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املرصــد  عــن  يصــدر  شــهري  نصــف  تقريــر 

يــرد يف  بلنــدن, ويرصــد اهــم مــا  االســراتيجي 

السياســية  التطــورات  حــول  الغربيــة  املصــادر 

والعســكرية واالمنيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن دراســات 

يف مراكز الفكر الغربية.

إقرأ يف هذا العدد:

نرعــرات اآلالف مــن ميليشــيات الحشــد الشــعبي عــى الحــدود العراقيــة مع الســعودية 	 

واألردن وسوريا 

»كوتشيز« األمريكية تدرب القوات الخاصة السعودية	 

ما الذي يعنيه قانون«جاستا« للعالقات السعودية-األمريكية؟	 
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نــر عــرات اآلالف مــن ميليشــيات 

الحشــد الشــعبي عــى الحــدود العراقيــة 

مع السعودية واألردن وسوريا 

ــيات  ــاء امليلش ــرر إقص ــا ق ــس أوبام ــة إىل أن الرئي ــادر أولي ــر مص تش

الشــيعية املتطرفــة عــن املشــاركة يف العمليــة العســكرية املرتقبــة 

ــم  ــاكات وجرائ ــة االنته ــى خلفي ــك ع ــل، وذل ــة املوص ــتعادة مدين الس

التطهــر الطائفــي التــي ارتكبتهــا هــذه امليلشــيات يف معــارك الفلوجــة، 

يف حــن وافقــت اإلدارة األمريكيــة عــى مشــاركة بعــض امليلشــيات التــي 

وصفتها بأنها معتدلة. 

ــيات  ــإن ميلش ــبتمرب 2016( ف ــي )23 س ــكا« األمن ــر »ديب ــاً لتقري ووفق

الحســد الشــعبي قــد أعــدت خطــة رديفــة ملهاجمــة املوصــل بقــوة يبلــغ 

ــق  ــد فيل ــليامين قائ ــواء قاســم س ــادة الل ــل بقي ــا نحــو 120 مقات قوامه

القــدس، ومشــاركة هــادي العامــري قائــد مليشــيات الحشــد الشــعبي، 

ــدر، وتتضمــن الخطــة إحــكام  ــد ميليشــيا ب ــدس قائ ــدي املهن ــو مه وأب

ــا،  ــش« منه ــم »داع ــرد تنظي ــور ط ــل ف ــى املوص ــة ع ــيطرة اإليراني الس

ــا،  ــة إلحــكام الســيطرة عليه ــم التقــدم نحــو املناطــق الحدودي ومــن ث

وتشــكيل طــوق مينــع القــوات األمريكيــة وحليفتهــا الكرديــة مــن 

ــعودية،  ــوريا والس ــع األردن وس ــة م ــق الحدودي ــى املناط ــيطرة ع الس

وخاصــة يف الشــامل الغــريب للبــالد حيــث تــم نــر خمــس عــرة ألــف 

مقاتل شيعي مزودين بالدبابات واملدفعية.

ــارك  ــة يف املع ــت الفلوج ــي اجتاح ــدر الت ــيا ب ــر أن ميليش ــد التقري وأك

الســابقة قــد انتــرت يف محافظــة األنبــار وســيطرت عــى جميــع املعابر 

والنقاط الحدودية مع األردن. 

ــى  ــوات ع ــن الق ــد م ــر املزي ــعبي ن ــد الش ــوات الحش ــزم ق ــام تعت ك

ــك  ــالل ذل ــن خ ــم م ــعودية لتحك ــة الس ــة العربي ــع اململك ــدود م الح

طوقــاً عســكرياً مــن امليلشــيات الشــيعية مقابــل الســعودية مــن جهتــي 

اليمن والعراق. 

أبــو ظبــي تشــجع التوجهــات االنفصاليــة 

يف جنوب اليمن 
ادعــى تقريــر »إنتلجنــس أون اليــن«، الصــادر بتاريــخ 28 ســبتمرب 2016، 

الســيايس  النشــاط  تشــجع  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أن 

والعســكري االنفصــايل يف جنــوب اليمــن، وذلــك بهــدف الســيطرة عــى 

األوضــاع يف املحافظــات الجنوبيــة ومنــع امتــداد حالــة الفــوىض املتزايدة 

شامل البالد.

ــوة  ــض الق ــم بع ــر يف دع ــة تفك ــلطات اإلماراتي ــر أن الس ــد التقري وأك

االنفصاليــة لتأســيس جمهوريــة منفصلــة تتخــذ مــن عــدن عاصمــة لهــا، 

مشــراً إىل اجتــامع رسي عقــد يف أبــو ظبــي بتاريــخ 17 ســبتمرب 2016، 

ــس يف  ــب الرئي ــب نائ ــغل منص ــذي ش ــض )ال ــامل البي ــي س ــره: ع ح

الفــرة املمتــدة بــن 1990 إىل 1994 وأســس جمهوريــة اليمــن الجنــويب 

ــام 1994(،  ــهر يف الع ــة أش ــتمر لثالث ــذي اس ــايل ال ــي االنفص الدميقراط

ــى  ــويب حت ــن الجن ــة اليم ــرأس جمهوري ــذي ت ــد )ال ــارص محم ــي ن وع

ــس  ــا رئي ــح بعده ــذي أصب ــر )ال ــو بك ــدر أب ــه حي ــام 1986(، ونائب الع

الــوزراء لــدى الرئيــس اليمنــي الســابق عــي عبداللــه صالــح(، باإلضافــة 

إىل عبدالرحمــن عــي )رئيــس جبهــة التحريــر الوطنــي يف حكومــة 

ــون األربعــة مــن  ــرب هــؤالء الزعــامء الجنوبي االنفصــال القصــرة(، ويعت

أبرز مؤيدي مروع االنفصال حسب وصف التقرير. 

ــا؛ اضطــالع  ــم طرحه ــي ت ــن املقرحــات الت ــن ب ــر أن م وأضــاف التقري

الرئيــس اليمنــي املعــرف بــه حاليــاً عبدربــه منصــور هــادي بــاإلرشاف 

عــى حكومــة جنوبيــة تحظــى بدعــم دويل، يســانده يف ذلــك كل مــن: 

ــدن،  ــراً إىل ع ــل مؤخ ــس الحكومــة الــذي انتق أحمــد بــن داغــر رئي

ومحمــد عــي املقــديش رئيــس أركان القــوات اليمنيــة، وعبداللــه نــارص 

املصعبــي مديــر األمــن العــام، وغرهــم مــن القيــادات السياســية 

والعســكرية مــن املحافظــات الجنوبيــة، مثــل: عيــدروس الزبيــدي 

ــذي التقــى محافظــي أبــن  ــو ظبــي، وال محافــظ عــدن املقــرب مــن أب
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ولحــج، والضالــع فضــل الجعــدي مطلــع شــهر ســبتمرب املنــرم ملناقشــة 

ــتور  ــودة لدس ــع مس ــان لوض ــكيل لج ــة تش ــال، وإمكاني ــط االنفص خط

منطقة الحكم الذايت.

ــذا  ــه ه ــتقف يف وج ــعودية س ــة الس ــة العربي ــر أن اململك ورأى التقري

املــروع ألنــه يعرقــل جهــود التحالــف الــذي تتزعمــه يف مواجهــة 

الحوثين يف صنعاء. 

أمــر  خالفــة  عــى  املنافســة  احتــدام 

الكويت
ــألة  ــإن مس ــبتمرب 2016( ف ــن« )28 س ــس أون الي ــر »إنتلجن ــاً لتقري وفق

خالفــة أمــر الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح باتــت تشــكل بــؤرة 

ــت  ــالف صام ــل خ ــة، يف ظ ــة الحاكم ــة العائل ــف أجنح ــن مختل رصاع ب

عــى خالفــة الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح الــذي يشــغل منصــب 

ــا  ــي تواجهه ــن املخاطــر الت ــد م ــام يزي ــت الحــايل، م ــد يف الوق ويل العه

الكويــت، وعــى رأســها األطــامع اإليرانيــة وتنامــي التنظيــامت الراديكالية 

يف البالد.

