــد أي نــوع مــن 

ــران عــى  ــة. مــام ســاعد إي ــادرة عــى حمــل رؤوس نووي ــخ الق الصواري

ــل رؤوس  ــى حم ــادرة ع ــدى ق ــطة امل ــتية متوس ــخ بالس ــالق صواري إط

نووية، وأثار ردود فعل سلبية. 

وملواجهــة تداعيــات االســتفزاز اإليــراين، عجلــت واشــنطن بالتعــاون مــع 

الجيــش اإلرسائيــي فيــام يتعلــق مبضــادات الصواريــخ، وحافظــت الواليات 

املتحــدة وإرسائيــل عــى منــاورات مشــرتكة نصــف ســنوية تســتمر 

الهجــامت  ذلــك  مبــا يف  اإلقليميــة،  التهديــدات  أيــام ضــد  خمســة 

ــة، كــام ضاعفــت إرسائيــل جهودهــا الدبلوماســية والسياســية  الصاروخي

ــذي مــن املقــرر أن  ــران، وال ــات عــى إي ــون العقوب ملعــاودة إصــدار قان

ــود  ــن القي ــة م ــة متنوع ــة مجموع ــام، وإضاف ــة هــذا الع ــي يف نهاي ينته

الجديــدة. وحــذرت منظــامت اللــويب اإلرسائيــي مثــل »متحــدون ملناهضة 

مــروع إيــران النــووي« و»مــروع إيــران يف مؤسســة الدفــاع عــن 

ــات املتحــدة والخــارج مــن  ــات«، الــركات والبنــوك يف الوالي الدميقراطي

التعامل مع إيران.

ــاض  ــايئ إىل أن الري ــار رض ــد أش ــعودي فق ــف الس ــبة للموق ــا بالنس أم

ــاس  ــت األس ــث وضع ــة، حي ــا النووي ــر قدراته ــل يف تطوي ــدأت بالفع ب

للبنيــة التحتيــة النوويــة الخاصــة بهــا، لكــن مراقبــن قالــوا إن رشاء 

ــن  ــة م ــلحة النووي ــك، األس ــن ذل ــل م ــب، أو األفض ــا التخصي تكنولوجي

باكســتان هــو الســيناريو األكــر ترجيحــاً بــدالً مــن محــاول التخصيــب، 

خاصــة وأن للســعودية تاريــخ طويــل مــن التعــاون مــع باكســتان، 

مســتنتجاً أنــه مــن مصلحــة الســعودية إثبــات أن االتفــاق النــووي مــع 

إيــران ســيؤدي إىل انتشــار األســلحة النوويــة. ويف الوقــت الحــارض ال 

ــن  ــووي، ولك ــار الن ــح إىل االنتش ــلامن« يلم ــدة س ــد يشء يف »عقي يوج

ــووي يف  ــار الن ــن إدراج الخي ــتقبل، ميك ــورات يف املس ــى التط ــامداً ع اعت

املخططات السعودية.

الرقص الدبلومايس الذي متارسه الرياض 

مع إرسائيل

ــث  ــه الباح ــاول في ــو 2016( تن ــراً )25 يولي ــنطن تقري ــد واش ــر معه ن

ســيمون هندرســون مدلــوالت زيــارة اللــواء الســابق يف القــوات املســلحة 

السعودية أنور عشقي عى رأس وفد سعودي إلرسائيل.

وأشــار الباحــث إىل أن الزيــارة كانــت غــر عاديــة وغــر متوقعــة، ولكنهــا 

ليســت مســتغربة متامــاً، فقــد كشــف اللــواء عشــقي عــن اتصاالتــه مــع 

ــفر  ــب الس ــنطن إىل جان ــر يف واش ــا ظه ــو 2015 عندم ــل يف يوني إرسائي

ــالن  ــر الرج ــد، وأق ــدة، دوري غول ــم املتح ــدى األم ــابق ل ــي الس اإلرسائي
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بأنهــام كانــا قــد عقــدا سلســلة مــن االجتامعــات الســابقة؛ أمــا الــدالالت 

ــعودية  ــاوف س ــر إىل مخ ــت تش ــاً فكان ــام علن ــورة لظهوره ــر املذك غ

وإرسائيليــة مشــرتكة يف ذلــك الحــن مــن االتفــاق النــووي الوشــيك الــذي 

توصلت إليه مجموعة 5+1 مع إيران.

