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بعد تأسيس قاعدة لها يف همدان: روسيا 

ترغب مبوطئ قدم يف العراق 

ــية يف   ــات الروس ــز القاذف ــن مترك ــف ع ــن الكش ــزة م ــرة وجي ــد ف بع

ــداف يف األرايض  ــى أه ــات ع ــنها رضب ــة وش ــه« اإليراني ــدة »نولج قاع

ــام  ــون إىل إيه ــؤولون يف البنتاغ ــض ومس ــت األبي ــارع البي ــورية س الس

الــرأي العــام بأنهــم كانــوا عــى علــم بالخطــوة الروســية-اإليرانية التــي 

غريت قواعد اللعبة يف املنطقة. 

فقــد رصح الناطــق باســم البيــت األبيــض )18 أغســطس 2016( :«كان 

ذلــك متوقعــا«، يف حــن حــاول الناطــق باســم الجيــش األمريــي 

التخفيــف مــن وطــأة الصدمــة بقولــه: »لقــد عرفنــا يف الوقــت املحــدد، 

وليــس قبــل انطــاق العمليــة الروســية مــن إيــران بكثــري لكــن الوقــت 

كان كافيا بالنسبة لنا«.

ــد  ــان الرســميان األمريكيــان قــد أدليــا بترصيحاتهــا بع وكان الناطق

يومــن مــن إعــان وزارة الدفــاع الروســية شــن قاذفــات توبولــوف 

ــد  ــات ض ــوخوي34-، رضب ــات س ــا مقات ــدى، ترافقه ــدة امل 22M3 بعي

ــم  ــد 50 ك ــي تبع ــه« الت ــدة »نولج ــن قاع ــاً م ــوريا انطاق ــع يف س موق

غــرب همــدان، ووصــف اإليرانيــون عــى تلــك التطــورات بأنهــا مــؤرش 

عى تنامي التعاون االسراتيجي بن موسكو وطهران. 

ــري  ــبقة غ ــا املس ــنطن مبعرفته ــاء واش ــة إىل أن ادع ــادر أمني ــري مص وتش

دقيــق؛ فالبيــت األبيــض مل يكــن لديــه معرفــة بإنشــاء هــذه القاعــدة يف 

ــران والتــي تتاثــل مــع قاعــدة حميميــم، حيــث تــم العمــل عليهــا  إي

فــرة طويلــة خلــف ظهــر اإلدارة األمريكيــة واســتخباراتها التــي مل تكــن 

ــن  ــل إن موســكو مل تعل ــات إنشــاء هــذه القاعــدة، ب ــم بعملي عــى عل

عــن عملياتهــا تلــك إال بعــد عبــور املقاتــات الروســية األجــواء العراقيــة 

ودخولها األجواء السورية لرضب األهداف املحددة.

ــون  ــروس يعمل ــإن ال ــطس 2016( ف ــكا« )16 أغس ــر »ديب ــاً لتقري ووفق

عــى إرســال منظومــات دفــاع جــوي متطــورة مــن طــراز S-400 و 

S-300، ونصــب رادارات، وإرســال قــوات خاصــة لحايــة القاعــدة 

الجديدة. 

وتشــعر إدارة أوبامــا بالقلــق مــن املنافســة الروســية عــى تشــييد قواعــد 

جويــة يف املنطقــة، يف إيــران وســوريا، وســعيها ملزاحمــة القواعــد 

األمريكيــة يف كل مــن تركيــا والعــراق، فضــاً عــن امتــاك بوتــن عنــرص 

ــرق  ــراتيجية يف ال ــب اس ــق مكاس ــن تحقي ــه م ــذي مكن ــة ال املفاجئ

األوسط عى حساب الحضور األمريي.

وادعــى موقــع »ديبــكا« أن بوتــن قــد أجــرى اتصــاالً مــع رئيــس الــوزراء 

العراقــي حيــدر العبــادي بالتزامــن مــع عبــور املقاتــات الروســية 

ــال  ــدة لقت ــات املتح ــة أداء الوالي ــى مراقب ــه ع ــة، وحث ــواء العراقي األج

تنظيــم الدولــة يف ســوريا، وتأخــر خططهــم لشــن عمليــة »تحريــر 

الرقــة«، كــا عــرض عليــه فكــرة شــن عمليــات مشــركة الجتثــاث 

التنظيم من املوصل، بالتعاون مع اإليرانين.

ــنطن  ــاد واش ــراً العت ــرة نظ ــذه الفك ــل إىل ه ــادي ميي ــدو أن العب ويب

بصــوةر كبــرية عــى قــوات البيشــمركة يف معــارك املوصــل، مــا يضعــف 

مــن ســيطرة بغــداد، وقــد وعــد العبــادي بوتــن أن يفكــر بهــذا االقــراح 

مليــاً، خاصــة وأن بغــداد قــد تلقــت عرضــاً شــبيهاً بالتعــاون العســكري 

يف املوصــل مــن قبــل تركيــا التــي يبــدو أنهــا تنســق مــع روســيا للضغــط 

ــص دور  ــك تقلي ــأن ذل ــن ش ــن، وم ــرح بوت ــول مق ــادي لقب ــى العب ع

واشنطن يف املنطقة. 

 

امللــك ســلامن يجــري اجتامعــاً عاجــاً مــع 

قيادة األركان

ــة  ــهراً يف مدين ــدت ش ــي امت ــة -والت ــه الصيفي ــن إجازت ــه م ــد عودت بع

ــن  ــك ســلان ب ــن املل ــن الريف ــد خــادم الحرم ــرب- عق طنجــة باملغ

عبدالعزيــز اجتاعــاً طارئــاً مــع قيــادة األركان الســعودية بحضــور نائبيــه 

األمــري محمــد بــن نايــف واألمــري محمــد بــن ســلان بتاريــخ 14 
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أغســطس 2016.  وكان الهــدف مــن  االجتــاع هــو معرفــة املزيــد حــول 

تطــورات الوضــع يف املناطــق الحدوديــة مــع اليمــن، حيــث أبــدى امللــك 

اهتامــاً مبعرفــة حجــم الغــارات التــي يشــنها املتمــردون الحوثيــون عــى 

األرايض السعودية.

ــك  ــورت« )19 أغســطس 2016( إىل أن املل ــكال ريب ــع »تاكتي وأشــار موق

ــور  ــة تط ــاع إىل متابع ــك االجت ــن ذل ــوم م ــد ي ــادر بع ــد ب ــلان ق س

األوضــاع يف املنطقــة الجنوبيــة بنفســه، حيــث كان يتحــدث بشــكل 

متواصــل مــع ويل العهــد محمــد بــن نايــف، وذلــك بالتزامــن مــع زيــادة 

النشــاط مبقــرات وزارة الدفــاع يف الريــاض ويف القواعــد العســكرية يف كل 

مــن: نجــران وجــازان وعســري، ورجــح التقريــر أن تكــون هــذه التطــورات 

ــع  ــدود م ــول الح ــى ط ــاق ع ــعة النط ــعودية واس ــة س ــة لعملي مقدم

اليمن.

»دولة حرضموت« جنوب اليمن 

ــة  ــد الجمهوري ــكري أن عق ــكا« العس ــع »ديب ــره موق ــر ن ــى تقري ادع

اليمنيــة بــدأ يف االنفــراط نتيجــة احتــدام القتــال وســط وشــال اليمــن، 

وخضــوع العاصمــة صنعــاء للحوثيــن الذيــن شــكلوا مــع الرئيــس املخلوع 

صالــح مجلســاً لحكــم صنعــاء وبقيــة مناطــق شــال اليمــن مــا أســهم 

يف تقسيم الباد.

وادعــى التقريــر أن الواليــات املتحــدة تدعــم جهــوداً إماراتيــة لتأســيس 

ــج  ــن خلي ــد عــى مســاحات واســعة م ــات مســتقلة يف مناطــق متت كيان

عــدن حتــى الحــدود اليمنيــة العانيــة، وخاصــة يف منطقــة حرضمــوت، 

وذلــك بهــدف تأمــن مينــاء عــدن االســراتيجيى، ومــد النفــوذ اإلمــارايت 

عــى مســاحات شاســعة جنــوب رشق اليمــن، ويف جزيــرة ســوقطرى 

ــة  ــدي قبال ــط الهن ــزر يف املحي ــة ج ــن أربع ــف م ــري يتأل ــل صغ وأرخبي

خليج عدن.

وأشــار التقريــر إىل أن دولــة اإلمــارات قــد وقعــت مــع الرئيــس عبــد ربــه 

منصــور هــادي عقــد إيجــار مدتــه 99 يف مواقــع عســكرية بجزيــرة 

ســقطرى، وتخطــط اإلمــارات لبنــاء قاعــدة جويــة، وقاعــدة بحريــة 

ــى  ــدن حت ــج ع ــن خلي ــة م ــرق البحري ــى الط ــا ع ــن خاله ــرف م ت

املحيــط الهنــدي والبحــر األحمــر، وتعمــل عــى نصــب منظومــات دفاعية 

لحاية سواحل حرضموت. 

ــش  ــة للجي ــة التابع ــام الخاص ــة امله ــة لفرق ــة تابع ــوات ميني ــت ق وكان

ــة  ــدة بحري ــييد قاع ــت يف تش ــقطرى، ورشع ــت يف س ــد حط ــي ق اليمن

تحــت إرشاف مئــات الضبــاط وعنــارص االســتخبارات اإلماراتيــن املقيمــن 

باملــكا عاصمــة ومينــاء حرضمــوت، حيــث تــم العمــل عــى إنشــاء قــوة 

ــل، وســيكون  ــف مقات ــن 10 إىل 15 أل ــا ب ــراوح تعدادهــا م عســكرية ي

ــدة  ضمــن  ــم القاع ــى تنظي ــوات القضــاء ع ــذه الق ــس له ــدف الرئي اله

حدود الدولة الجديدة.

وأكــد التقريــر أن اإلمــارات تعمــل عــى تحقيــق عمــق إســراتيجي 

ــا، ويف حــن تخطــط  ــا يف حرضمــوت مــن خــال ضــم شــبوه إليه لقواته

الســعودية ملــد أنبــوب للنفــط مــن حقولهــا النفطيــة يف املنطقــة الرقيــة 

ــل  ــن نق ــعودية م ــوب الس ــذا األنب ــيمكن ه ــث س ــدن حي ــج ع إىل خلي

نفطهــا دون الحاجــة ملــرور ناقــات النفــط الســعودية عــر مضيــق هرمــز 

الذي يقع تحت التهديدات اإليرانية.

أمــا اإلقليــم الثــاين الــذي تقــرح اإلمــارات إلحاقــه بحرضمــوت فهــو املهــرة 

ــة، حيــث ميكــن أن  ــدا ويقــع عــى طــول الحــدود العاني ــه غي وعاصمت

يشكل منطقة عازلة بن حرضموت وُعان.

دولة اإلمارات تعمل عىل إنشاء لويب 

عسكري يف واشنطن

أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )19 أغســطس 2016( أن دولــة االمارات 

ــاندتها يف  ــدف مس ــنطن به ــط يف واش ــة ضغ ــاء جاع ــى إنش ــل ع تعم

متريــر صفقــات التســليح بــن البلديــن، وتخطــط أبــو ظبــي لضــم 

مجموعــة مــن الضبــاط األمريكيــن املتقاعديــن رفيعــي املســتوى يعملون 

لصالح رشكات دفاعية أمريكية كرى إىل هذا اللويب. 