وعــى الرغــم مــن أن دســتور دولــة الكويــت ينــص عــى تنــاوب الحكــم 

ــه  ــر يواج ــرع الجاب ــة؛ إال أن ف ــن العائل ــامل م ــر والس ــي الجاب ــن فرع ب

تحديــاً مــن فــرع الســامل الــذي يرأســه وزيــر الخارجيــة الســابق محمــد 

صباح السامل.

ــراف  ــض األط ــت أن بع ــة يف الكوي ــادر مطلع ــن مص ــر ع ــل التقري ونق

تعمــل عــى صياغــة حــل وســط عــى غــرار النمــط الســعودي بحيــث 

يتــوىل اإلمــارة أحــد وجهــاء أرسة الجابــر ويتــوىل منصــب ويل العهــد أحــد 

أبنــاء الســامل، إال أن هــذه الخطــة تواجــه معارضــة مــن قبــل  عائلــة حمــد 

املبارك التي بدأت بالعودة إىل ساحة النفوذ.

لبحــث  اجتــاع  يعقــد  ســلان  امللــك 

الوضع يف اليمن
أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )30 ســبتمرب 2016( أن امللــك ســلامن 

بــن عبدالعزيــز آل ســعود قــد عقــد اجتامعــاً اســتمر ثــالث ســاعات مــع 

ويل العهــد األمــر محمــد بــن نايــف، وويل ويل العهــد األمــر محمــد بــن 

ســلامن، عقــب مشــاركة محمــد بــن نايــف يف االجتــامع الواحد والســبعن 

ــؤولن  ــن املس ــدد م ــع ع ــه م ــدة ولقائ ــم املتح ــة لألم ــة العام للجمعي

األمريكيــن مبــن فيهــم وزيــر الخارجيــة جــون كــري، ومســاعدة الرئيــس 

للشــؤون األمــن الداخــي ليــزا موناكــو، ومديــر وكالــة االســتخبارات 

املركزية األمريكية )يس آي أيه( جون برينان. 

وأشــار التقريــر إىل أن االجتــامع تنــاول الوضــع يف اليمــن، وســبل مواجهــة 

ــى  ــة ع ــل اململك ــدف لحم ــي ته ــة الت ــة والدولي ــات األمريكي الضغوط

القبــول بوقــف إلطــالق النــار، حيــث اســتمع امللــك ســلامن بعنايــة ملــا 

حملــه معــه ويل العهــد مــن نيويــورك، يف حــن كــرر ويل ويل العهــد األمــر 

بــن ســلامن خــالل االجتــامع معارضتــه تقديــم أي وعــود  محمــد 

لألمريكيــن بوقــف إطــالق النــار يف اليمــن قبــل موافقــة الحوثيــن عــى 

االعــراف بقــرار األمــم املتحــدة 2216، واالنســحاب مــن الحــدود اليمنيــة 

الســعودية، ووقــف الهجــامت التــي يشــنونها بالصواريــخ البالســتية عــى 

اململكة. 

ــد الســعودي فرصــة  ــح ويل العه ــاالً ملن ــك كان مي ــر أن املل ــح التقري وأمل

للتفــاوض مــع األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة للتوصــل إىل حــل 

ــذي  ــول ال ــامع املط ــوء االجت ــى ض ــك ع ــي، وذل ــف اليمن ــيايس للمل س

عقــده ويل العهــد مــع وزيــر الدولــة العــامين  للشــؤون الخارجيــة يوســف 

ــام  ــاض والقي ــارة الري ــه بزي ــدى رغبت ــذي أب ــورك، وال ــوي يف نيوي ــن عل ب

بوساطة إقليمية لوقف القتال يف اليمن. 

إيــران تعمــل عــى إنشــاء قاعــدة بحريــة 

يف البحر املتوسط 
وفقــاً لتقريــر »ديبــكا« )23 ســبتمرب 2016( فــإن قائــد القــوات البحريــة 

اإليرانيــة األدمــرال حبيــب اللــه ســياري األوامــر قــد تلقــى أوامــر مــن 

املرشــد األعــى عــي خامنئــي ومــن املجلــس العســكري األعــى للبــدء يف 

بنــاء قاعــدة إيرانيــة يف ســوريا متنــح طهــران حضــوراً دامئــاً عــى شــاطئ 

املتوسط.

ــراين هــي خليــج عــدن  ــه األســطول اإلي وكانــت أبعــد نقطــة وصــل إلي

حيــث دفعــت األســاطيل املرصيــة والســعودية واإلماراتيــة الســفن 

اإليرانيــة إىل الرتاجــع ومنعتهــا مــن االندفــاع نحــو البحــر األبيــض 

املتوســط عــرب البحــر األحمــر، ومحاولــة إنشــاء قواعــد إســرتاتيجية 

بالقرب من مضيق عدن. 

وتوقــع التقريــر أن تواجــه إيــران صعوبــة يف تنفيــذ هــذه الخطــة 

الطموحــة وذلــك نتيجــة عــدم توفــر العــدد الــكايف مــن الســفن الحربيــة 

الــذي يتضمــن:  املــرصي  والغواصــات، وذلــك يف مقابــل األســطول 

ــن  ــارص« م ــد الن ــال عب ــادات« و«ج ــور الس ــات: »أن ــي املروحي حاملت

طراز »ميسترال«، واللتان تستطيعان حمل 92 مروحية هجومية.

ــة إىل التفــاوض مــع  ــا البحري ــران بضعــف قدراته ــد أدى شــعور طه وق

ــع شــهر  ــام يف مطل ــران ملــدة خمســة أي ــذي زار إي ــق اإليطــايل ال الفري

ــة  ــرام اتفاقي ــيال، إلب ــو مارس ــرال روبرت ــة األدم ــايض، برئاس ــبتمرب امل س

ــة،  ــوات البحري ــال الق ــن يف مج ــن البلدي ــة ب ــز الصل ــدف إىل تعزي ته
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وإبــداء الرغبــة بتشــييد ســفن حربيــة لصالــح األســطول اإليــراين، حيــث 

ميثــل انســحاب قطــع مــن األســطول الســادس األمريــي فرصــة لتقــدم 

إيران نحو رشقي املتوسط مللء الفراغ الناتج عن ذلك االنسحاب. 

وتعــي وزارة الدفــاع اإليطاليــة أنــه إذا اســتمر الرئيــس األمريــي القــادم 

ــد  ــم القواع ــتفرغ معظ ــط فس ــرق األوس ــن ال ــحاب م ــة االنس بسياس

اإليطاليــة مــن الســفن الحربيــة.  وقــد ُفهــم مــن ترصيحــات األدمــرال 

ــة يف  ــرتك ورغب ــام مش ــن اهت ــياري ع ــراين س ــيال واإلي ــايل مارس اإليط

التعــاون بــن البلديــن قــد ينتــج عنــه رســو واســتخدام ســفن البلديــن 

ملواينء وقواعد البلد اآلخر. 

بنــك قطــر الوطنــي يعمــل بشــكل طبيعي 

يف سوريا
أبــدى موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )14 ســبتمرب 2016( اســتغرابه مــن 

أنــه عــى الرغــم مــن انخــراط دولــة قطــر يف دعــم املعارضــة الســوري؛ إال 

ــل  ــة يف دمشــق، وميث ــزال يعمــل بصــورة اعتيادي ــي ال ي ــا الوطن أن بنكه

منصــة رئيســية للســلطات الســورية، كــام يســاعدها عــى كســب املــال، 

وذلــك برئاســة مديــر فــرع البنــك يف دمشــق وليــد عبــد، اللبنــاين األصــل، 

والــذي عمــل كمديــر إداري بفــرع مــرف »بيبلــوس« يف بــروت، وقــد 

نجــح يف تصنيــف بنــك قطــر الوطنــي يف بورصــة دمشــق خــالل الفــرة 

املاضية.