وعــى الرغــم مــن أن الزيــارة األخــرة رمبــا مل تكــن أول رحلــة يقــوم بهــا 

عشــقي إلرسائيــل، إال أن عــدداً مــن األكادمييــن الســعودين ورجــال 

األعــامل قــد رافقــوه هــذه املــرة، مــام يســتوجب حصــول هــؤالء املرافقن 

الحصول عى إعفاء خاص من الحكومة السعودية للقيام بالرحلة. 

ــدور  ــد ال ــام يؤك ــد، م ــع غول ــاً م ــرى أيض ــرة أخ ــقي م ــى عش ــد التق وق

املركــزي الــذي يلعبــه غولــد يف التعامــل مــع الســعودين، ويؤكــد وجــود 

ــوزارة  ــام ل ــر الع ــح املدي ــذ أن أصب ــن، فمن ــن البلدي ــات أخــرى ب دينامي

ــدول املســتعدة  ــادة عــدد ال ــد عــى زي ــز غول ــة، رك ــة اإلرسائيلي الخارجي

لالعــرتاف بإرسائيــل وتطويــر العالقــات القامئــة بالفعــل، وعــى الرغــم مــن 

أنــه أشــار يف كلمــة ألقاهــا يف مدينــة هرتزليــا اإلرسائيليــة الشــهر املــايض 

إىل أن عالقــات ارسائيــل الناشــئة يجــب أن تبقــى رسيــة مــن أجــل احــرتام 

»حساســيات« الجمهــور العــريب، إال أنــه أشــار أيضــاً إىل أنــه: »قبــل ثالثــن 

عامــاً قــال الجميــع  أوجــدوا حــالً للقضيــة الفلســطينية وعندئذ ســتجدون 

الســالم مــع العــامل العــريب، غــر أننــا نــزداد اقتناعــاً أن األمــور عــى عكــس 

ذلــك متامــاً، فهــي ذات طابــع مختلــف وعلينــا خلقهــا، وهــذا مــا نحــن 

بصدد القيام به«.

ويف املقابــل، يبــدو أن عشــقي متســك بســيناريو ضيــق خــالل رحلتــه إىل 

إرسائيــل، برتويجــه لـــ »مبــادرة الســالم العربيــة« - وهــي االقــرتاح الــذي 

ــذي طــرح إقامــة عالقــات دبلوماســية  ــه الســعودية عــام 2002 وال قادت

ــرى  ــالمية آخ ــة وإس ــة عربي ــن دول ــتة وخمس ــاض وس ــع الري ــة م كامل

مبجــرد توصــل إرسائيــل إىل اتفــاق ســالم مــع الفلســطينين. وبينــام يكــون 

ذلــك مســتبعداً عــى مــا يبــدو يف الوقــت الراهــن، يعتــرب بعــض 

الدبلوماسين أن املبادرة ذات قيمة معينة. 

ويــرى هندرســون أن الســؤال هــو مــا الــذي ســيحدث اآلن؟ فالشــخصية 

ــاً  ــرتاف علن ــة يف اإلع ــة املتمثل ــة البطيئ ــية يف العملي ــعودية الرئيس الس

ــريك  ــرات الســابق والســفر الســابق األمــر ت ــل كان رئيــس املخاب بإرسائي

الفيصــل والــذي تصافــح تــريك هــذا العــام مــع وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي 

آنــذاك موشــيه يعلــون وشــارك يف مناقشــة مــع مستشــار نتنياهو الســابق 

لشــؤون األمــن القومــي يعقــوب عميــدرور، وهــو شــخصية أرفع مســتوى 

ــمية يف  ــؤولية رس ــة مس ــاً أي ــاً أيض ــوىّل حالي ــه ال يت ــقي، ولكن ــن عش م

الحكومة.