ــرياً مــن  ــزاً كب ــل هــذا املــروع حي ــر فقــد شــغلت تفاصي ــاً للتقري ووفق

ــه  ــع أخوي ــي م ــد أبوظب ــد ويل عه ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــات الش اجتاع

الشــيخ عبداللــه وزيــر الخارجيــة والشــيخ طحنــون مستشــار األمــن 

القومي.

أسباب تأخر حملة »تحرير املوصل«

وفقــاً لتقريــر نــره موقــع »ديبــكا:« فــإن املخططــات األمريكيــة لشــن 

ــري  ــراج كب ــببت بإح ــرياً، وتس ــرت كث ــد تأخ ــل« ق ــر املوص ــة »تحري عملي

ــارشة  ــرة الع ــي للم ــام األمري ــدث اإلع ــد أن تح ــة، بع ــإدارة األمريكي ل

ــذه  ــن ه ــي لش ــش العراق ــتعداد الجي ــول اس ــة ح ــري دقيق ــات غ مبعلوم

العملية تحت إرشاف واشنطن.

ــهراً  ــو 8 إىل 12 ش ــر نح ــد تتأخ ــة ق ــر أن العمليــة املزمع وأكــد التقري
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أخرى، وذلك لألسباب التالية:

افتقــار الجيــش العراقــي للقــوة البريــة التــي متكنــه مــن شــن   1-

هجــوم شــامل للســيطرة عــى املدينــة، فقــد قامــت القــوات األمريكيــة يف 

ــي  ــل الت ــة املوص ــزل مدين ــة لع ــاقة وبطيئ ــة ش ــة بعملي ــرة املاضي الف

ــدم  ــا بع ــك إلدراكه ــا، وذل ــن محيطه ــن ع ــون مواط ــة ملي ــا قراب يقطنه

وجــود قــوات عســكرية كافيــة متكنهــا مــن إطبــاق الحصــار عــى املدينــة 

بأرسها.

ــى  ــة ع ــوات األمريكي ــدت الق ــددي عم ــص الع ــادي النق لتف  2-

تجنيــد وتدريــب وتســليح وحــدات عراقيــة جديــدة لســد النقــص الــذي 

تعــاين منــه القطعــات املنتــرة حــول املدينــة مــا يتطلــب عامــاً كامــاً 

من التسليح والتدريب والتأهيل. 

ــا، حيــث  ــل تركي ــا واشــنطن مــن قب ــي تواجهه ــدات الت التعقي  3-

ــة  ــارص العراقي ــض العن ــة وبع ــوات الركي ــإرشاك الق ــان ب ــب أردوغ يطال

والركانيــة التــي دربتهــا وســلحتها يف العمليــة، يف حــن ترغــب واشــنطن 

باالعتــاد عــى العنــرص الكــردي، وال ترغــب يف إغضــاب إقليــم كردســتان 

العــراق، ويندلــع الخــاف يف واشــنطن بــن جناحــن يــرى أحدهــا 

ــر  ــة األمــور وإنهــاء التوت ــراك بهــدف  حلحل ــة االعتــاد عــى األت إمكاني

مــع أنقــرة، فيــا يــرى الجنــاح الثــاين أن تركيــا أصبحــت أقــرب ملوســكو 

وأنها مبشاركتها ستضع قدمها يف شال العراق.

ــا للعمــل  ــة تدفعه ــات املتحــدة مــن ضائقــة مالي تعــاين الوالي  4-

عــى تقليــل نفقــات نــر حــوايل  أربعــن ألــف مــن جنودهــا يف الــرق 

األوســط وشــال إفريقيــا رغــم أنهــم ال ينخرطــون يف قتــال مبــارش مــع 

تنظيــم الدولــة. وللتغلــب عــى مشــكلة التمويــل فقــد لجــأت الواليــات 

املتحــدة إىل دول الخليــج العربيــة واالتحــاد األوريب لجمــع مــا يقــرب مــن 

ملياري دوالر لتمويل العمليات.

عــدم رغبــة واشــنطن يف االعتــاد عــى الحشــد الشــعبي   5-

الشــيعي وفيلــق بــدر نظــراً لخضوعهــا لســيطرة الحــرس الثــوري اإليــراين، 

ومــا قامــت بــه مــن أعــال قتــل ونهــب إثــر مشــاركتها يف الســيطرة عــى 

املدن السنية، خاصىة وأن املوصل تعتر رمزاً لسنة العراق.

إال أن التقريــر قــد أكــد أن معارضــة أوبامــا الظاهرية ملشــاركة املليشــيات 

ــرط  ــة اش ــة الفلوج ــي معرك ــيئاً؛ فف ــيئاً فش ــو ش ــدأت تخب ــيعية ب الش

األمريكيــون عــى قــوات الحشــد البقــاء خــارج املدينــة، إال أنهــم تراجعــوا 

ــى  ــيطرة ع ــد للس ــوات الحش ــاركة ق ــوا مبش ــرط، وتقدم ــك ال ــن ذل ع

مواقع إسراتيجية داخل الفلوجة. 

وتــرى مصــادر اســتخباراتية وعســكرية أن األمــر ســيتكرر يف املوصــل، وأن 

أوبامــا ســيراجع يف قراراتــه ويوافــق عــى مشــاركة امليليشــيات املدعومــة 

من قبل إيران يف عملية السيطرة عى املوصل حينا تبدأ املعركة. 

التنسيق الرويس-الرتيك يقيض عىل 

طموحات األكراد 

عــى ضــوء تفاهــات بوتن-إردوغــان، غــادر وفــد تــريك كبــري ضــم 

ممثلــن عــن الخارجيــة والدفاع واالســتخبارات إىل مدينة ســان بطرســبريغ 

ــام  ــع  قي ــك ملن ــة تفاهــات الرئيســن وذل يف 10 أغســطس 2016 ملتابع

دولة كردية. 

ووفقــاً ملصــادر أمنيــة مطلعــة فــإن األتــراك والــروس قــد اتفقــوا عى شــن 

عمليــات يف األرايض الســورية قــد ال تســري لصالــح األكــراد هنــاك، 

ــر  ــا تع ــة بين ــن العملي ــب الجــوي م ــروس الجان ــذ ال وتوقعــت أن ينف

القــوات الركيــة الحــدود لتنفيــذ العمليــة الريــة، وذلــك بهــدف إفســاد 

ــا  ــم انتزاعه ــي يت ــة لتمكــن األكــراد مــن املناطــق الت ــات األمريكي الرتيب

من تنظيم الدولة املتطرف.

ــق مــن  ــرزاين بالقل ــم كردســتان العــراق مســعود ال ويشــعر رئيــس إقلي

التوافقــات الروســية الركيــة واضمحــال النفــوذ األمريــي، خاصــة بعد أن 

أنذرتــه أنقــرة بــرضورة إغــاق وكالــة أنبــاء مرتبطــة بفتــح اللــه غولــن، 

ــل،  ــم يف أربي ــدم له ــئ ق ــق موط ــن تحقي ــن م ــاع غول ــن أتب ــث متك حي

وأنشأوا فيها مراكز لنشاطهم السيايس.

وعــى الرغــم مــن أن عــدد قــوات البيشــمركة يناهــز 150 ألــف مقاتــل؛ 

إال أن الــرزاين انصــاع لطلبــات أنقــرة بإغــاق مراكــز غولن وإغــاق حدود 

ــدات  ــة إىل وح ــدادات األمريكي ــول اإلم ــع وص ــوريا ملن ــع س ــم م اإلقلي

حاية الشعب الكردية، وذلك تجنباً لتوتر العاقة مع أنقرة.

وقــد دفــع ذلــك بواشــنطن لنقــل اإلمــدادات العســكرية لحلفائهــم 

األكــراد يف ســوريا جــواً مــن الســليانية إىل قاعــدة »رميــان« يف ســوريا، 

ــارب مــع  ــح التق ــد خذلوهــم لصال ــروس ق ــراد أن ال يف حــن يشــعر األك

أنقــرة، حيــث تقــوم معادلــة بوتــن الجديــدة عــى: التنــازل عــن الورقــة 

الكردية لكسب أنقرة وطهران وبغداد ودمشق.
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شؤون عسكرية

تنافــس ســعودي-صيني إلقامــة قواعــد 

عسكرية يف جيبويت

تتنافــس كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية والصــن يف إنشــاء قواعــد 

عســكرية بجيبــويت، الدولــة ذات الـــ 23 ألــف كيلومــر مربــع فقــط، والتي 

تحتضــن قواعــد للواليــات املتحــدة األمريكيــة، وفرنســا، وإيطاليــا، واليابان، 

وتقــع عــى أهــم الطــرق التــي تفضــل الســفن التجاريــة العامليــة العبــور 

منها. 

ويكمــن رس تركــز أنظــار هــذه الــدول عــى جيبــويت البالــغ عــدد ســكانها 

ــال  ــح مج ــذي يتي ــراتيجي ال ــع اإلس ــمة، يف املوق ــف نس ــو 830 أل بنح

التدخــل يف األحــداث الجاريــة بــدول املنطقــة كــا هــو الحــال يف اليمــن 

والصومــال، ويجعلهــا بوابــة للتجــارة مــع دول رشق إفريقيــا بفضــل 

موانئها املميزة.

ــة عــام 2001،  ــة األمريكي ــي أنشــأتها البحري ــري« الت ــد قاعــدة »ليمون وتُع

ــد  ــرد، وتعتم ــا 4 آالف ف ــز فيه ــث يتمرك ــئ، حي ــذه املوان ــن ه ــر ب األك

عليهــا واشــنطن كقاعــدة انطــاق يف عمليــات مكافحــة »اإلرهــاب« التــي 

تنفذهــا يف الصومــال ضــد حركــة الشــباب املجاهديــن، ويف اليمــن ضــد 

تنظيم القاعدة.

وتُســتخدم »ليمونــري« الواقعــة جنــويب مطــار »أمبــويل« الــدويل بالعاصمة 

ــدان  ــوات البل ــة لق ــكرية والجوي ــب العس ــات التدري ــويت، يف عملي جيب

اإلفريقيــة، حيــث مــددت واشــنطن عقــد إيجارهــا يف 2014، لعــر 

سنوات إضافية مقابل مبلغ 63 مليون دوالر سنوياً.

أمــا القاعــدة الفرنســية واملاصقــة ملطــار جيبــويت، فتعتــر ثــاين أكــر قــوة 

بعــد األمريكيــة يف هــذا البلــد، كــا تُعــد أقــدم القواعــد العســكرية 

الفرنســية يف القــارة الســمراء، إذ يرجــع عمرهــا إىل نحــو 100 عــام، 

ــون دوالر  ــار بـــ34 ملي ــد إيج ــل عق ــا 900 عســكري، مقاب ــز فيه ويتمرك

سنوياً.

ولليابــان أيضــاً قاعــدة أجنبيــة هــي الوحيــدة التــي متلكهــا خــارج 

أراضيهــا، أنشــأتها يف جيبــويت عــام 2011، ويتمركــز فيهــا 600 عســكري، 

وتدفع مقابل ذلك 30 مليون دوالر سنوياً.

إيطاليــا هــي األخــرى، أنشــأت قاعــدة عســكرية يف جيبــويت عــام 2013، 

لهــا القــدرة عــى اســتضافة 300 جنــدي، وتعــد يف الوقــت ذاتــه أول مركــز 

ــات  ــز العملي ــر »مرك ــا تُعت ــزة يف أنه ــل مي ــدود، وتحم ــارج الح ــا خ له

ــدة  ــل يف قاع ــنويا. ويعم ــون دوالر س ــغ 34 ملي ــار بل اللوجســتية«، بإيج

الدعم اللوجستي اإليطالية 90 جندياً.