ويعتمــد مــرف قطــر الوطنــي يف إدارتــه عــى مواطنــن ســورين، حيــث 

ــر  ــة نذي ــس إدارة رشك ــس مجل ــا رئي ــل هداي ــه باس ــس إدارت ــم مجل يض

هدايــا وكيــل ســيارات »ســوزويك« و«إيســوزو« باإلضافــة للســيارات 

الهنديــة »ماهينــدرا«  والطابعــات األمريكيــة »زيروكــس«، وينتمــي باســل 

إىل عائلة سنية متنفذة، وهو عضو يف غرفة تجارة دمشق.

أمــا يف حلــب -التــي تعتــرب معقــل املعارضــة والتي يســتمر ضغــط القوات 

الروســية والســورية عليهــا فــإن بنــك قطــر الوطنــي يعتمــد عــى خدمات 

ــو  ــام ه ــي. وك ــل أرمن ــن أص ــوري م ــامل س ــل أع ــو رج ــون زايك، وه لي

معلــوم فــإن األرمــن جــزء مــن الحاضنــة الداعمــة لنظــام األســد وميتلــك 

زايك رشكــة »يل زاكــو« التــي تســتورد املنتجــات الغربيــة واألســيوية 

لسوريا. 

ــة  ــن حمل ــة تدش ــة يهودية-أمريكي منظم

دعائية لدعم إيران
أعلنــت منظمــة »جــي ســرتيت« اليهوديــة الداعمــة إلرسائيــل أنهــا 

ــة مــا  ــة اإليرانيــة خــالل مرحل ــة لدعــم الجمهوري ــة دعائي دشــنت حمل

بعد االتفاق النووي يف الواليات املتحدة. 

ــة  ــع للحكوم ــية والتاب ــكا« الناطــق بالفارس ــع »صــوت أمري ــاد موق وأف

األمريكيــة أن »جــي ســرتيت« قــد دشــنت حملــة دعائيــة لدعــم 

املرشــحن الداعمــن إليــران ولالتفــاق النــووي يف انتخابــات الكونغــرس 

ومجلــس الشــيوخ األمريكيــن، وأنهــا خصصــت 500 ألــف دوالر لهــذا 

الغرض.

وقالــت املنظمــة اليهوديــة إنهــا تســعى لضــان فــوز املرشــحن املؤيدين 

لطهــران ولالتفــاق النــووي خــالل انتخابــات مجلــي النــواب والشــيوخ 

األمريكيــن، وإن حملتهــا الدعائيــة تشــمل: اإلعــالن عــى القنــوات 

ــة، ويف الحمــالت  ــة، والرســائل الربيدي ــة، والشــبكة العنكبوتي التلفزيوني

االنتخابيــة للمرشــحن، مؤكــدة أن االتفــاق النــووي يخــدم مصالــح 

ــة  ــة قصــوى بالنســبة لتوفــر األمــن لدول ــه أهمي ــات املتحــدة ول الوالي

ــن  ــي ب ــة، جرم ــس املنظم ــارت إىل أن رئي ــد، وأش ــل يف آن واح إرسائي

ــح  ــة لصال ــة والدعائي ــة اإلعالمي ــل الحمل ــن تفاصي ــيعلن ع ــي، س عام

إيران.

اإلمــارات تعتــزم ســن قوانــن لتنظيــم بيــع 

واستخدام الطائرات بدون طيار
قــال مســؤول مــن الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف اإلمــارات إن بــالده 

ــم بيــع وعمــل  ــدة مــن شــأنها تنظي تعمــل عــى اســتكامل قوانــن جدي

الطائــرات بــدون طيــار يف وقــت قريــب للحــد مــن املخاطــر التــي 

تشكلها هذه الطائرات. 

ــو  ــوم 12 يوني ــاعة ي ــن س ــر م ــق ألك ــد أغل ــدويل ق ــار ديب ال وكان مط

املــايض بســبب نشــاط غــر مــرح بــه لطائــرات بــدون طيــار يف املجــال 

الجوي املحيط باملطار مام كبد االقتصاد خسائر مبالين الدوالرات.

وقــال محمــد فيصــل الــدورسي مديــر إدارة املالحــة الجويــة واملطــارات 

بالهيئــة العامــة للطــران يف مؤمتــر إقليمــي عــن الطائــرات بــدون طيــار يف 

العاصمــة اإلماراتيــة إن اإلجــراءات التنظيميــة الراهنــة التــي طرحــت يف 

أبريــل 2015 تتعلــق باألســاس بالراخيــص التجاريــة واملوافقــة عــى 

ــا  ــري تطويره ــار ويج ــدون طي ــرات ب ــركات للطائ ــتخدام ال ــة اس كيفي

ــل  ــس تعم ــات واملقايي ــارات للمواصف ــة اإلم ــتمرار. وأضــاف أن هيئ باس

عــى وضــع قوانــن تضــع إطــار عمــل لإلمــارات الســتراد وبيــع وتشــغيل 

ــك  ــتعالج كذل ــدة س ــن الجدي ــداً أن القوان ــار، مؤك ــدون طي ــرات ب الطائ

صالحية الطائرات للطران وقضايا أخرى.

وعمــدت أبوظبــي إىل حظــر بيــع الطائــرات بــدون طيــار ألغــراض ترفيهية 

منــذ مــارس مــن العــام املــايض لحــن صــدور قوانــن جديــدة قائلــة إنهــا 

تشــكل خطــورة عــى حركــة الطــران، حيــث تشــر املصــادر إىل وجــود 
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شؤون عسكرية

ــة  ــدى الهيئ ــجلة ل ــة مس ــا تجاري ــار أغلبه ــدون طي ــرة ب ــو 400 طائ نح

العامــة للطــران. وتســتخدم الطائــرات بــدون طيــار يف اإلمــارات يف 

عمليــات تجاريــة مثــل رســم الخرائــط واملراقبــة األمنيــة وألغــراض بحريــة 

ضمــن أغــراض أخــرى. واملجــال الجــوي لإلمــارات مزدحــم كمركــز طــران 

إقليمي يضم اثنن من أزحم مطارات العامل. 

مــن جانبهــه قــال مايــكل هريــرو مديــر منطقــة الخليــج باالتحــاد الدويل 

للنقــل الجــوي )إياتــا( إنــه مــع تزايــد اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار 

ظهرت مخاطر تتعلق باألمن وبالسالمة.

ــدون  ــرات ب ــاج الطائ ــن إدم ــف ميك ــو كي ــم ه ــؤال امله ــاف أن الس وأض

طيــار يف الفضــاء الجــوي التجــاري يف املســتقبل. الحكومــات يتعــن عليهــا 

أن تضع ذلك يف صدارة جدول أعاملها بتريعات ملزمة.

وحســب قانــون الطــران املــدين اإلمــارايت، يُحظــر تحليــق طائــرات مــن 

دون طيــار يف محيــط املطــار، ويتــم فــرض غرامــات عــى املخالفــن وغــر 

امللتزمــن، كــام توجــد إجــراءات جزائيــة لعــدم االلتــزام بتســجيل 

الطائرات واستخدامها وفق الغرض املحدد.

وكان هــذا الحــادث الــذي تســبب يف تأجيــل العديــد مــن الرحــالت 

وإعــادة توجيــه أخــرى، هــو الثــاين الــذي يواجــه رشكات الطــران اإلمارتية 

خالل الشهور الـ 18 املاضية.

القــوات  تــدرب  األمريكيــة  »كوتشــيز« 

الخاصة السعودية
تعاقــدت القــوات الربيــة امللكيــة الســعودية مؤخــراً مــع رشكــة الخدمــات 

األمريكيــة الخاصــة  »كوتشــييز« لتدريبهــا عــى إطــالق قذائــف الهــاون، 

ــذه  ــإن ه ــبتمر 2016(  ف ــن« )28 س ــس أون الي ــع »إنتلجن ــاً ملوق ووفق

ــي  ــة الت ــة األمريكي ــا الرك ــدم فيه ــي تق ــرة األوىل الت ــي امل ــت ه ليس

يرأســها جيــس جونســون هــذا النــوع مــن التدريــب للقــوات الخاصــة، 

فقــد عملــت »كوتشــيز« لعــدة ســنوات عــى تدريــب وحــدات مغاويــر 

القــوات الســعودية املحمولــة جــواً، والتــي كانــت الفرقــة املفضلــة لــدى 

ــن ســلطان  ــد ب ــه خال ــز، وكان نائب ــن عبدالعزي األمــر الراحــل ســلطان ب

وحتى العام 2013 هو املفتاح إلبرام ذلك العقد. 