ويطــرح الكاتــب عــدداً مــن األســئلة، منهــا، هــل ســيلتقي الفيصــل علنــاً 

مــع غولــد، الــذي أصــدر ذات يــوم كتــاب بعنــوان »مملكــة الكراهيــة : 

كيــف تدعــم اململكــة العربيــة الســعودية اإلرهــاب العاملــي الجديــد؟« 

وهل ميكن عقد مثل هذا االجتامع يف إرسائيل؟

حقائق البحرين »مزعجة« ألمريكا

ــراً  ــو 2016 تقري ــي   )Atlantic Council(يف يولي ــس األطل ــر  املجل ن

ــر  ــب مدي ــالل صع ــه ب ــا في ــة” دع ــن املزعج ــق البحري ــوان “حقائ بعن

مبــادرة األمــن والســالم يف الــرق األوســط باملجلــس األطلــي الحكومــة 

األمريكيــة إىل إعــادة النظــر يف سياســتها تجــاه البحريــن ومســاعدتها عــى 

ــة،  ــؤونها الداخلي ــل يف ش ــن التدخ ــدالً م ــي ب ــا اإلصالح ــز مروعه تعزي

مؤكــداً أن الحكومــة األمريكيــة تحتــاج إىل أن تفهــم بصــورة أفضــل مــدى 

نامئــة تســبب  إيرانيــة  البحريــن ووجــود خاليــا  اإليــراين يف  التأثــر 

االضطرابات يف البالد.

ورأى التقريــر أن املســؤولن األمريكيــن غافلــن عــن حقيقــة الوضــع عــى 

األرض يف البحريــن، وذلــك عــى خلفيــة االنتقــادات التــي تــم توجيههــا إىل 

ــح إن ردود  ــاق، وأوض ــة الوف ــل جمعي ــاء ح ــرار القض ــد ق ــن بع البحري

األفعــال هــذه ميكــن أن يكــون لهــا تأثــر ضــار عــى العالقــات األمريكيــة-

البحرينيــة التــي تأثــرت منــذ أحــداث 2011، وأنَّ واشــنطن اســتطاعت أن 

تنّفــر كال مــن الحكومــة واملعارضــة منهــا، األمــر الــذي يشــر بوضــوح إىل 

ــدة  ــات املتح ــة الوالي ــن أن مواصل ــذر م ــة، وح ــة األمريكي ــم السياس عق

الضغــط عــى البحريــن ميكــن أن تــؤدي إىل الفــوىض أو حتــى إىل حــرب 

أهلية.

وأشــاد الباحــث بعمليــة اإلصــالح التــي جــرت يف البحريــن التــي وصفهــا 

بأنهــا أحــد أكــر املجتمعــات انفتاحــاً يف العــامل العــريب، وهــي اآلن تواجــه 

تدخــالت أمريكيــة يف شــؤونها الداخليــة. وقــال إنــه لــن يفيــد املســؤولن 

ــة إىل  ــوة عالني ــايئ بالدع ــام القض ــراءات النظ ــل يف إج ــن التدخ األمريكي

إطــالق رساح مســجونن عــى الرغــم مــن ثبــوت تهــم جنائيــة ضدهــم، 

ــزب  ــامء إىل أي ح ــر االنت ــة تحظ ــية األمريكي ــن الجنس ــاً إن قوان مضيف

ــن  ــن الجنســية م ــا ســحبت البحري ــوري، ولكــن عندم شــيوعي أو دكتات

الشيخ عيىس قاسم لِصالته بتنظيامت أجنبية تعرضت النتقادات.