ــويت  ــع جيب ــاق م ــايض إىل اتف ــام امل ــة الع ــت الصــن نهاي ــا، توصل بدوره

يقــي ببنــاء أول قاعــدة لهــا يف الخــارج، ســتدخل الخدمــة بحلــول 2017، 

وســتنر بكــن فيهــا قرابــة 10 آالف عســكري، وســتدفع أكــر مــن 

عريــن مليــون دوالر ســنويا مقابــل اســتئجارها، عــى أن يســتمر العقــد 

بن الجانبن ملدة عر سنوات.

كــا تعتــزم اململكــة العربيــة الســعودية إنشــاء قاعــدة عســكرية لهــا يف 

ــي  ــباب الت ــى رأس األس ــن ع ــر يف اليم ــرصاع الدائ ــأيت ال ــد، وي ــذا البل ه

توجت اهتام اململكة بجيبويت.

وكان ســفري جيبــويت يف الريــاض، ضيــاء الديــن بامخرمــة، أعلــن يف مــارس 

املــايض، أن بــاده ترقــب توقيــع اتفــاق بينهــا وبــن الســعودية إلنشــاء 

قاعدة عسكرية، يف إطار التعاون العسكري بن الجانبن.

ويشــكل تأجــري القواعــد العســكرية واحــداً مــن أهــم مصــادر اإليــرادات 

ــنوياً  ــون دوالر س ــة 160 ملي ــى قراب ــنوياً ع ــل س ــث تحص ــويت، حي لجيب

لقاء ذلك.

القيادة الجوية السعودية تبحث خيارات 

استبدال »تورنيدو« مبقاتات »تايفون« 

ــاول  ــاً تن ــاض اجتاع ــة الســعودية يف الري ــوات الجوي ــادة الق عقــدت قي

ســبل التعامــل مــع رسب طائــرات »تورنيــدو« العاملــة يف خدمــة ســاح 

الجو السعودي.

ــإن هــذه  ــورت« )19 أغســطس 2016( ف ــكال ريب ــر »تاكتي ــاً لتقري ووفق

ــرات  ــأيت وســط تحضــريات إلخــراج هــذا الطــراز مــن الطائ املناقشــات ت

مــن الخدمــة بحلــول 2018، والبــدء يف البحــث عــن نــوع املقاتــات التــي 

ستحل مكانها والتي من  املرجح أن تكون مقاتات »تايفون«.

وزعــم التقريــر أن املشــاركن يف االجتــاع اتفقــوا عــى أن مقاتــات 

»تايفــون« هــي  الخيــار األنســب حتــى اآلن، ونقــل عــن مصــادر وصفهــا 

ــورات  ــائر التط ــع س ــلان يتاب ــن س ــد ب ــري محم ــة أن األم ــا مطلع بأنه

ــدو«  ــات »تورني ــة مقات ــى مقارن ــل ع ــات، ويعم ــذه املقات ــة به املتعلق

ــزات  ــة واملي ــف الصيان ــق بتكالي ــا يتعل ــات »تايفــون«، خاصــة في مبقات

املشركة بن كا املقاتلتن أثناء شن الغارات والرضبات الجوية.
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دبابــة    153 رشاء  تطلــب  الســعودية 

»أبرامز«

أكــدت وزارة الخارجيــة األمريكيــة بيــع اململكــة العربيــة الســعودية 153 

دبابــة »أبرامــز« وفــق املواصفــات الســعودية ) M1A2S(، باإلضافــة إىل 

ــحب   ــاح وس ــة  إلص ــة M88 Hercules مخصص ــة مدرع ــن عرب عري

ــار  ــك يف إط ــارك، وذل ــدان املع ــرضرة  يف مي ــة أو املت ــات املعطوب الدباب

ــار وخمــس عــرة مليــون دوالر تشــمل  ــغ قيمتهــا نحــو ملي صفقــة تبل

الصيانة واملعدات. 

وكان الســعوديون قــد طلبــوا الحصــول عــى 153 دبابــة مــن طــراز 

ــة  ــابقن )M1A1/A2(، باالضاف ــن الس ــكان الطرازي ــل م )M1A2S( لتح

إىل عريــن أخــرى لتحــل محــل دبابــات معطوبــة وذلــك بحســب بيــان 

ــك عــن  ــت كذل ــي تحدث ــة )DSCA( الت ــاع واألمــن األمريكي ــة الدف وكال

.)A2(و )M88A1( :طلب الرياض 20 عربات هريكليوس طراز

وتشــمل الصفقــة كذلــك: 153 مدفعــاً رشاشــاً مــن عيــار 50 ملــم، و266 

ــاق  ــة إلط ــراز M240، و153 منص ــن ط ــم م ــار7.62 مل ــن عي ــاً م مدفع

قنابــل دخانيــة M250  و  169منظومــة رؤيــة )DVE( املعــززة للرؤيــة 

.PVS-7B الحرارية لقائد الدبابة، ومعدات للرؤية الليلية

ــب  ــات التدري ــب، ومنظوم ــم الذخــرية للتدري ــد تقدي ــا يشــمل العق ك

عــى املدفعيــة، ومعــدات االتصــاالت وقطــع الغيــار والدعــم الــذي 

ستقدمه الحكومة والركات املتعاقدة.

ــم  ــدة طــراز M1A2 ت ــة جدي ــد اشــرت  315دباب ــت الســعودية ق وكان

تســليمها أواســط تســعينيات القــرن املــايض، فيــا بــدأ برنامــج تحديــث 

هذه الدبابات يف 2008.

ــد  ــس الن ــريال دينامك ــة »جين ــح رشك ــري لصال ــد األخ ــب العق ــد ذه وق

سيســتمز« )GDLS( يف ديســمر 2014، وكان مــن املتوقــع أن ينتهــي 

ــة  ــد بقيم ــى عق ــها ع ــة نفس ــت الرك ــا حصل ــو 2016، ك ــة يولي بنهاي

ــا  ــز وتحويله ــة أبرام ــراء 69 دباب ــر2013  ل ــون دوالر يف يناي 132.7 ملي

حســب املواصفــات الســعودية M1A2S وكان متوقعــا أن ينتهــي العقــد 

ــة  ــة العربي ــإن اململك ــات ف ــذه املعطي ــى ه ــاء ع ــو 2014، وبن يف يولي

السعودية متتلك اليوم 399 دبابة »أبرامز«.

املزيد من سفن الشحن لصالح القوات 

البحرية السعودية

تشــري مصــادر عســكرية إىل أن ويل ويل العهــد وزيــر الدفــاع األمري محمد 

ــلامن وافــق عــىل املــيض يف مــروع رشاء املزيــد مــن ســفن  بــن س

الشــحن، والتــي متتلــك وزارة الدفــاع الســعودية ســت منهــا مــن تصنيــع 

رشكــة »هونــداي«، ويتــم تشــغيلها مــن قبــل الركــة الوطنيــة الســعودية 

للشــحن البحــري )بحــري(. وهنالــك احتــامل كبــري أن ُينــح العقــد 

الجديــد مــرة أخــرى لركــة »هونــداي«، وذلــك عــىل ضــوء خطــط بنــاء 

قواعــد بحريــة ســعودية جديــدة  عــىل البحــر األحمــر وعــىل الشــواطئ 

اليمنية كذلك.

اإلمارات تشرتي املزيد من عربات 

NBC االستطاع

ــراء  ــة ب ــوات املســلحة اإلماراتي ــة أركان الق ــة لهيئ ــة تابع أوصــت لجن

ــات اســتطاع )NBC( 8× 8 الخاصــة باكتشــاف وتعقــب األخطــار  عرب

النووية والبيولوجية والكيميائية. 

ــا  ــز مهام ــات لتعزي ــذه العرب ــيتم رشاء ه ــه س ــادر إىل أن ــري املص وتش

لقوات التي تقوم بعمليات خارج حدود الدولة، 

ووفقــاً لتقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )19 أغســطس 2016( فقــد جــاءت 

ــة  ــىل أهمي ــة ع ــة اإلماراتي ــوات الربي ــادة الق ــد قي ــد تأكي ــة بع التوصي

تزويــد الوحــدات الربيــة اإلماراتيــة اآلليــة بهــذا النــوع مــن العربــات، 

ــدة  ــة إلنشــاء وحــدة خاصــة جدي ــوات الربي ــادة الق ــث تخطــط قي حي

لعربــات االســتطاع املدولبــة 8×8 واملتخصصــة بتعقــب ومكافحــة 

األخطار النووية والكيميائية والبيولوجية.

وأضــاف املصــدر أن دولــة اإلمــارات متتلــك يف الوقــت الحــايل 32 عربــة 

ــا يف الخــارج  ــة لتوســيع نطــاق علمياته Fuch 6×6، إال أن توجــه الدول

وخصوصا يف اليمن يفرض رشاء املزيد من هذه العربات.
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الكويــت توقــع عقــداً لــراء 30  مروحيــة 

»كاراكال«

وقعــت الكويــت مــع رشكــة »أيربــاص« عقــداً لــراء 30 مروحيــة 

ــه  ــا أعلنت ــب م ــك بحس ــة، وذل ــطة الحمول »كاراكال« )H225M( متوس

ــد يف  ــث العق ــرى بح ــد ج ــطس 2016. وق ــية يف 9 أغس ــة الفرنس الرك

منتصف العام 2015 ويتضمن تقديم الدعم والصيانة. 

ــوات  ــة للق ــص 24 مروحي ــيتم تخصي ــن س ــات الثاث ــن املروحي ــن ب وم

املســلحة الجويــة، وســت مروحيــات للحــرس الوطنــي الكويتــي. وحينــا 

تدخــل هــذه املروحيــات طــور الخدمــة ســيتم اســتخدامها ملهــام البحــث 

واإلنقــاذ والقيــام بالعمليــات البحريــة واإلخــاء الطبــي والنقل العســكري، 

عى أن يبدأ توريد املروحيات قبل 2018.

ــول  ــاب قب ــايض خط ــر امل ــهر أكتوب ــت يف ش ــد وقع ــت ق ــت الكوي وكان

الصفقــة التــي تقــدر قيمتهــا بحــوايل 1.19 مليــار دوالر، كــا يتوقــع أن 

تتعاقــد الكويــت كذلــك مــع فرنســا لتطويــر مثــان زوارق هجوميــة 

رسيعــة P 37 )Combattante 1( باإلضافــة إىل عربــات مدرعــة خفيفــة 

طراز )رينو(.

قطــر: إعــادة تفعيــل دور حمــد بــن عــي 

العطية

أشــار تقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )19 أغســطس 2016( إىل أن أمــري قطر 

ــة،  ــي العطي ــن ع ــد ب ــواء حم ــاره الل ــل دور مستش ــراً بتفعي ــام مؤخ ق

والــذي أصبــح يشــارك يف الكثــري مــن النشــاطات التــي ال تتعلــق بصفقات 

ــرة  ــا إىل مشــاركة قطــر يف الحــرب الدائ ــل تتعداه التســليح فحســب؛ ب

باليمــن. ويــرى التقريــر أن إعــادة تفعيــل دور العطيــة ينجــم عــن حاجــة 

األمــري لخراتــه يف بعــض النواحــي العســكرية، أو يف رغبــة العطيــة 

ــا  ــك بحســب م ــرار العســكري وذل ــع الق ــرة صن ــه يف دائ اســتعادة مكان

زعمه التقرير.

ــوات  ــن الق ــكري ب ــاون العس ــز التع تعزي

الجوية الرتكية والقطرية 

ــن  ــم ب ــن غان ــواء الرك ــة الل ــلحة القطري ــوات املس ــس أركان الق زار رئي

ــدرم  ــي يل ــن ع ــريك ب ــوزراء ال ــس ال ــى رئي ــرة والتق ــم أنق ــاهن الغان ش

بحضور رئيس األركان الريك الجرنال خلويص أكار.