ــى رشكــة »كوتشــيز« بالعديــد مــن العقــود مــع وزارة الدفــاع  وتحظ

األمريكيــة، وتقــدم الخدمــات للعديــد مــن الــركات األمنيــة وعــى وجــه 

الخصــوص »يب أيــه إي«  و«جــورج ســينتفيك كــورب« باإلضافــة للعمــل 

لــدى العديــد مــن الــركات األمريكيــة  مثــل »تريســييز« و »إس إن يس 

الفاالين«.

ومتلــك كوتشــييز رشكــة فرعيــة صغــرة تحــت اســم »كومناتشــيه«، 

تعمــل يف مجــال الشــحن والعمليــات اللوجســتية وتقــدم خدماتهــا 

لــوزارة الدفــاع وللقــوات الجويــة األمريكيــة ولوكالــة مكافحــة املخــدرات 

وللحكومات الهندية والبنامية.   

يف  الدفاعيــة  الــركات  وكالء  تنافــس 

الرياض
ــاط  ــق إزاء نش ــاض بالقل ــطة يف الري ــة الناش ــركات الدفاعي ــعر ال تش

أحــد الــوكالء الســابقن بســبب محاولتــه اســتعادة موقعــه يف الصفقــات 

ملجموعــة  التابعــة  »مورفــو«  رشكــة  حــال  هــو  وهــذا  الدفاعيــة، 

»ســافران« الفرنســية لصناعــة املحــركات التــي متــر بأوقــات عصيبــة يف 

الرياض.

وبحســب التقريــر الــذي نــره موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )14 

ــذي  ــديري ال ــريك الس ــام ت ــرة ق ــابيع األخ ــي األس ــبتمرب 2016(، فف س

عملــت معــه رشكــة »مورفــو« عــى مــدى عــدة ســنوات، قــام بالضغــط 

ــه  ــع رشكت ــة م ــول براك ــة للدخ ــع للرك ــات التاب ــم املبيع ــى قس ع

»ســومو« اململكــة. وكلــا قاومــت رشكــة »مورفــو« كلــا زاد الســديري 

ضغطــه مهــدداً األخــرة بتخريــب املفاوضــات التــي تجريهــا »ســومو« 

عى بعض العقود حال رفضت اإلذعان لطلبه.

ــع  ــة م ــة عالق ــومو« اململك ــة »س ــه الزال لرك ــن أن ــم م ــى الرغ وع

ــة لــدى  الديــوان امللــي إال إن الركــة ليســت ضمــن الــركات املفضل

ويل ويل العهــد وزيــر الدفــاع األمــر محمــد بــن ســلان. كــا وتربــط 

ــد  ــد عب ــع خال ــة م ــات طيب ــقر، عالق ــه الش ــديري، عبدالل ــر الس مدي

ــو  ــذ يولي ــي من ــوان املل ــس الدي ــح رئي ــذي أصب ــى ال ــن العي الرحم

.2015

وتبحــث رشكــة »مورفــو« عــن الراكــة مــع مجموعــات محــددة مثــل 

ــة امللــك ســلان أو العمــل مــع أحــد األذرع  الزامــل املقربــة مــن عائل

املاليــة لألمــر محمــد بــن ســلان، مثــل صنــدوق االســتثارات العــام 

ــن  ــاً م ــر املستشــارين قرب ــان وهــو أحــد أك ــارس الرمي ــره ي ــذي يدي ال

األمر محمد بن سلان.

وتحتــاج رشكــة »ســافران« لحــل هــذه املعضلــة رسيعــاً، حيــث تطمــح 

هــذه املجموعــة لتنفيــذ مشــاريع ضخمــة يف الريــاض وعــى األخــص يف 

ــرات  ــود طائ ــل( يف عق ــث بالعم ــرف ثال ــف ط ــد )تكلي ــال  التعهي مج

التايفــون للقــوات الجويــة فيــا تبــدو ســوق القياســات الحيويــة واعدة 
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واملهــارات والتطويــر الــدويل؛ صــدر التقريــر الثــاين عــن لجنــة العالقــات 

ــق  ــة بدعــم تحقي ــن الحكومــة الربيطاني ــة، وأوىص كال التقريري الخارجي

متوقــع ميكــن أن تقــوم بــه األمــم املتحــدة يف مزاعــم انتهــاك القانــون 

الدويل لحقوق اإلنسان خالل الرصاع الجاري يف اليمن. 

فرقاطــات  رشاء  يف  متــي  الســعودية 

»فريم« الفرنسية
ميــي ويل ويل العهــد وزيــر الدفــاع األمــر محمــد بــن ســلان ُقدمــاً يف 

ــوات  ــح الق ــع لصال ــن الفرقاطــات الفرنســية الصن ــدد م ــة رشاء ع صفق

البحرية امللكية السعودية.

وبحســب تقريــر نــره موقــع »تاكتيكال ريبــورت« )30 ســبتمرب 2016(؛ 

فــإن األمــر محمــد عقــد اجتاعــاً مــع امللحــق العســكري الســعودي يف 

باريــس األمــر تــريك بــن خالــد بــن عبداللــه آل ســعود ملناقشــة عقبــات 

إبــرام الصفقــة، علــا أن اململكــة تجــري مفاوضــات رئيســية مــع الجانب 

الفرنــي لــراء ســت فرقاطــات فئــة »فريــم« مــن مجموعــة الصناعــات 

البحرية »دي يس إن إس«.

ونقــل التقريــر عــن مصــدر مقــرب مــن قيــادة االســطول الحــريب 

الســعودي قولــه: أن األمــر محمــد بــن ســلان تحــدث  بشــكل مقتضــب 

ــا  ــألة حين ــذه املس ــول ه ــد ح ــوا هوالن ــي فرانس ــس الفرن ــع الرئي م

التقيــا عــى هامــش  قمــة العريــن التــي انعقــدت بدايــة ســبتمرب يف 

الصــن، وأن األمــر محمــد اتفــق مــع الرئيــس الفرنــي عــى مناقشــة 

األمــر بشــكل مســتفيض يف اجتــاع ســيعقدانه الحقــاً إمــا يف الريــاض أو 

يف باريس. 

تخصيــص مروحيات للمناســبات الشــيعية 

يف العراق
تعتــزم وزارة الداخليــة العراقيــة املــي يف مــروع رشاء مروحيــات 

للوحــدات األمنيــة املوكلــة بحايــة املقامــات املقدســة لــدى الشــيعة يف 

النجف وكربالء. 

وبحســب تقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )30 ســبتمرب 2016( فــإن رئيــس 

الــوزراء حيــدر العبــادي وافــق عــى املــروع، وحــث اللجــان املختصــة 

ــات  ــروع رشاء مروحي ــن امل ــن، ويتضم ــا ميك ــازه يف أرسع م ــى إنج ع

خاصــة بالخدمــات الطبيــة العاجلــة ومروحيــات أخــرى إلطفــاء الحرائــق 

واالنقاذ ومروحيات لنقل الشخصيات القيادية. 

لركة »مورفو«. 

 « الفقــار  »ذو  صــاروخ  تدشــن  إيــران 

البالستي
بتاريــخ 25 ســبتمرب 2016 وأثنــاء حفــل تدشــن خــط االنتــاج للصــاروخ 

ــر الدفــاع اإليــراين  البالســتي الجديــد املســمى »ذوالفقــار«، ادعــى وزي

حسن دهقان أن مدى الصاروخ يبلغ 700 كم. 

ــح110-  ــخ الفات ــن صواري ــد نســخة مطــورة م ــرب الصــاروخ الجدي ويعت

التــي تعمــل بالوقــود الصلــب والتــي يقــال أنهــا تســتخدم رؤوســاً 

حربية عنقودية.