وانتقــد التقريــر املرعــن األمريكيــن لدعمهــم جامعــات املعارضــة 

البحرينيــة باعتبارهــم أبطــاالً للدميقراطيــة بينــام هــم مــن أنصــار واليــة 

الفقيــه، ورأى أنهــم ليســوا مفكريــن أحــراراً وال دميقراطيــن وال يدعــون 

إىل التغيــر الســلمي وال يتمتعــون بعقالنيــة، بــل هــم عقائديــون يتبنــون 

ــى  ــي، وع ــع البحرين ــة واملجتم ــأن السياس ــددة بش ــر متش ــات نظ وجه

الرغــم مــن أنهــم يعلنــون تأييدهــم للتحــول التدريجــي والســلمي نحــو 

امللكيــة الدســتورية لكنهــم يؤكــدون مــن خلــف األبــواب والءهــم إليــران 

ويواصلون الدعوة إىل إسقاط النظام بالعنف.

ــل  ــة ونبي ــادي الخواج ــال عبداله ــة أمث ــطاء املعارض ــث نش ــم الباح واته

ــن  ــوار ب ــة الح ــة وعملي ــة الوطني ــادح باملصالح ــاق رضر ف ــب بإلح رج

الحكومــة واملعارضــة، مضيفــاً أن األســلحة التــي صادرتهــا الســلطات 
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البحرينيــة خــالل الســنوات الخمــس املاضيــة دحضــت االدعــاء أن أحــداث 2011 ومــا تالهــا مــن الســنوات كانــت متثــل ترحــكاً ســلمياً، ويبــدو أن الخــارس 

ــاء الذيــن يتوقــون إىل بحريــن أفضــل، وهــؤالء مــن يجــب عــى  ــة، هــم األبري ــة البحريني األكــرب مــن الــرصاع بــن الحكومــة وعنــارص املعارضــة الراديكالي

الحكومــة أن تســتثمر فيهــم، مضيفــاً إن البــالد ال تــزال بحاجــة إىل معالجــة مشــاكل اآلالف مــن الشــباب مــن الطائفــة الشــيعية الذيــن يشــعرون بــأن الســبيل 

الوحيد أمامهم للتعبر عن أنفسهم هو االنخراط يف العنف ضد السلطات.

ــة، وتشــدد  ــة املالك ــية داخــل العائل ــات السياس ــد الديناميكي ــن، إذ إن تعقي ــة الصــرب إزاء األوضــاع يف البحري وأوصــت الدراســة واشــنطن بالتحــي بفضيل

املعارضــة املتشــددة إزاء اإلصــالح متثــالن تحديــات كبــرة أمــام واشــنطن، واعتــرب أن ويل العهــد األمــر ســلامن بــن حمــد ميثــل أفضــل أمــل يف التغيــر اإليجــايب 

يف البحريــن، حيــث أن مــا تطمــح لــه واشــنطن لــن يطــول انتظــاره كثــراً وســوف يتحقــق عــرب املبــادئ األساســية الســبعة التــي تــم املطالبــة بهــا مــن قبــل 

املعارضــة يف 12 مــارس 2011، وهــي: 1 – مجلــس نــواب كامــل الصالحيــات، 2- حكومــة متثــل ارادة الشــعب، 3- إنشــاء دوائــر انتخابيــة عادلــة، 4- حــل 

مشاكل التجنيس، 5- محاربة الفساد املايل واالداري، 6- مراقبة أمالك الدولة، 7- معالجة االحتقان الطائفي.

ويف الوقــت نفســه؛ حــث التقريــر الســلطات البحرينيــة عــى االهتــامم بإبــالغ خططهــا اإلصالحيــة للعــامل الخارجــي بفعاليــة أكــر، موضحــاً أنــه قــد تعتقــد 

الحكومــة أنهــا متــي يف الطريــق الصحيــح، ولكــن ينعكــس ذلــك عــى تعزيــز االنســجام مــع حلفائهــا يف واشــنطن ولنــدن ومجتمــع األعــامل الــدويل الــذي 

تعول عليه البحرين يف أمنها ورفاهها االقتصادي.