وأشــار تقريــر نــره موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )19 أغســطس 2016( 

إىل أن املباحثــات تركــزت حــول كيفيــة تفعيــل اتفاقيــة الدفــاع املشــرك 

بن البلدين بعد محاولة االنقاب الفاشلة يف تركيا  15 يوليو 2016. 

وأضــاف التقريــر أن اللــواء الغانــم ناقــش ســبل التعــاون مــع تركيــا حــول 

خطــط تطويــر قــدرات القــوات الجويــة القطريــة،  باإلضافــة إىل مناقشــة 

مقــرح قدمــه الجــرنال أكار لتوســيع التعــاون بــن القــوات الجويــة 

ــة  ــرات املقاتل ــن باســتقبال الطائ ــام كا البلدي ــة عــر قي ــة والركي القطري

وطائرات النقل للبلد اآلخر عى أراضيها. 

وجــاء اقــراح رئيــس األركان الــريك عــى ضــوء برنامــج التعاون العســكري 

اإلقليمــي بــن كا البلديــن مــا يتطلــب مــن القــوات الجويــة القطريــة 

امتــاك مقاتــات ميكنهــا العمــل خــارج األرايض القطريــة وتســتطيع 

الطريان ملسافات بعيدة.

قــوات قطريــة تقاتل إىل جنب الســعودين 

يف نجران 

أرســلت دولــة قطــر ثاثــة رسايــا مــن قواتهــا الريــة إىل نجــران لتقاتــل إىل 

ــن عــى الحــدود  ــة الحوثي ــة الســعودية يف مواجه ــوات الري ــب الق جان

السعودية-اليمنية.

ــري  ــإن أم ــطس 2016( ف ــورت« )19 أغس ــكال ريب ــر »تاكتي ــاً لتقري ووفق

ــة  ــدات القطري ــز الوح ــر بتعزي ــد أم ــد ق ــن حم ــم ب ــيخ متي ــر الش قط

ــات  ــة وراج ــع ميداني ــة ومداف ــات هجومي ــعودية مبروحي ــوب الس جن

صواريخ.

ويــأيت هــذا التحــرك يف إطــار توســيع القطريــن مشــاركتهم العســكرية يف 

ــاًء عــى طلــب تقــدم بــه امللــك  املعــارك الجاريــة جنــوب الســعودية بن

ســلان خــال لقائــه مــع األمــري متيــم يف طنجــة باملغــرب مطلع أغســطس 

الجاري. 

وأضــاف التقريــر أن امللــك ســلان مــرور لرؤيــة القطريــن يشــاركون يف 

تعزيــز الحــدود الجنوبيــة للمملكــة يف مواجهــة الحوثيــن، فيــا يســعى 
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األمــري متيــم مــن خــال املشــاركة إىل تقويــة عاقتــه الشــخصية مــع امللــك 

سلان.

ســلطنة عــامن تزيــح الســتار عــن »منــر« 

أول مدرعة عسكرية محلية الصنع 

كشــفت مصــادر عانيــة، يــوم الثاثــاء 23 أغســطس 2016،  أن الســلطنة 

أنتجــت املدرعــة »منــر«، وهــي أول مركبــة مدرعــة مصنعــة محليــاً بصورة 

كاملة. 

وقــال البيــان إنــه تــم تدشــن املدرعــة »منــر1« يف عــام 2012 ،وتطويرهــا 

ــت  ــة تعمــل يف الوق ــاً إىل أن الرك ــام 2014، الفت وتدشــن »منــر2« يف ع

الحــايل عــى تطويــر املدرعــة »منــر3« التــي مــن املتوقــع أن يتــم االنتهــاء 

منها نهاية العام الجاري. 

ــر«  ــة أن »من ــاع العاني ــوزارة الدف ــة ل ــة التابع ــة املصنع ــت الرك وأعلن

ــايل  ــوذج مث ــرج بنم ــار لتخ ــث واالختب ــن البح ــنوات م ــد س ــاءت بع ج

يســتخدم حاليــاً مــن قبــل الجيــش وحــرس الحــدود والرطــة، وتتمتــع 

ــة تتضمــن الســري يف الطــرق الوعــرة  ــدة مبواصفــات عالي املدرعــة الجدي

والصحــاري واملســتنقعات، كــا تتميــز بقدرتهــا العاليــة عــى املنــاورة يف 

ــة  ــرارة العالي ــات الح ــل درج ــا تحم ــة، وميكنه ــة الضيق ــوارع واألزق الش

نتيجــة اختبــارات واســعة وتجــارب محليــة قامــت بهــا الركــة املصنعــة 

لتتوافق مع طبيعة وتضاريس السلطنة.

ُعامن: ربط أمن مضيق هرمز مع عاقاتها 

بإيران

ادعــى تقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )19 أغســطس 2016( أن وزيــر 

ــدول  ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــراءه ب ــغ نظ ــد أبل ــاين ق ــة الع الخارجي

الخليــج العربيــة أن مســقط لــن تتخــى عــن دورهــا الرئيــي يف حايــة 

مضيــق هرمــز مــن خــال الوســائل التــي تجدهــا مناســبة، وأنهــا ال تقبــل 

بالخضوع ألية ضغوط تهدف إىل تغيري سياستها.

ووفقــاً للتقريــر؛ فــإن ترصيــح وزر الخارجيــة العــاين يــأيت رداً عــى 

ــري  ــان بتغي ــاع ُع ــن إلقن ــر والبحري ــعودية وقط ــا الس ــاوالت بذلته مح

رؤيتهــا حــول مســألة أمــن املضيــق وتوجههــا للتعــاون مــع إيــران بهــذا 

الشأن.

التحقيقات ترُبئ قوات التحالف من 

استهداف املدنين يف اليمن

ــذي أنشــأه التحالــف العــريب  ــم الحــوادث ال ــرأ الفريــق املشــرك لتقيي ب

طائــرات التحالــف مــن تهمــة رضب أهــداف مدنيــة، وذلــك عقــب 

دراســة مثــان حــوادث مزعومــة مبــا يف ذلــك حــادث اعــرف فيــه التحالــف 

برضب إحدى املشايف عرضاً.

وقــام املستشــار القانــوين لفريــق التحقيــق الفريــق منصــور أحمــد 

ــك  ــدة املل ــات يف قاع ــول التحقيق ــي ح ــاز صحف ــم إيج ــور بتقدي املنص

ــة اإلعــام الســعودية  ســلان الجويــة يف 4 أغســطس 2016. ووفــق وكال

فقــد وجــد فريــق التحقيــق أن التحالــف أخطــأ يف حــادث واحــد فقــط 

من الحوادث الثانية التي تم اإلباغ عنها.

للجيــش  إضافيــة  ميزانيــة  تخصيــص 

العراقي 

وافــق رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي عــى تخصيــص ميزانيــة 

إضافيــة مقدارهــا مليــار دوالر أمريــي لصالــح القــوات املســلحة العراقيــة 

ــدات  ــة إىل مع ــرية، باإلضاف ــع وذخ ــات  ومداف ــات وعرب ــراء مروحي ل

طبيــة واحتياجــات لوجســتية، ومــواد لبنــاء مســتودعات ومخــازن وبنــى 

تحتية يف مناطق متفرقة من الباد. 

ــاق  ــى إنف ــخصياً ع ــوي اإلرشاف ش ــادي ين ــادر إىل أن العب ــري املص وتش

هــذه امليزانيــة بعــد إقرارهــا مــن الرملــان العراقــي، إال أن األولويــة 

ستكون لراء املروحيات والعربات املدرعة.

أمريكا ستسلم العراق طائرات االستطاع 

»ScanEagl«  اآللية

أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة )10 أغســطس 2016( أنهــا ســتزود 

.)ScanEagle( العراق بطائرات استطاع آلية أمريكية من طراز

ووفقــاً لهــذه الصفقــة التــي تقــدر قيمتهــا بنحــو 8.3  مليــون دوالر؛ فــإن 

ــن  ــدد م ــري مح ــدد غ ــى ع ــام 2017 ع ــة ع ــع نهاي ــيحصل م ــراق س الع

الطائــرات اآلليــة، إضافــة لقطــع الغيــار وخدمــات الدعــم، وذلــك كجــزء 
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مــن برنامــج الحكومــة العراقيــة لتطويــر قدراتهــا االســتخباراتية يف مجــايل 

اإلرشاف واالســتطاع، ومــن املحتمــل أن تتألــف املنظومــة العراقيــة مــن 

9 طائرات آلية.

ويبلــغ طــول طائــرة االســتطاع )ScanEagle( مــر و 2ســم، ولهــا جناحان 

ــق  ــوايئ لتحل ــق ه ــال منجني ــن خ ــا م ــن إطاقه ــار، وميك ــول 3 أمت بط

بارتفاع 10 آالف قدم ملدة تزيد عن عرين ساعة.

ــة  ــة الدق ــة عالي ــو برصي ــريات فيدي ــود كام ــرة بوج ــذه الطائ ــز ه وتتمي

ــوق الحمــراء، مُتكــن مشــغلها مــن تعقــب األهــداف  تعمــل باألشــعة ف

الثابتة واملتحركة.

وورد يف التقريــر أن الجيــش العراقــي سيتســلم طائــرات ScanEagle  مــع 

 ،RQ-11 Raven ًــا الطائــرات الصغــرية الحجــم التــي يتــم إطاقهــا يدوي

الدفــاع األمريكيــة يف 10  الــذي أعلنــت عنــه وزارة  العقــد  ويعتــر 

أغســطس 2016 هــو اإلعــان الرســمي األول مــن نوعــه ومل يتــم ذكــر أي 

.Raven يشء عن طائرات االستطاع الصغرية  طراز

تــرذم القــوى األمنية يُســهل عــىل داعش 

شن هجامت ضد بغداد

يف غضون األشهر السابقة غري تنظيم الدولة تكتيكاته يف العراق مركزاً 

عىل استهداف املدنين يف العاصمة وبقية املدن الرئيسية، ففي 3 يوليو 

2016 ادعى تنظيم الدولة املسؤولية عن تفجري انتحاري استهدف حي 

الكرادة يف بغداد أودى بحياة 300 شخص مام يعترب الهجوم األعنف منذ 

الغزو األمرييك يف 2003. ويأيت تزايد الهجامت يف ظل انحسار التنظيم 

وفقدانه العديد من املدن كان آخرها الفلوجة.

ويشري موقع »ديفنس ون« )10 أغسطس 2016( إىل أن تتابع هزائم 

التنظيم قد دفعت قيادته لحرب العصابات ومهاجمة املدنين يف بغداد، 

يف حن يتبع العراقيون خطة جديدة تتمثل يف دخول القوات العراقية 

وخصوصاً فرقة العمليات الخاصة املسامة الفرقة الذهبية إىل داخل 

املدن، بينام يقوم الحشد الشعبي بتأمن الدعم يف محيط عمليات 

الجيش، يف حن لعب الدعم الجوي األمرييك دوراً حاسامً يف معارك 

استعادة الفلوجة وتكريت وبيجي والرمادي.

ويف ظل قيام الواليات املتحدة بدعم وتسليح قوات البيشمركة متهيداً 

ملعركة املوصل؛ عاد التنظيم إىل تكتيكاته القدية التي استخدمها سلفه 

تنظيم القاعدة يف العراق، والذي يعمد إىل استهداف املناطق املدنية 

إلثارة الخافات السياسية وإشعال الفتنة داخل بغداد، حيث مثلت 

الهجامت عىل املدنين وسيلة سهلة للحفاظ عىل الصورة املرعبة التي 

اكتسبها التنظيم.