ــن  ــاً ع ــكري مختلف ــرض العس ــار« يف الع ــاروخ »ذو الفق ــدا الص ــد ب وق

الصواريــخ التــي ظهــرت يف الحفــل، كــا أن وزارة الدفــاع اإليرانيــة 

عرضــت مقطــع فيديــو يصيــب فيــه الصــاروخ هدفــاً صغــراً، وقــد بــدا 

املقــذوف وهــو يقــرتب للهــدف يف مســار منخفــض بالنســبة لصــاروخ 

بالستي ويدمره بواسطة رأس متفجر منفرد. 

وكان دهقــان قــد أخــرب أعضــاء الربملــان اإليــراين يــوم التدشــن أن إنتــاج 

صواريــخ: »ســجيل« و«غديــر« و«خرمشــهر« ســيبدأ قبــل نهايــة العــام 

الفــاريس يف مــارس 2017؛ مؤكــداً أن صــاروخ »ســجيل« متوســط املــدى 

الــذي يعمــل بالوقــود الســائل ســيتم إنتاجــه عــن قريــب، عــى الرغــم 

مــن عــدم مشــاهدة هــذا الطــراز إال نــادراً منــذ إجــراء التجربــة األوىل 

عام 2009. 

وكانــت إيــران قــد أعلنــت يف مــارس 2015 أن صــاروخ »غديــر« طويــل 

املــدى، واملضــاد للســفن، قــد دخــل طــور اإلنتــاج بكميــات كبــرة، وال 

يبــدو أن اإليرانيــن قــد أشــاروا مــن قبــل إىل الطــراز »خرمشــهر« مــن 

قبل.

الربيطــاين  الســالح  لبيــع  تعليــق  ال 

للسعودية
ال تبــدو الحكومــة الربيطانيــة أنهــا تعــاين مــن أيــة ضغــوط لتعليــق بيــع 

األســلحة للســعودية بعــد فشــل الربملــان بالتوصــل الجــاع إلجــراء 

بيعهــا  يتــم  التــي  الربيطانيــة  األســلحة  اســتخدام  حــول  تحقيــق 

للســعودية. وبــدالً مــن صــدور تقريــر واحــد مــن قبــل الربملــان؛ نجــم 

عــن الخالفــات التــي نشــبت داخــل لجــان اإلرشاف عــى صــادرات 

الســالح التــي قامــت بالتحقيــق صــدور تقريريــن نــرا يف 15 ســبتمرب 

.2016

ويف حــن كان التقريــر األول مشــرتكاً بــن لجــان األعــال واإلبــداع 
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طائــرات إســناد هجوميــة لدعــم القــوات 

الربية السعودية  
أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )30 ســبتمرب 2016( قيــام وفــد أمريــي 

مشــرك بزيــارة الريــاض، يضــم ممثلــن عــن الجيــش األمريــي وآخريــن 

عــن القــوات الجويــة األمريكيــة، مــن بينهــم مختصــون يف مجــال الحروب 

الجبلية، وقد اجتمع الوفد مع ضباط سعودين رفيعي املستوى.

ــر  ــة تطوي ــامً لكيفي ــرى تقيي ــد أج ــي ق ــد األمري ــر أن الوف ــاد التقري وأف

ــة الســعودية، واتفــق أعضــاؤه عــى رضورة دعــم  قــدرات القــوات الربي

القــوات الربيــة الســعودية بطائــرات الهجــوم لالســناد الــربي دون التقليــل 

من أهمية مروحيات األباتيش الهجومية وعملها يف ميدان املعركة.

ــات  ــاركتها يف العملي ــف مش ــت تكث الكوي

العسكرية باليمن
وســعت الكويــت مؤخــراً تعاونهــا العســكري مــع القــوات الســعودية يف 

إطار عمليات »عاصفة الحزم«.

ــر  ــإن أم ــبتمرب 2016( ف ــورت« )30 س ــكال ريب ــر »تاكتي ــاً لتقري ووفق

ــهر  ــلان الش ــك س ــن املل ــاه م ــال تلق ــر اتص ــق -إث ــد واف ــت ق الكوي

ــادة  ــر بزي ــة وأم ــة يف العملي ــاركة الكويتي ــف املش ــى تكثي ــايض- ع امل

أعــداد املقاتــالت طــراز »هورنيــت« وإرســال املزيــد مــن طائــرات النقــل 

والطائرات املروحية إىل الحدود الجنوبية للسعودية.  

قطــر تعمــل عى زيــادة قــدرات أســطولها 

الحريب
ــة  ــتثنائياً يف األون ــداً اس ــد جه ــن حم ــم ب ــيخ متي ــر الش ــر قط ــذل أم يب

ــث  ــري، حي ــريب القط ــطول الح ــة لالس ــدرات القتالي ــم الق ــرة لدع األخ

عقــد عــدة اجتاعــات بــن شــهري أغســطس وســبتمرب لتحقيــق  هــذا 

الهــدف. وبحســب مــا نــره تقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )30 ســبتمرب 

2016( فــإن الحديــث يــدور يف الوقــت الحــايل حــول قيــام قائــد القــوات 

ــا  ــارة إىل تركي ــدي بزي ــارص املهن ــن ن ــواء محمــد ب ــة الل ــة القطري البحري

ملناقشــة التعــاون مــع أنقــرة حــول كيفيــة تعزيــز القــدرات اللوجســتية 

والقتالية لالسطول القطري.  

مجــال  يف  اإلمارايت-الفرنــي  التعــاون 

القوى الجوية
يخطــط وزيــر الدفــاع الفرنــي جــان لــو دريــان زيــارة أبــو ظبــي 

لالجتــامع مــع ويل عهــد أبــو ظبــي الشــيخ محمــد بــن زايــد، بعــد ورود 

ــة  ــب الجوي ــات التدري ــارات عملي ــاء اإلم ــن إلغ ــت ع ــات تحدث معلوم

الفرنسية-اإلماراتية املشركة. 

ووفقــاً لتقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )30 ســبتمرب 2016(  فــإن لــو دريــان 

قــد أجــرى اتصــاالت مــع وزارة الدفــاع  اإلماراتيــة للرتيــب لعقــد اجتــامع 

مــع الشــيخ محمــد بــن زايــد ملناقشــة املشــكلة باإلضافــة لبحــث صفقــة 

مقاتالت »رافال«.

القــوات الربيــة الســعودية  تتجــه للحصول 

عى مزيد من العربات املجنزرة
أكــد تقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )30 ســبتمرب 2016( أن قيــادة القــوات 

الربيــة الســعودية متــي قدمــاً يف مــروع رشاء مدرعــات  مجنــزرة، وأن 

ــى  ــق ع ــلامن واف ــن س ــد ب ــر محم ــاع األم ــر الدف ــد وزي ويل ويل العه

توســيع االتصــاالت بهــذا الشــأن لتشــمل مختلــف الــدول املنتجــة، حتــى 

البلــدان التــي تفــرض قيــود قانونيــة عــى صــادرات الســالح للســعودية 

ومــن بينهــا  أملانيــا والســويد، حيــث تطمــح القــوات الســعودية بالحصول 

عى املدرعة األملانية »بيوما« والسويدية »يس يف90-«.

ــت  ــامت تح ــن التقي ــلة م ــراء سلس ــد إج ــد بع ــر محم ــرار األم ــأيت ق وي

ــي  ــاض الروي ــق في ــة األركان الفري ــس هيئ ــب رئي ــارش لنائ اإلرشاف املب

ــزرة يف اليمــن و خلصــت الدراســة إىل رضورة  ــات املجن حــول دور العرب

تنويع موردي هذه العربات.

ــات  ــى عرب ــول ع ــري بالحص ــام قط اهت

»تيتوس« التكتيكية  
متــي وزارة الداخليــة القطريــة يف مــروع رشاء عربــات عســكرية مــن 

رشكتي »نيكسر« و«رينو« الفرنسيتن. 