فبعد وقوع تفجريات الكرادة استغل رئيس الوزراء األسبق نوري املاليك 

الفرصة وقام بالظهور اإلعامي لينتقد االجراءات األمنية ويعرب عن 

جهوزيته الستام رئاسة الوزراء إذا اقتىض األمر، مام ألجأ حكومة 

العبادي إىل زيادة القوات يف بغداد، حيث تقدر بعض التقارير متركز 

نصف القوات العراقية اآلن يف العاصمة، كام جرى التخلص من األجهزة 

املزيفة التي كانت تستخدم  لكشف املتفجرات، ومتت زيادة طلعات 

االستطاع الجوي وزيادة واالنفاق العسكري.

وتعمل القوات العراقية يف الوقت الحايل عىل تأمن »مناطق حزام« 

بغداد  التي وقعت فيها الكثري من الهجامت، وذلك بعد أن قدم وزير 

الداخلية محمد غبان استقالته بعد وقوع هجامت الكرادة وانتقد 

الحكومة لفشلها يف التنسيق بن القوى املسؤولة عن أمن بغداد مبا يف 

ذلك وزارة الداخلية ووحديت مكافحة اإلرهاب التابعتن ملكتب رئيس 

الوزراء والقوات األمنية التابعة لوزارة الدفاع، باإلضافة إىل مليشيات 

الحشد الشعبي ومنظمة بدر ورسايا السام وعصائب الحق.

وأشار تقرير »ديفينس ون« إىل أن تنوع مراكز القوى قد أدى إىل تفاقم 

املشكلة بدل حلها، إذ إن عدم انضوائها تحت قيادة واحدة قد فاقم 

مشكلة غياب التنسيق، ومكن تنظيم داعش من شن هجامت متفرقة 

دون أن يعبأ بزيادة نقاط التفتيش وتعزيز قدرات أجهزة االستخبارات 

التي ال تتواصل مع بعضها.

وللتغلب عىل هذه املعضلة اقرنحت مصادر رسمية إيجاد هيكل أوضح 

وأكرث فعالية للمراقبة واإلرشاف عىل الوكاالت األمنية واالستخباراتية، 

خاصة وأن جهود العبادي للجمع بن املؤسسات األمنية الحكومية 

والجامعات املسلحة قد باءت بالفشل.

فعىل الرغم من تأسيس جهاز إداري للحشد الشعبي ضمن مكتب 

العبادي إال أن وجود 80 مليشيا وبقائها كيانات منفصلة، يجعل مهمة 

التنسيق بينها أمراً متعذراً، ويوجد يف الوقت نفسه بيئة مناسبة 

الستمرار تنظيم الدولة هجامته ضد بغداد. 

إيــران تكشــف عــن منظومتهــا الصاروخية 

الجديدة

كشــفت إيــران للمــرة األوىل يــوم األحــد )21 أغســطس 2016( عــن 

ــة  ــاً واملاثل ــة محليّ ــاور 373« املصنع ــدة »ب ــة الجدي ــا الدفاعي منظومته

ملنظومــة الصواريــخ الروســية إس300-، وظهــر يف وســائل اإلعــام اإليرانية 

ــل  ــاء الحف ــان أثن ــن دهق ــاع حس ــر الدف ــاين ووزي ــن روح ــس حس الرئي



1 0 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 26التقرير االسرتاتيجي اخلليجي

تقارير مراكز الفكر أن هــذه  الجديــدة، وأكــد دهقــان  املنظومــة  أقيــم إلعــان  الــذي 

بــدون طيــار  تدمــري صواريــخ وطائــرات  »قــادرة عــى  الصواريــخ: 

وطائرات حربية وصواريخ بالستية«.

ويــرى محللــون أن تدشــن هــذه املنظومــة يؤكــد تصميــم طهــران عــى 

تطويــر قدراتهــا الصاروخيــة رغــم مخــاوف الغــرب، حيــث تســتمر إيــران 

يف تطويــر املشــاريع التــي كانــت قــد بدأتهــا يف مرحلــة خضوعهــا 

للعقوبــات الدوليــة، حيــث كانــت طهــران قــد قــررت املــي يف تطويــر 

ــق تســليم منظومــة »اس- ــرار روســيا تعلي ــاور373« بالتزامــن مــع ق »ب

300« عام 2010 بسبب العقوبات املفروضة عى إيران.

ويف مــوازاة الصــور التــي نــرت حــول منظومــة بــاور 373 كشــف روحاين 

أيضــاً عــن أول محــرك »توربو-جيــت« أعــده مهندســو الصناعــة الدفاعية، 

ــك  ــامل متتل ــاين دول يف الع ــن مث ــي ب ــران ه ــان أن إي ــد دهق ــث أك حي

ــا صنــع هــذه املحــركات، مضيفــاً أن هــذا املحــرك قــادر عــى  تكنولوجي

التحليــق عــى علــو 500 ألــف قــدم )...( وميكــن تجهيــز طائــرات زنتهــا 

القصوى 10 أطنان به.

الواليــات املتحــدة والســعودية: هــل مــن 

طريق لراكة أقوى؟

ــار  ــراً  )18 أغســطس 2016( أش ــك كاونســل« تقري ــد »أتانتي ــر معه ن

فيــه الباحــث فريدريــك هــوف إىل القلــق الــذي يســاور قــادة اململكــة 

ــة  ــه الراك ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــآكل األس ــأن ت ــعودية بش ــة الس العربي

ــب  ــن تكتس ــدة، يف ح ــات املتح ــع الوالي ــاً م ــبعن عام ــذ س ــدة من املمت

الرديــة اإليرانيــة، والتــي تنســب التطرف الجهــادي إىل الســعودية مزيداً 

مــن الزخــم، حيــث ال تُخفــي واشــنطن اســتياءها مــن اململكــة؛ وتنصــح 

الريــاض بــأن اســتمرار العــداء مــع إيــران يزيــد مــن هيمنتهــا يف العــراق 

وسوريا ولبنان. 

وأشــار هــوف إىل أنــه مل يحــدث يف تاريــخ العاقــات الســعودية-األمريكية 

الثنائيــة أنهــا كانتــا قادرتــن عــى تعميــق العاقــة بــن الشــعبن، مثلــا 

هــو األمــر، عــى ســبيل املثــال، يف العاقــات األمريكية-الريطانيــة أو 

القاعــدة  إن مل تخــرق هــذه  األمريكية-اليابانيــة. وحتــى  العاقــات 

للعاقــات حجــر األســاس للــرأى العــام، إال أنــه عــى الــدوام كان يحظــى 

بدعــم قــوي مــن النخــب السياســية ونخــب السياســة الخارجيــة يف 

الواليــات املتحــدة، وقــد جــرت العــادة عــى النظــر إىل الســعودية مــن 

قبــل البيــت األبيــض كريــك قــوي وموثــوق بــه، لكن القــادة الســعودين 

ــنطن  ــدون أن واش ــة، ويعتق ــذه الرؤي ــدودة له ــة مح ــون مصداقي مينح

تدلــل إيــران عــى حســابهم، ويتعاظــم قلقهــم مــن املحــاوالت اإليرانيــة 

ــا مــن  ــي تتضــاءل معارضته ــان الت للســيطرة عــى العــراق وســوريا ولبن

ــة  ــاح الصفق ــل إنج ــية مقاب ــازالت أساس ــدم تن ــذي يق ــرب ال ــل الغ قب

النووية مع إيران. 

ويــرى القــادة الســعوديون أن السياســات األمريكيــة والروايــة اإلعاميــة 

املتناميــة والتــي تلقــي باللــوم عــى الريــاض بخصــوص معظــم اإلرهــاب 

املوجــود يف املنطقــة تعــزز بعضهــا البعــض؛ أمــا إيــران والتــي تعــول عــى 

رأي النخبــة »التقدميــة« يف أوروبــا وأمريــكا الشــالية، تدعــي أن اململكــة 

ــا  ــن عندم ــوريا؛ ولك ــش يف س ــم داع ــود تنظي ــن وج ــؤولة ع ــي املس ه

ــت  ــوريا تح ــة يف رشق س ــة بري ــوات قتالي ــع ق ــعودية وض ــرض الس تع

القيــادة األمريكيــة ملواجهــة التنظيــم، وليــس ملحاربــة األســد واإليرانيــن، 

ال متنح إدارة أوباما االهتام املطلوب لهذا العرض ولصاحبه.

ويــرى الكاتــب أن التحــدي األكــر للمملكــة يكمــن يف إثبــات جديتهــا يف 

عــرض املســاعدة ملحــارب اإلرهــاب، وأن تقــوم باملتابعــة مــع الكونجــرس 



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

العدد رقم 26التقرير االسرتاتيجي اخلليجي

األمريــي، ووســائل اإلعــام األمريكيــة، وشــن حملة دبلوماســية شــعبية يف 

ــا الغربيــة حيــث ارتكــب التنظيــم جرائــم قتــل جاعــي، وحيــث  أوروب

كان الــرأي العــام أكــر تقبــا إللقــاء اللــوم عــى الســعودية. ولذلــك فــإن 

ــرب  ــا يف الغ ــلبية عنه ــة الس ــض الرواي ــعودية لدح ــاق الس ــة االنط نقط

تتمثــل يف بنــاء عاقــة أقــوى مــع خليفــة أوبامــا، وشــن حملــة إعاميــة 

رديفة إلثبات جديتها يف محاربة التنظيم املتطرف. 

وإذا كان العــرض الســعودي بوضــع فرقــة أو أكــر رشق ســوريا ملســاعدة 

الواليــات املتحــدة يف محاربــة اإلرهــاب جــاداً؛ فــإن إيران وروســيا واألســد 

ــم  ــم بشــأن مصالحه ــم افراضاته ــدوا تقيي ــر، ويعي ــون يف األم ــا يبحث رمب

ــن  ــريه م ــش وغ ــم داع ــاء تنظي ــق بق ــن طري ــا، ع ــت خدمته ــي مت الت

ــبة  ــط. وبالنس ــرق األوس ــدة يف ال ــة للقاع ــل املختلف ــكال والفصائ األش

ــة  ــرة ممكن ــران- تعتــر الروايــات املؤث ــس إي ــعودية – وعــى عك للس

ــد.  للمملكــة فقــط يف ســياق السياســات الســليمة واملطبقــة بشــكل جي

ــإن وجــود  ــرة، ف ــارة ومثاب ــب مه ــع يتطل ــن البي وعــى الرغــم مــن أن ف

منتج جيد يعد أمراً رضورياً.

الّشــامل،  الّدبلومــايس يف  إيــران  نجــاح 

ملاذا ال يتكّرر يف الجنوب؟

نــر موقــع »أملونيتــور« دراســة )18 أغســطس 2016( تســاءل فيهــا 

الباحــث حميــد رضــا عزيــزي عــن عــدم تكــرر نجــاح إيــران الّدبلومــايس 

يف الّشــال يف الجنــوب؟ مشــرياً إىل اجتــاع باكــو عاصمــة أذربيجــان )8 

أغســطس( الــذي اســتضاف الرّئيســن اإليــراين والــّرويس يف أّول قّمــة 

ثاثيّــة تجمــع بــن الــّدول الثّــاث. وقــد توّصــل القــادة الثّاثــة إىل 

ــة إىل  ــود الرّامي ــن الجه ــا م ــا، انطاقً ــن القضاي ــدد م ــول ع ــات ح اتّفاقيّ

متهيــد طريــق لتطويــر ممــّر العبــور الّشــايل- الجنــويب، وصــوالً إىل 

تنسيق خطواتهم ملحاربة اإلرهاب والتّطرّف.

ــن  ــن تحس ــاين م ــد روح ــت يف عه ــد متكن ــران ق ــث إىل إي ــار الباح وأش

ــؤ يف  ــا مل تحقــق أي نجــاح يذك ــال، لكنه ــا إىل الّش ــا مــع جريانه عاقاته

ــا يف  ــع جواره ــع م ــران األوس ــات إي ــد عاق ــى صعي ــريب، فع ــامل الع الع

الّشــال، يبــدو أّن العاقــات تدخــل مرحلــة غــري مســبوقة، خــاىص مــع 

ــال  ــات آســيا الوســطى يف الّش ــا وغريهــا مــن جمهوريّ ــا وأرميني جورجي

الّرقي وعى راسها تركانستان وكازاخستان.

وباملقارنــة يــأيت نجــاح إيــران الّدبلومــايس يف القوقــاز وآســيا الوســطى يف 

وقــت تــزداد فيــه صعوبــة الوضــع يومــاً بعــد يــوم بالّنســبة إىل إيــران يف 

ــج  ــريب والخلي ــّرق األوســط الع ــًدا يف ال ــاورة أخــرى، تحدي ــة مج منطق

ــة،  ــذه املنطق ــة يف ه ــرات القدمي ــتمرار التوتّ ــة إىل اس ــريب؛ فباإلضاف الع

تزايــدت العــداوة بــن إيــران والّســعوديّة. مــا يدفــع الكاتــب ملحاولــة 

اإلجابــة عــن ســبب عــدم تحســن عاقــات إيــران يف الجنــوب كــا هــو 

الحال يف الشال يف خمسة نقاط: 

ــد  ــن عه ــل يف أّول ســنتن م ــة شــبه الكام ــز الدبلوماســية اإليراني -1 ترك

ــي  ــّت، والت ــة الّس ــة مــع القــوى العامليّ روحــاين عــى املفاوضــات الّنوويّ

ــات  ــة يف ملّف ــاورات جديّ ــل من ــرى تأجي ــايل ج ــاح. وبالتّ ــت بالّنج تكلّل

ــدف  ــاح لله ــة بالنســبة لروحــاين املفت أخــرى. وكان حــّل املســألة الّنوويّ

األكر الرامي إىل تحسن عاقات إيران مع العامل.

ــة يف الــّرق األوســط فضــاً  ــاكل األنظمــة اإلقليميّ -2 ميثــل اختــاف هي

عــن آســيا الوســطى وجنــوب القوقــاز دوراً هامــاً يف تحديــد نجــاح 

ــّرق األوســط  ــة؛ فالنظــام اإلقليمــي املهيمــن يف ال الّدبلوماســيّة اإليرانيّ

ــس  ــث تتناف ــا، حي ــعوديّة وتركي ــران والّس ــايس إىل إي ــكل أس ــتند بش يس

ــوى. ويف  ــوازن الق ــز عــى ت ــة تركّ ــيطرة يف لعب ــاث عــى الّس ــدول الث ال

هذه البيئة التنافسيّة يصعب إنشاء عاقة تعاون بن هذه الدول. 

ــاز يف  ــوب القوق ــطى وجن ــيا الوس ــاه آس ــران تج ــة إي ــت مقارب -3 أصبح

ــح  ــري وقامئــة عــى الّســعي وراء املصال ــة إىل حــّد كب عهــد روحــاين عمليّ

االقتصاديـّـة. وهــذا واضــح يف طبيعــة االتفاقيّــات والتّعــاون بــن الجانبــن، 

التــي تركّــز بشــكل كبــري عــى تعزيــز التّعــاون التّجــاري واالقتصــادي. أمــا 

ــة  ــارات مرتبط ــى اعتب ــوم ع ــط فتق ــّرق األوس ــدول ال ــران ب ــة إي عاق

باأليديولوجيّــة واألمــن، حيــث تتحــرك إيــران والســعودية وفــق أجنــدات 

ــان عــى  ــامل اإلســامي، وتتنازع ــادة الع ــا إىل قي ــدف كل منه ــة ته مختلف

هذا األساس، ما يفوت عليها فرصة إقامة عاقات بناءة.

-4 تقــوم الواليــات املتّحــدة األمريكيــة بدوريــن مختلفــن يف الــّرق 

األوســط العــريب ويف جنــوب القوقــاز وآســيا الوســطى، حيــث تركــز 

واشــنطن عــى احتــواء إيــران يف الــرق األوســط، يف حــن تركــز يف 

ــي أن  ــواء روســيا، مــا يعن ــابقة عــى احت ــوفيتيّة الّس ــات الّس الجمهوريّ

»عامــل إيــران« ال يــؤّدي دوًرا مســتقّاً يف املســعى األخــري وال تضــع 

واشــنطن عقبــات لتعــاون هــذه الجمهوريــات مــع نظــام طهــران، يف حــن 

يختلــف األمــر بصــورة جذريــة ي تعامــل واشــنطن مــع الــدور اإليــراين يف 

الرق األوسط. 

ــا يف رســم عاقــات إيــران بجريانهــا.  -5 تــؤّدي العوامــل الثّقافيّــة دوًرا هامًّ

ــة  ــة وحضاريّ ــط تاريخيّ ــع برواب ــاز تتمتّ ــطى والقوق ــيا الوس ــدول آس ف

ــث  ــريب حي ــّرق األوســط الع ــض ال ــى نقي ــك ع ــران، وذل ــع إي ــة م قويّ

ــة  ــد أّن »البني ــايل، نج ــة، وبالتّ ــة عميق ــة وعرقيّ ــداوات تاريخيّ ــر ع تظه

ــة« يف جمهوريــات آســيا واملواقــف العاّمــة يف اإلعــام  ــة االجتاعيّ التحتيّ

والــّرأي العــام تبعــث عــى تطويــر العاقــات مــع إيــران، يف حــن يختلــف 

األمر متاماً يف العاقة بن العرب والفرس.

ويــرى الباحــث أن توســيع إيــران عاقاتهــا مــع آســيا الوســطى وجنــوب 
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ــا  ــرة م ــادة نفوذهــا االقتصــادي يف ف ــد يســهم بالفعــل يف زي ــاز ق القوق

بعد العقوبات، ومينحها الفرصة ألداء دور دبلومايس فاعل ومؤثّر. 

وعــى املــدى البعيــد، قــد يصبــح تطويــر عاقــات إيــران مــع جريانهــا يف 

الّشــال أداة ميكــن أن تســتعملها طهــران لتعزيــز موقعهــا الــّدويل 

ــرية  ــات كب ــف عقب ــث تق ــّرق األوســط، حي ــك يف ال ــا يف ذل األوســع، مب

أمام تعزيز العاقات مع العامل العريب.

معركــة  يف  الشــعبي  الحشــد  مشــاركة 

املوصل تزيد مخاوف السّنة وغضبهم

نــر موقــع »أملونيــر«  تقريــراً )23 أغســطس 2016( توقــع فيــه الباحــث 

مصطفــى ســعدون أن مشــاركة الحشــد الشــعبّي يف معركــة تحريــر 

املوصــل املرتقبــة ســتثري أزمــة جديــدة، يف ظــل الدعــم األمريــي واإليــراين 

لــدور هــذه امليلشــيات حيــث رصح الســفري األمريــي ســتيوارت جونــز يف 

ــرار  ــل ق ــة املوص ــعبي يف معرك ــد الش ــاركة الحش ــطس أن »مش ٢٢ أغس

داخــي«، يف حــن رحــب أمیــن املجلــس األعلــی لألمــن القومــي اإلیــراين 

ــوري  ــليم الجب ــي س ــان العراق ــس الرمل ــع رئي ــاءه م ــي شــمخاين يف لق ع

مبشاركة الحشد الشعبي يف معركة املوصل.

ــة  ــذر بأزم ــدور الحشــد الشــعبي ين ــض الســنة ل ــب أن رف ــد الكات ويؤك

كبــرية، يف ظــل ارتــكاب هــذه امليلشــيات انتهــاكات بحــق الســنة يف 

معركتــي صــاح الديــن والفلّوجــة، إىل درجــة دفعــت منظّمــة »هيومــن 

ــّوات  ــع ق ــّي إىل من ــش العراق ــادة الجي ــت ق ــد دع ــش« ق ــس ووت رايت

الحشــد الشــعبّي مــن املشــاركة يف العمليّــات العســكريّة املخطـّـط لهــا يف 

مدينــة املوصــل، مؤكــدة أن »امليليشــيات الّتــي تشــّكل جــزءاً مــن الحشــد 

ــاق يف  ــعة النط ــت واس ــة كان ــاكات مرّوع ــراراً إنته ــت م ــعبّي ارتكب الش

بعض الحاالت، آخرها يف الفلّوجة«.

ويؤكــد التقريــر أن املشــكلة ال تقتــرص عــى مشــاركة الحشــد الشــعبّي يف 

معركــة تحريــر املوصــل؛ بــل يتزايــد القلــق مــن إمكانيــة مشــاركة قائــد 

فيلــق القــدس اإليــرايّن قاســم ســلياين يف املعركــة، وهــو مــا يثــري غضــب 

ــة املوصــل  ــداً بالّنســبة إىل ســّكان مدين ــاً متزاي ــج قلق ــر، وينت الســّنة أك

مــن إحتــال حــدوث إنتهــاكات يف حّقهــم، حيــث عــر املتحــّدث باســم 

ــه يف أن يكــون قاســم  ــن أمل ــد األســدي ع ــة الحشــد الشــعبّي أحم هيئ

ــه فضــاً كبــرياً يف  ــر املوصــل، ألّن لدي ســلياين متواجــداً يف معركــة تحري

ــذي  ــح الّ ــم »داعــش«، وهــذا الترّصي ــي تجــري ضــّد تنظي ــات الّت العمليّ

ــد أّن هنــاك رغبــة كبــرية لــدى  أطلقــه أحمــد األســدي يف 30 يوليــو، يؤكّ

قــّوات الحشــد الشــعبّي قــد تقفــز عــى رغبــة الحكومــة العراقيّة وســّكان 

املوصل يف تواجد مسؤول عسكرّي إيرايّن يف املعارك.

ــات،  ــذه التوجه ــة له ــود معارض ــاه إىل وج ــر االنتب ــت التقري ــا يلتف ك

ــعبّي يف  ــد الش ــاركة الحش ــض مش ــذي يرف ــدر ال ــدى الص ــة مقت وخاص

معركــة املوصــل، وأكــد يف ترصيــح ســابق لــه: »إّن عمليّــة تحريــر املوصــل 

ــة، وال  ــة العراقيّ يجــب أن تكــون، ويف شــكل مطلــق، بيــّد القــّوات األمنيّ

ــريه )يف  ــة( أو غ ــّوات األمريكيّ ــارة إىل الق ــّل )يف إش ــل املحت ــل بتدّخ نقب

إشارة إىل قّوات الحشد الشعبّي(«.

ــه« يف  ــران و »حــزب الل ــد أنشــطة إي تزاي

أمريكا الاتينية

ــر  ــو ليفيــت مدي ــة مــع الباحــث ماثي أعــاد معهــد واشــنطن نــر مقابل

برنامــج »ســتاين« لاســتخبارات ومكافحــة اإلرهــاب يف معهــد واشــنطن. 

أجراهــا موقــع  »ذي ســايفر بريــف« )The Cipher Brief( ، حــول 

أنشطة إيران و »حزب الله« يف أمريكا الاتينية.