ــإن وزارة  ــبتمرب 2016( ف ــورت« )30 س ــكال ريب ــر »تاكتي ــب تقري وبحس

ــن  ــذي يتضم ــة وال ــة القطري ــت باملــروع للحكوم ــد تقدم ــة ق الداخلي

ــاً باملوافقــة عــى رشاء املزيــد مــن العربــات املدرعــة طــراز »شــربا  طلب

العربــات  لصناعــات  »رينــو«  رشكــة  مــن   »6×6 و«هيغــوارد   »4×4

ــة ســابقة رشاء  ــة قــد طلبــت يف مرحل العســكرية، وكانــت وزارة الداخلي

22 عربة »هيغوارد« وخمس عربات »شربا«.
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ــاالت مــع  وأشــار التقريــر إىل أن وزارة الداخليــة تنــوي متابعــة االتص

ــة  ــات التكتيكي ــن العرب ــدد م ــر مح ــدد غ ــراء ع ــر« ل ــة »نيكس رشك

املدولبــة »تيتــوس6×6« لنقــل املشــاة، وذلــك لتعزيــز قــدرات الوحــدات 

املكلفة بحراسة املنشآت العامة، مبا فيها منشآت القوات األمنية.

أســطولها  بتزويــد  ترغــب  اإلمــارات 

بأنظمــة حايــة ملواجهــة األخطــار تحــت 

املاء 
أكــد تقريــر »تاكتيــكال ريبــورت« )30 ســبتمرب 2016( أن دولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة تنــوي وضــع أنظمــة مالحــة جديــدة يف خدمة أســطولها 

ــدات  ــة التهدي ــدف ملواجه ــن خطــة إســراتيجية ته ــك ضم الحــريب، وذل

املالحيــة يف الســنوات القادمــة وعــى وجــه الخصــوص التهديــدات تحــت 

املائية.

وأفــاد التقريــر أن الهيئــة العامــة لــألركان اإلماراتيــة تواصــل البحــث عــن 

ــادة  ــتعد قي ــام تس ــام، بين ــة الع ــذ بداي ــة من ــدات املحتمل ــذه التهدي ه

القــوات البحريــة للتعــاون مــع الــركات الكــربى املختصــة بأنظمــة 

ــحة »دي يس إن إس«  ــركات املرش ــن ال ــن ب ــاء وم ــت امل ــدات تح ومع

ــوات  ــادة الق ــه إي سيســتمز«، مشــراً إىل أن قي ــري« و«يب أي و«فينيكانت

البحريــة اإلماراتيــة تتوقــع حصــول تطــورات كــربى بخصــوص رشاء 

املنظومــات تحــت املائيــة يف غضــون العــام القــادم وسيشــمل ذلــك 

الحصول عى غواصات صغرة الحجم وأخرى مسرة آلياً. 

ــرات  ــات الطائ ــة« وصفق ــل »املدلل إرسائي

األمريكية لدول الخليج 
ــة  ــس لجن ــن رئي ــبتمرب 2016( ع ــوز« )23 س ــس ني ــع »ديفن ــل موق نق

ــدة  ــات املتح ــة الوالي ــه إن موافق ــرس قول ــة يف الكونغ ــؤون الخارجي الش

ــأيت  ــن ت ــت وقطــر والبحري ــن الكوي ــكل م ــة ل ــرات حربي ــع طائ عــى بي

ضمــن رشوط صفقــة شــاملة تقــدم مبوجبهــا واشــنطن مســاعدات كبــرة 

لتل أبيب. 

وعــرب الســيناتور بــوب كوركــر عــن ســعادته إلبــرام صفقــات الطائــرات 

ــة  ــبه صفق ــه يش ــر بأن ــبهاً األم ــريب، مش ــج الع ــع دول الخلي ــة م العالق

ــل كانــت معرضــة  ــة، إذ إن إرسائي ــة مالي ــل فدي إطــالق مختطفــن مقاب

طــوال الســنتن املاضيتــن عــى تزويــد قطــر 72 طائــرة »إف15- ســرايك 

إيغــل«، والكويــت 28 طائــرة  F/A-18E/F، وذلــك  للحفــاظ عــى تفوقها 

النوعي يف منطقة الرق األوسط.

وأكــد التقريــر أن اإلرسائيليــن الذيــن طرحــوا مســألة اإلخــالل بالتفــوق 

النوعــي مــع  البيــت األبيــض لكنهــم تجنبــوا إثــارة املوضــوع علنــاً لــي ال 

ــذا  ــتدره ه ــذي س ــم ال ــادي الضخ ــد االقتص ــل العائ ــدو كمــن يعط يب

ــث تعــول  ــة، حي ــات عــى قطــاع الصناعــات العســكرية األمريكي الصفق

ــا  ــط إنتاجه ــى خ ــاظ ع ــات للحف ــذه الصفق ــى ه ــغ« ع ــة »بوين رشك

ــة  ــن رغب ــث ع ــردد الحدي ــوري«، وي ــس ميس ــانت لوي ــاً يف »س مفتوح

البحرين يف رشاء 18 طائرة F-16  من صنع رشكة »لوكهيد مارتن«.

وقــد اعــرف وزيــر الدفــاع االرسائيــي الســابق موشــيه يعالــون أن 

ــرة تفاهــم،  ــع مذك ــت مرتبطــة بتوقي ــة كان ــرات الخليجي ــات الطائ صفق

ويف معــرض رده عــى ســؤال طرحــه عليــه موقــع »ديفينــس نيــوز« أكــد 

يعالــون أنــه كان لــدى إرسائيــل عــدد مــن التحفظــات وينبغــي التنســيق 

معها للحفاظ عى التفوق االرسائيي العسكري.

صفقــة أســلحة بريطانيــة للســعودية بأكر 

من 40 مليار جنيه إسرتليني
مــع  مفاوضــات  سيســتمز«  إي  أي  »يب  الربيطانيــة  الركــة  تجــري 

ــه  ــار جني ــو 40 ملي ــا نح ــغ قيمته ــلحة تبل ــة أس ــرام صفق الســعودية إلب

إسرليني، ومن شأن ذلك إنقاذ الركة من أزمة مالية وشيكة. 

ــع  ــون م ــم يتفاوض ــة، أنه ــذي للرك ــر التنفي ــر املدي ــك تورن ــال ماي وق

الســعودية منــذ عامــن إلمتــام صفقــة أســلحة تُنفــذ عــى مــدى خمــس 

سنوات تقي بتسليم 48 مقاتلة من طراز »يوروفاير تايفون«.

املحتمــل  اإلرسائيــي  الهجــوم  مضامــن 

عى املنشآت النووية اإليرانية 
نقــل موقــع »إرسائيــل ديفينــس« )2 أكتوبــر 2016) عــن رئيــس الــوزراء 

اإلرسائيــي بنيامــن نتنياهــو قولــه يف اجتامعــات األمــم املتحــدة أن 

إرسائيــل لــن تســمح إليــران تطويــر أســلحتها النوويــة، وأنهــا إذا خرقــت 

االتفــاق النــووي الــذي وقعــت عليــة منتصــف 2015 فرمبــا ســتقوم 

إرسائيــل مبهاجمــة املواقــع النوويــة اإليرانيــة قبــل أن تتمكــن مــن إنتــاج 

السالح النووي. 

ورجــح املوقــع إمكانيــة انــدالع حــرب بــن البلديــن، ومــن املمكــن أن ال 

تقــدم الواليــات املتحــدة دعــامً كافيــاً إلرسائيــل، وهــو أمــر ينبغــي عــى 

الدولــة العربيــة أن تفكــر فيــه مســبقاً، وذلــك عــى الرغــم مــن لجــوء تــل 

أبيــب إىل القيــام بعمــل عســكري لحاميــة أمنهــا، ورمبــا ســتفرض إرسائيل 

القــدرة عــى تدبــر أمورهــا منفــردة معولــة عــى تحســن عالقاتهــا الحقــاً 

مــع الواليــات املتحــدة كــام حــدث ســابقاً بعــد أن مــرت العالقــات بــن 
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تقارير مراكز الفكر البلدين بأزمات مشابهة يف السابق.

ــوي »إس- ــاع الج ــة الدف ــا منظوم ــك حالي ــران متتل ــر أن إي ورأى التقري

ــى  ــي ع ــة فينبغ ــذه العقب ــى ه ــب ع ــل التغل 300« وإذا أرادت إرسائي

القــوات الجويــة اإلرسائيليــة أن تقــوم بالتدريبــات الروريــة  وأن تقــوم 

ــي  ــام ســالح الجــو اإلرسائي ــك، حيــث ق ــاء عــى ذل ــا بن ــر معداته بتطوي

ــات  ــذه املنظوم ــع ه ــل م ــان للتعام ــات يف اليون ــراء تدريب ــل بإج بالفع

التــي صنفتهــا روســيا بأنهــا دفاعيــة وأنهــا لــن تُعــرض إرسائيــل للخطــر، 

ــبت يف  ــي نش ــروب الت ــا يف الح ــع خربته ــن واق ــك وم ــن ذل ــم م وبالرغ

ــن املمكــن اســتخدام   ــه م ــداً أن ــم جي ــإن روســيا تعل ــرق األوســط ف ال

منظومــات الدفــاع لألغــراض الهجوميــة، وأشــهر مثــال عــى ذلــك حــرب 

ــرات  ــادة للطائ ــية املض ــخ الروس ــت الصواري ــام حم ــر 1973 حين أكتوب

القــوات العربيــة التــي شــنت الهجــوم عــى القــوات اإلرسائيليــة يف 

ــة  ــإن منظوم ــة ف ــة النووي ــران القنبل الجــوالن وســيناء. وإذا امتلكــت إي

»إس300-« ستشــكل عائقــاً يف وجــه إرسائيــل إذا أرادت تنفيــذ أي هجــوم 

اســتباقي أو عقــايب عــى إيــران، خاصــة وأن بعــض املواقــع النوويــة 

محمية بشكل كثيف بتحصينات طبيعية وبعضها صناعية. 

وتوقــع املوقــع أنــه عــى عكــس القــوات املســلحة األمريكيــة؛ فإنــه مــن 

غــر املحتمــل أن تتمكــن القــوى العســكرية اإلرسائيليــة مــن إلحــاق أذى 

بالــغ بالبنيــة التحتيــة النوويــة إليــران، كــام ســيتم النظــر إلرسائيــل بأنهــا 

ــب  ــل ابي ــى ت ــم ع ــام يحت ــدول، م ــن ال ــر م ــل الكث ــن قب ــدي م املعت

التحذيــر مــن الخطــر الــذي يواجــه الــرق األوســط مــن جــراء املــروع 

النــووي اإليــراين. ورمبــا ســيتدخل املجتمــع الــدويل لتجنــب الحــرب بــن 

البلديــن إذ إن الــراع ســيصبح مدمــراً يف حــال امتــالك إيــران األســلحة 

ــران  ــي ستشــنها عــى إي ــة الت ــل أن الرب ــد إرسائي ــا تعتق ــة ورمب النووي

ستتســبب بإحــداث ضغــط يجعــل إيــران تقــوم بتفكيــك معظــم بنيتهــا 

النووية.

وأوىص لتقريــر كذلــك بــرورة اســتعداد الجيــش اإلرسائيــي لحــرب 

مســتقبلية مــن خــالل تحســن دفاعاتــه الســلبية و اإليجابيــة، ألن االنتقام 

ــز  ــع أن تحف ــام يتوق ــخ، ك ــات الصواري ــى إطــالق مئ ــد ع ــراين يعتم اإلي

طهــران الهجــامت اإلرهابيــة التــي تســتهدف املصالــح اإلرسائيليــة يف 

أرجــاء العــامل. ورمبــا ســتضبط إيــران نفســها عــن الــرد حــال كان التوقيــت 

ــال  ــة كقت ــة وخارجي ــات داخلي ــه تحدي ــران تواج ــا، فإي ــر مناســب له غ

تنظيــم الدولــة ورمبــا ســتختار تأجيــل املواجهــة مــع إرسائيــل بينــام تركــز 

عــى بنــاء قدراتهــا النوويــة بعــد الغــارات التــي مــن املحتمــل أن تشــنها 

إرسائيل عى منشآتها.

مــا الــذي يعنيــه قانون«جاســتا« للعالقات 

السعودية-األمريكية؟
ــه الباحــث  ــر 2016( أشــار في ــراً )3 أكتوب نــر معهــد »بروكنجــز« تقري

ــس  ــو الرئي ــذي تجــاوز فيت ــرس ال ــت الكونغ ــدل إىل أن تصوي ــروس راي ب

  )JASTA( ــاب ــاة اإلره ــد رع ــة ض ــون العدال ــروع قان ــول م ــا ح أوبام

ســيظل شــوكة يف خــارصة العالقــات بــن الواليــات املتحــدة والســعودية 

لعــدة ســنوات قادمــة، معتــرباً أنــه يعكــس الضعــف الــذي بــدأ يعــري 

ــو  ــرب ه ــارس األك ــل الخ ــط، ولع ــرق األوس ــركا يف ال ــف ألم ــدم تحال أق

الرئيــس القــادم للواليــات املتحــدة الذيــن ســرث رشاكــة مســمومة، 

تتطلب مهارات إلدارة الفوىض يف املنطقة ومكافحة االرهاب.

ــة ضــد  ــون العدال ــي قان ــرار الكونغــرس األمري وأشــار الكاتــب إىل أن إق

رعــاة اإلرهــاب JASTA يــأيت عــى الرغــم مــن إجــراء تحقيقــن مســتقلن 

بتكليــف مــن الكونجــرس األمريــي نفســه، كان األول يف عــام 2004 

ــة الســعودية مل  ــران إىل أن الحكوم ــص التقري ــد خل ــاين يف 2015، وق والث

يكــن لديهــا أي دور يف مؤامــرة تنظيــم القاعــدة ملهاجمــة أمريــكا يف 11 

سبتمرب 2001.

فاللجنــة التــي أجــرت التحقيــق يف أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمرب يف 

عــام 2004، قامــت بدراســة الــدور الســعودي املحتمــل يف املؤامــرة، ثــم 

توصلــت إىل خالصــة مفادهــا أنــه ال يوجــد دليــل يدعــم االدعــاءات بــأن 

الحكومــة الســعودية أو مســؤولن ســعودين شــاركوا يف الهجامت،وكذلــك 

ــه مكتــب التحقيقــات الفيــدرايل  ــذي شــارك في ــر عــام 2015 وال يف تقري

مــن خــالل تشــكيل لجنــة مــن ثــالث خــرباء، وســمح للمكتــب باالطــالع 

عــى جميــع الســجالت واالطــالع عــى وثائــق تــم االســتيالء عليهــا مــن 

ــن الدن يف  ــأ ب ــا يف مخب ــر عليه ــواد ع ــا م ــن بينه ــدة، وم ــم القاع تنظي

أبــوت آبــاد يف باكســتان مايــو 2011، ومل يجــد تقريــر املكتــب أيــة 

ــة التحقيــق يف  ــر لجن ــدة غــر التــي توصــل إليهــا تقري »معلومــات جدي

أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمرب الــذي أجــري يف عــام 2004 ميكــن أن 

تغــر النتيجــة التــي توصلــت إليهــا اللجنــة األوىل بشــأن املســؤولية عــن 

تلك الهجامت«.

ورأى الكاتــب أن عــدداً قليــالً مــن أعضــاء الكونغــرس قــد قــرأوا التقاريــر 

ــدل ألن  ــر للج ــون املث ــح القان ــوا لصال ــم صوت ــل إنه ــا، ب ــي طلبوه الت

اململكــة العربيــة الســعودية ال تحظــى بشــعبية كبــرة يف أمريــكا، وبعــض 

ــر  ــذي دم ــام 1973 وال ــي يف ع ــر النفط ــدا الحظ ــس أب ــن مل ين األمركي

االقتصــاد األمريــي، وهنــاك آخريــن يســاورهم القلــق بشــأن ســجل 
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حقــوق اإلنســان يف اململكــة العربيــة الســعودية، وخاصــة يف مجــال 

حقــوق املــرأة، كــام أن الحــرب يف اليمــن أرضت كذلــك بالتحالــف، 

فالــدول العربيــة الغنيــة، تحــت قيــادة الريــاض كانــت تقصــف وتحــارص 

أفقــر بلــد عــريب ألكــر مــن ســنة ونصــف باســتخدام األســلحة األمريكيــة، 

والخدمــات اللوجســتية، واملعلومــات االســتخبارية، مــام زاد مشــاعر 

اإلحبــاط لــدى مجلــس الشــيوخ  األمريــي تجــاه مبيعــات األســلحة 

للمملكة.