ــى  ــه« يحظ ــزب الل ــران و«ح ــاط إي ــه أن نش ــت يف مقابلت ــد ليفي ويؤك

باالهتــام الكامــل مــن مســؤويل االســتخبارات األمريكيــة ونظرائهــم 

جنــوب الحــدود. يف عــام 1994، لفــت التفجــري الــذي اســتهدف »الجمعية 

التعاضديــة اليهوديــة األرجنتينيــة« )»آميــا«(، وهــو مركــز اجتاعــي 

ــزب  ــات »ح ــامل إىل عملي ــاه الع ــرس، انتب ــس آي ــي يف بوين ــودي رئي يه

ــق  ــّر منّس ــران. وع ــن إي ــات م ــاً لتوجيه ــة وفق ــكا الاتيني ــه« يف أمري الل

ــة لشــؤون مكافحــة اإلرهــاب، خــال شــهادته  ــة األمريكي وزارة الخارجي

أمــام الكونغــرس األمريــي يف األســابيع التــي تلــت الهجــوم، عــن قلقــه 

ــة يف  ــفارات اإليراني ــا الس ــت تضّمه ــي كان ــين الت ــداد الدبلوماس ــن أع م

املنطقــة والتــي فاقــت الــرضورة، ويُعتقــد أن بعضهــم كانــوا مــن عمــاء 

االستخبارات وعنارص إرهابية. 

ــادة  ــد »القي ــار قائ ــدث؛ أش ــك الح ــن ذل ــاً م ــر عام ــة ع ــد خمس وبع

األمريكيــة الجنوبيــة« إىل أن الحضــور اإليــراين يف املنطقــة قــد ازداد، 

وتوســع عــدد البعثــات مــن مجــرّد حفنــة قبــل بضــع ســنوات إىل اثنتــي 

عــرة بعثــة يف عــام 2010. كــا أصــدر املّدعــي العــام األرجنتينــي، 

ألبريتــو نيســان، الــذي قُتــل مؤّخــراً خــال تحقيقــه يف تفجــري »الجمعيــة 

التعاضديــة اليهوديــة األرجنتينيــة« تقريــراً حــّذر فيــه عــى وجــه التحديد 

ســلطات تشــيي والرازيــل واألوروغــواي والباراغــواي وغيانــا وترينيــداد 

وتوباغــو وســورينام وكولومبيــا وحثّهــا عــى رضورة التيّقــظ مــن التســلّل 

اإليراين.    

ــن  ــة م ــات مجموع ــة هوي ــة األمريكي ــت وزارة املالي ــل؛ أدرج ويف الرازي
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العنــارص التابعــن لـــ »حــزب اللــه« يف »منطقــة الحــدود الثاثيــة« يف عــام 

2006. وشــملت هــذه املجموعــة فــاروق العمــريي الــذي حــّددت الــوزارة 

دوره »كمنّســق لعنــارص »حــزب اللــه« يف املنطقــة وأيضــاً  كعنــرص رئيي 

يف عمليــة تأمــن وثائــق مزيفــة تابعــة للرازيــل والباراغــواي الــذي ســاعد 

بعــض العنــارص يف »منطقــة الحــدود الثاثيــة« عــى الحصــول عــى 

الجنســية الرازيليــة بصــورة غــري رشعيــة«. وكان العمــريي متورّطــاً أيضــاً 

ــا والــرق  ــة وأوروب ــكا الجنوبي ــن أمري ــات اتجــار باملخــّدرات ب يف عملي

األوسط.    

ويف أبريــل 2011، نــرت مجلـّـة فيجــا )Veja( الرازيليــة مقــاالً نقــاً عــن 

وثائــق تابعــة ملكتــب التحقيقــات الفــدرايل ووكالــة االســتخبارات املركزيــة 

األمريكيــن واإلنربــول ووثائــق أخــرى تتعلّــق بالنشــاط اإلرهــايب يف 

الرازيــل، حــّذرت فيــه مــن أن عميــل املخابــرات اإليرانيــة، محســن ربــاين، 

الــذي عمــل بشــكل وثيــق مــع »حــزب اللــه« لتنفيــذ تفجــريات عامــي 

1992 و1994 يف بوينــس آيــرس »يتســلّل كثــرياً مــن الرازيــل وإليهــا 

ــاث  ــن الشــباب يف ث ــن 24 م ــل ع ــا ال يق ــد م ــزّور وجّن بجــواز ســفر م

ــة« يف طهــران،  ــة للمشــاركة يف صفــوف »التنشــئة الديني ــات برازيلي والي

ــة يف  ــع أنشــطته اإلجرامي ــه« وّس ــر أن »حــزب الل وذكــرت بعــض التقاري

ــل بحاويــات تدخــل  الرازيــل لتشــمل االحتيــال يف عمليــات الشــحن متثّ

الرازيــل مــن مرفــأ ســاو باولــو وتختفــي يف النهــر يف طريقهــا إىل »منطقــة 

ــى  ــراً ع ــض مؤّخ ــة القب ــلطات الرازيلي ــت الس ــة«، وألق ــدود الثاثي الح

فــادي حســن نابهــة، وهــو مواطــن لبنــاين يُزعــم أنــه مهــرب مخــّدرات 

تابــع لـــ »حــزب اللــه«. وقــد أُدرج نابهــة ضمــن قامئــة املطلوبــن التابعــة 

لإنربول يف عام 2013.

وحــول  أهــداف »حــزب اللــه« يف أمريــكا الاتينيــة يــرى ليفيــت أنــه منــذ 

إيــران شــبكة  املــايض عــى األقــل، أدارت  القــرن  أوائــل مثانينيــات 

مخابــرات، ورسعــان مــا حــذا »حــزب اللــه« حذوهــا يف إنشــاء شــبكات 

ــيعية  ــة الش ــة للجالي ــات املحلي ــن املجتمع ــتي ضم ــايل ولوجس ــم م دع

واللبنانيــة هنــاك، يف حــن يواصــل الحــزب جهــوده يف جمــع مبالــغ كبــرية 

مــن املــال عــر األعــال غــري املروعــة والتهريــب، حيــث يؤكــد ليفيــت 

أن  »حــزب اللــه« بــدأ بتوســيع أنشــطته املتعلّقــة بقطــاع املخــّدرات يف 

أمريــكا الجنوبيــة يف أوائــل مثانينيــات القــرن املــايض ومنــت بشــكل 

ملحــوظ يف العقــود التاليــة. ومــن خــال عملــه مــع عصابــات املخــّدرات، 

وفـّـر الحــزب لعنــارصه دفقــاً كبــرياً مــن اإليــرادات ورّشع األبــواب لغســل 

األموال وتهريب املخّدرات.

ــه«  ــات »حــزب الل ــر 2011، أُحبطــت واحــدة مــن أكــر مخطّط ويف يناي

لاتجــار باملخــّدرات وغســل األمــوال. وحــّددت وزارة الخزانــة األمريكيــة 

هويــة عنــرص »حــزب اللــه« أميــن جمعــة إىل جانــب تســعة أفــراد 

ــك املخطــط.  ــن يف ذل ــة مــن رشكات األعــال املتورّط ــن و19 رشك إضافي

وكشــف تحقيــق أجرتــه »إدارة مكافحــة املخــّدرات« األمريكيــة أن جمعة 

غســل أمــواالً مبقــدار 200 مليــون دوالر يف الشــهر مــن بيــع الكوكايــن يف 

ــان وغــرب  ــات جــرت يف لبن ــن خــال عملي ــرق األوســط م ــا وال أوروب

أفريقيــا وبانامــا وكولومبيــا عــر اســتخدام مكاتــب رصف العمــات 

وتهريــب كميــات كبــرية مــن األمــوال النقديــة، وقــد مّكنــت هــذه 

اإليــرادات اإلضافيــة »حــزب اللــه« مــن رشاء األســلحة التــي اســتخدمها يف 

اآلونــة األخــرية يف الــرصاع الســوري، فضــاً عــن متويــل وتســهيل أنشــطة 

»منظّمــة األمــن الخارجــي« التــي تُعــرف أحيانــاً باســم »منظّمــة الجهــاد 

اإلســامي« وهــي جنــاح »حــزب اللــه« اإلرهــايب، وفقــاً لـــ »إدارة مكافحــة 

املخّدرات«.

وحــول الخطــر الــذي يشــّكله وجــود »حــزب اللــه« يف أمريــكا الاتينيــة 

ــرى  ــة، ي ــة يف املنطق ــح األمريكي ــدة واملصال ــات املتّح ــن الوالي ــى أم ع

ليفيــت أنــه ينتــاب املســؤولن األمريكيــن قلــق شــديد إزاء تصاعــد 

أنشــطة املخابــرات اإليرانيــة يف املنطقــة، فضــاً عــن األنشــطة التنفيذيــة 

ــتي  ــه اللوجس ــطة دعم ــل أنش ــي تكّم ــة الت ــه« يف املنطق ــزب الل لـــ »ح

واملــايل القامئــة هنــاك منــذ فــرة طويلــة، ففــي تقريرهــا الســنوي حــول 

ــة الضــوء عــى  ــة األمريكي اإلرهــاب لعــام 2015، ســلّطت وزارة الخارجي

ــص  ــة. وخل ــكا الاتيني ــزب يف أمري ــة بالح ــايل الخاص ــم امل ــبكات الدع ش

ــامل«.  ــاء الع ــع أنح ــل يف جمي ــى العم ــادر ع ــزب »ق ــر إىل أن الح التقري

ــريو  ــرية يف ب ــه« األخ ــزب الل ــرات »ح ــدى مؤام ــت إح ــل، أُحبط وبالفع

وشارك فيها عنرص من الحزب متزّوج من مواطنة أمريكية.

وحــول الخطــوات التــي ميكــن اتّخاذهــا للتخفيــف مــن حــّدة التهديــدات 

التــي يشــّكلها »حــزب اللــه« وإيــران يف أمريــكا الاتينيــة، حــث ليفيــت 

ــاط،  ــذا النش ــامل« له ــاق الش ــتهداف النط ــى »اس ــة ع اإلدارة األمريكي

ــص  ــوب وتخصي ــام املطل ــري االهت ــا إىل توف ــا دع ــه، ك ــس جــزءاً من ولي

املــوارد الازمــة لتعّقــب التهديــدات الــذي يشــكلها »حــزب اللــه« وإيــران 

ــون  ــة بــن أجهــزة إنفــاذ القان ومكافحتهــا، وإيجــاد عاقــة تنســيق فاعل

واملخابرات والسياسات يف مختلف أرجاء نصف الكرة الغريب. 

روسيا تستخدم قاعدة جوية إيرانية

نــر  معهــد واشــنطن دراســة )17 أغســطس 2016( تنــاول فيهــا الباحثان 

ــدة  ــيا القاع ــتخدام روس ــات اس ــي تداعي ــن ندمي ــي و فرزي ــدي خلج مه

الجويــة يف إيــران، حيــث قــد فــّر الخــراء السياســيون اإليرانيـّـون تعزيــز 

التحالــف بــن طهــران وموســكو وتكثيــف عملياتهــا العســكرية يف 

ســوريا عــى نحويــن مختلفــن. فبعــض املصــادر نظــرت إىل التغــري 

امللحــوظ كمــؤرش عــى أن إيــران قــد نقلــت املزيــد مــن الصاحيــات التي 

كانــت قــد منحتهــا إىل »املجلــس األعــى لألمــن القومــي« حــول الشــؤون 
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الســورية إىل وزارة الخارجيــة، عــى غــرار مــا حصــل يف السياســة النوويــة 

يف بدايــة واليــة الرئيــس حســن روحــاين؛ يف حــن رأى خــراء آخــرون  أن 

ــن تخــدم  ــز التعــاون العســكري مــع روســيا ل ــة السياســية لتعزي التكلف

أجنــدة روحــاين املركزيــة، املتمثلــة بجعــل إيــران منفتحــة اقتصاديــاً عــر 

تطبيق االتفاق النووي بساسة وبناء الثقة مع املجتمع الدويل.

ورأى هــؤالء الخــراء أن توطيــد العاقــات العســكرية مــع موســكو 

ســيؤدي إىل تعميــق عــدم الثقــة يف الغــرب، والســيا يف الواليــات املتحدة؛ 

وبــدوره قــد يــؤدي هــذا األمــر إىل زرع املزيــد مــن األشــواك عــى الطريق 

التــي تســلكها إيــران نحــو االندمــاج يف االقتصــاد العاملــي وزيــادة حــدة 

ــكري  ــاون العس ــز التع ــا أن تعزي ــاد. ك ــا الب ــاين منه ــي تع ــة الت العزل

واإلقليمــي مــع روســيا يتــاىش مــع سياســات طهــران العدوانيــة املناهضة 

ــر إىل  ــذا األم ــؤدي ه ــح أن ي ــن املرج ــن؛ وم ــيا يف اليم ــعودية، الس للس

تدهــور العاقــات الســعودية-اإليرانية وتقويــض احتاليــة تخفيــف حــدة 

التوترات بن هاتن القوتن اإلقليميتن الرئيسيتن.

ــد يف  ــرويس املتزاي  كــا تناولــت الدراســة مظاهــر الوجــود العســكري ال

إيــران، حيــث يعتــر  إنطــاق القاذفــات الروســية مــن غــرب إيــران قــرار 

ــرية  ــرية يف وت ــادة كب ــجيل زي ــكو بتس ــمح ملوس ــه يس ــبوق ألن ــري مس غ

ونطــاق حمــات القصــف املكثّفــة التــي تشــنها عــى املناطــق الســورية 

املحتدمــة إذا مــا اختــارت هــذا املســار، وذلــك متشــياً مــع تصعيــد حملــة 

القصــف يف اآلونــة األخــرية عــى مــدى معظــم أرجــاء البــاد. ويقينــاً، أن 

الطائــرات الروســية ستســتمر يف حمــل أقــل عــدد ممكــن مــن القنابــل 

الكامتــة للصــوت يف محاولــة واضحــة إلبقــاء تكاليــف التدخــل منخفضــة، 

ــد ال  ــتمر، ق ــكل مس ــدان بش ــدة هم ــتخدمت قاع ــو اس ــى ل ــك فحت لذل

ــزي  ــوزن الرم ــإن ال ــك، ف ــع ذل ــاً، وم ــر ثق ــاً أك ــرضورة أوزان ــل بال تحم

والســيايس لهــذه الخطــوة مهــم بحــد ذاتــه، بغــض النظــر عــن العوامــل 

العسكرية.

ــريان  ــة للط ــة العاملي ــوات الجوي ــة بالق ــات الخاص ــدة البيان ــاً لقاع ووفق

الــدويل، تشــّغل روســيا حاليــاً مــا يصــل إىل 70 مــن قاذفــات توبوليــف من 

طــراز »يت يــو22- إم«، تــم تحديــث 6 منهــا إىل »إم 3« باإلضافــة إىل 60 

مــن طــراز »ســو-اس34« جاهــزة لاســتخدام، ويعنــي اســتخدام »نولجــه« 

ــي تتجــه إىل حلــب ســتقطع مســافة  ــات الت كقاعــدة انطــاق أن القاذف

ــزدق  ــدة م ــن »قاع ــارشة م ــه مب ــت تتج ــو كان ــا ل ــل م ــم أق 1000 كل

ــوالت  ــل حم ــرات بنق ــذا يســمح للطائ ــيتيا، وه ــة« يف شــال أوس الجوي

ــوق  ــق ف ــة مــن خــال الســاح بالتحلي ــر مرون ــا أك ــاً ويجعله ــر ثق أك

املواقع لبعض الوقت، واالستجابة بصورة أرسع للمهام الطارئة.

ويــزداد موقــع »نولجــه« أهميــة عندمــا يفكــر املــرء أنــه تــم اإلســتغناء 

ــات  ــات يف مثانيني ــذه القاذف ــود الخاصــة به ــد بالوق عــن معــدات التزوي

القــرن املــايض متشــياً مــع اتفاقيــات نــزع الســاح »ســتارت«، بحيــث ال 

ميكن لهذه القاذفات استخدام ناقات تزودها بالوقود يف الجو. 

وتُعتــر قاعــدة »نولجــه«، األقــرب إىل املمــر الجــوي بــن طهران ودمشــق، 

أبــرز قاعــدة جويــة قتاليــة إيرانيــة، إذ تحتــوي عــى أربعــة أرساب مــن 

الطائــرات القدميــة مــن طــراز »فانتــوم إف4-«. وقــد تــم تصميــم هــذه 

ــل  ــدة وأُكم ــات املتح ــل الوالي ــن قب ــراتيجية« م ــة االس ــدة الجوي »القاع

بناؤهــا يف الســتينيات، وذلــك كجــزء مــن برنامــج ملنــح املعونــات ملواجهــة 

التهديــدات املحتملــة مــن غــزو االتحــاد الســوفيايت ملمــرات جبــال 

ــران  ــن إي ــرب. وخــال الحــرب ب ــن الغ ــي م ــدوان العراق ــروس والع زاغ

والعــراق، شــكلت قاعــدة »نولجــه« املركــز الرئيــي لشــن حمــات 

القصــف املكثفــة داخــل العــراق إىل بُعــد يصــل إىل موقــع القاعــدة 

الجوية »اتش 3« القريبة من الحدود األردنية.

ــث  ــة، حي ــاً حلقــة كامل ــت القاعــدة حالي وبحســب الدراســة فقــد أكمل

تســتخدم القاذفــات الروســية مدارجهــا التــي يبلــغ طولهــا ثاثــة أميــال 

وســاملها الواســعة لشــن الغــارات واســتعادتها. ويف حــن يســتطيع طــول 

املــدرج يف أبــرز منشــأة جويــة روســية يف الحملــة يف ســوريا، يف قاعــدة 

إم3«   22« التوبوليــف  إقــاع  يتحمــل  أن  الاذقيــة،  يف  »حميميــم« 

ــات القصــف  ــذ عملي ــق تنفي ــق جــداً يعي ــه الضي ــا، إال أن مجال وهبوطه

املســتمرة. ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إىل أنــه إذا حاولــت إيــران تحســن 

ــات  ــات قاذف ــة لعملي ــر ماءم ــا أك ــة تجعله ــه« بطريق ــدة »نولج قاع

توبوليــف »22 إم3«، فمــن املحتمــل أن يعتــر هــذا األمــر انتهــاكاً لقــرار 

مجلس األمن رقم 2231.

وتــرى الدراســة أنــه حتــى لــو توقفــت القاذفــات الروســية لبضــع ســاعات 

ــذي  ــى النحــو ال ــود ع ــا بالوق ــم تزويده ــدة »نولجــه« ليت ــط يف قاع فق

اقرحــه بعــض املســؤولن اإليرانيــن، فســيعتر مثــل هــذا النشــاط بدايــة 

لعاقــة اســراتيجية أكــر راحــة ومبنيــة عــى قــدر أكــر مــن الثقــة بــن 

البلديــن. وقــد أكــدت إيــران مجــدداً عزمهــا عــى تعزيــز العاقــات مــع 

ــدو أن موســكو تبعــث  ــا يب ــل روســيا والصــن، في ــة مث الجهــات الفاعل

رسالة علنية لواشنطن بأنها باقية يف الرق األوسط.

ثاثة أسباب متنع »أوبك« من تحديد 

سقف إلنتاجها النفطي

نــر موقــع »جلوبــال ريســك« تقريــراً يتنــاول أســباب فشــل »أوبــك« يف 

ــة أســباب تجعــل  ــك إىل ثاث ــا النفطــي، وعــزا ذل ــد ســقف إنتاجه تحدي

التوصل لسقف إنتاج ثابت لـ»أوبك« أمرا غري مرجح:

-1 اإلنتــاج األمريــي األعــى مــن املتوقــع، فقــد كشــفت إدارة معلومــات 

الطاقــة األمريكيــة، أن إنتــاج الواليــات املتحــدة ســيتقلص مــن 9.3 مليــون 
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برميــل يوميــا يف 2015 إىل 8.73 مليــون برميــل يوميــا عــام 2016، وهــو مــا يختلــف عــن توقــع ســابق تحــدث عــن االنخفــاض إىل مســتوى8.61 مليــون برميــل 

عــام 2016، ويــأيت هــذا االرتفــاع النســبي مقارنــة باملتوقــع يف إنتــاج الواليــات املتحــدة عقــب ارتفــاع أســعار النفــط خــال فصــل الربيــع وأوائــل الصيــف، 

ألكــر مــن 50 دوالر للرميــل يف يونيــو، وال شــك يف أن هــذه األرقــام األمريكيــة الجديــدة ســتصعب مهمــة »أوبــك« يف خفــض ســقف اإلنتــاج خــال مفاوضــات 

ســبتمر، خاصــة وأن »أوبــك« قــد عارضــت مؤخــراً الحــد مــن الناتــج جزئيــا للحفــاظ عــى أســعار منخفضــة لوقــف مزيــد مــن إنتــاج النفــط يف الواليــات 

املتحــدة، واتخــذت املنظمــة قــراراً إســراتيجياً يهــدف للحفــاظ عــى حصتهــا مــن اإلنتــاج العاملــي بحــوايل 40 يف املائــة بــدالً مــن الســاح بارتفــاع األســعار 

وإبعاد املنتجن الجدد عن السوق.

-2 زيــادة إيــران إنتاجهــا بعــد تخفيــف العقوبــات، حيــث تواصــل إيــران زيــادة صادراتهــا مــن الطاقــة إىل الســوق العاملــي، ويبــدو أنهــا غــري مهتمــة بدعــم 

خطــط »أوبــك« لتخفيــض اإلنتــاج، ففــي اجتــاع أوبــك يف أبريــل املــايض، أعلنــت الســعودية أنهــا لــن تســعي لتقليــص اإلنتــاج مــا مل تلتــزم طهــران باملثــل، 

وهــو أمــر غــري مرجــح بالنظــر إىل ســعي إيــران لتطويــر البنيــة التحتيــة يف أعقــاب رفــع العقوبــات بهــدف زيــادة اإلنتــاج وصــوال إىل معــدالت إنتــاج مــا قبــل 

العقوبات.

-3 زيــادة الطلــب العاملــي عــى النفــط؛ حيــث توقــع تقريــر »أوبــك« لتقديــرات املنظمــة للعــرض والطلــب العاملــي أن يزيــد الطلــب العاملــي بنســبة 1.22 

مليــون برميــل يوميــاً، أي بحــوايل 30 ألــف برميــل يوميــاً زيــادة عــن شــهر يوليــو املــايض، مدفوعــاً بزيــادة طلــب الهنــد والواليــات املتحــدة، ورأى التقريــر أن 

الطلــب املتوقــع ســيكون 94.18 مليــون برميــل، بينــا توقــع أن ينخفــض إنتــاج الــدول غــري األعضــاء يف »أوبــك« بنســبة 790 ألــف برميــل يوميــاً، مــا يزيــد 

فجوة الطلب، ومن شأنه هذا أن يصعب من مهمة »أوبك« ىف تحديد سقف لإنتاج.