ــى  ــدوالرات ع ــن ال ــن م ــاض املالي ــت الري ــد أنفق ــاض ق ــت الري وكان

جامعــات الضغــط ورشكات العالقــات العامــة يف محاولــة لتحســن صورتها 

ومنــع متريــر مــروع القانــون، لكــن جهودهــا بــاءت بالفشــل، ومل يحصل 

الســعوديون إال عــى بضعــة مقــاالت رأي متملقــة تشــيد بامللــك ســلامن 

وابنــه األمــر محمــد بــن ســلامن عــى أنهــام مبدعــان ، ولكــن ال 

الكونغرس وال الجمهور اقتنع بتلك املقاالت.

ــام  ــرأي الع ــد، فال ــو متزاي ــى نح ــادل ع ــعور متب ــب أن الش ورأى الكات

الســعودي مل يعــد يستســيغ السياســة الخارجيــة األمريكيــة منــذ الفشــل 

املتكــرر يف الوســاطة للســالم اإلرسائيي-الفلســطيني، وحــرب جــورج 

بــوش الكارثيــة يف العــراق، ومعالجــة أوبامــا للربيــع العــريب، فضــالً عــن 

سياسة أوباما تجاه إيران بعد االتفاق النووي.

لكــن الكاتــب أكــد أن الســعودية ال تــزال بحاجــة إىل التــزود باإلمــدادات 

ــة  ــة امللكي ــوات الجوي ــاظ عــى الق ــة للحف ــة املســتمرة والصيان األمريكي

ــس  ــد بنف ــي تعتم ــعودي الت ــش الس ــات الجي ــة قطاع ــعودية، وبقي الس

القــدر عــى املجمــع الصناعــي العســكري األمريــي، وتغيــر هــذا الواقــع 

يستغرق عدة عقود.

واعتــرب التقريــر أن الخــارس األكــرب مــن هــذا القانــون هــو خليفــة أوبامــا؛ 

هيــالري كلنتــون التــي أيــدت مــروع القانــون، ولــن ينــى الســعوديون 

لهــا ذلــك، ومــن املرجــح مــن اآلن فصاعــدا ســيامنعون يف مســاعدتها يف 

سياســتها يف الــرق األوســط، لكنهــم لــن يكونــوا أكــر ســعادة يف حــال 

فــوز ترامــب نظــراً لدعواتــه املتكــررة »بأخــذ النفــط«، ونظــراً ملــا قــام بــه 

الســعوديون مــن تعبئــة لالحتجــاج ضــد صــدور القانــون يف الخــارج فــإن 

املشكلة سوف متتد إىل ما وراء الرياض.

وأبــدى الكاتــب قلقــه مــن أن للســعودية تأثــر هائــل يف العــامل اإلســالمي، 

متهــامً الريــاض بتشــجيع التعصــب والتطــرف يف بعــض الحــاالت، وتأجيــج 

ــا  ــتا« رمب ــون »غاس ــرى، إال إن قان ــبات أخ ــي يف مناس ــان الطائف االحتق

يخرج أسوأ ما لدى السعودين من سلوكيات.

»السعودية فقدت نفوذها يف واشنطن«
ــان  ــه الكاتب ــبتمرب 2016( رأى في ــاالً )21 س ــربغ« مق ــع »بلوم ــر موق ن

ســتيفن دينيــس وروكســانا تــرون أن الســعودية قــد فقــدت نفوذهــا يف 

الواليــات املتحــدة، ومل يعــد لهــا التأثــر نفســه الــذي كانــت تتمتــع بــه يف 

ــة  ــس لجن ــا رئي ــي أوصله ــالة الت ــي الرس ــذه ه ــة، وأن ه ــوام املاضي األع

العالقات الخارجية يف مجلس الشيوخ األمريك إىل الحكومة السعودية. 

ــام يف  ــرأي الع ــى ال ــعودي ع ــر الس ــاه إىل أن التأث ــال االنتب ــت املق ولف

ــت  ــا كان ــتوياته، بعدم ــغ أدىن مس ــدة بل ــات املتح ــرس ويف الوالي الكونغ

الريــاض حليفــاً إســراتيجيا للواليــات املتحــدة يف الــرق األوســط، لكــن 

ــي  ــن الدميقراط ــن الحزب ــدة م ــادات متزاي ــه اآلن انتق ــعودية تواج الس

الفكــر  »تصديــر  بســبب  الكابيتــول  مبنــى  قاعــات  والجمهــوري يف 

الوهــايب«، وتوســيع الحــرب يف اليمــن باســتخدام أســلحة أمريكيــة، 

ــط  ــادرات النف ــع ص ــن تراج ــالً ع ــان، فض ــوق اإلنس ــجل حق ــردي س وت

ــذ  ــتوياتها من ــت أدىن مس ــي بلغ ــدة، والت ــات املتح ــعودي إىل الوالي الس

ــركا  ــرض يف أم ــرة الع ــك بفضــل طف ــام 2015م، وذل ــنوات يف ع ســت س

الشاملية.

ويف ظــل االنتقــاد الضمنــي الــذي وجهــه أوبامــا للســعودية رأى الكاتبــان 

أنــه مل يعــد للريــاض صديــق يف الواليــات املتحــدة ســوى زعيــم األغلبيــة 

يف مجلــس الشــيوخ ميتــش ماكونيــل، الــذي أعلــن الثالثــاء )20 ســبتمرب 

2016( أنــه ســيؤيد بيــع األســلحة، ورصح أنــه مــن املهــم للواليــات 

ــت  ــول وق ــعودية ألط ــع الس ــدة م ــات جي ــى عالق ــاظ ع ــدة الحف املتح

ممكــن. كــام قــال حليــف الســعودية األكــر والء يف الكونغــرس الســيناتور 

لينــديس غراهــام مخاطبــاً املرشــح دونالــد ترامــب: »إذا كنــت ترغــب يف 

تدمــر العالقــة مــع الســعودية، توخــي الحــذر مــام ترغــب فيــه«، 

وبحســب مــا يذكــر الكاتبــان فــإن ترامــب قــد وجــه يف حملتــه االنتخابيــة 

كلامت قاسية إىل السعودية.

ــه  ــان أن ــرى الكاتب ــة، ي ــعودية األمركي ــة الس ــر العالق ــباب تغ ــن أس وع

حــدث أخــراً زيــادة يف إنتــاج الطاقــة يف الواليــات املتحــدة وهــذا يجعــل 

ويجعــل  الســعودية،  انتقــاد  يف  أكــرب  بحريــة  يشــعرون  األمركيــن 

ــات املتحــدة  ــر الوالي ــر عرضــة ألن تدي ــم أك الســعودين يشــعرون بأنه

ظهرهــا عــى الســعودية. كــام أنــه يف انتفاضــات الربيــع العــريب يف عــام 

2011م شــعرت الواليــات املتحــدة أن الحكومــة الســعودية كانــت يف 

ــن  ــة املعقــدة ب ــخ، وهــذا فضــالً عــن العالق ــب الخطــأ مــن التاري الجان

اململكة والواليات املتحدة يف مكافحة اإلرهاب.

ــنطن وال  ــالم واش ــط س ــدي خط ــن تج »ل

الرياض يف اليمن«
ــب  ــا الكات ــر 2016( رأى فيه ــة )5 أكتوب ــور« دراس ــع »أملونيت ــر موق ن

بــالل صعــب أنــه عــى الرغــم مــن زيــادة االهتــامم الــدويل بالوضــع يف 

اليمــن، إال أن األوضــاع ال تبــر بإمكانيــة التوصــل إىل حــل بشــأنه حتــى 
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اآلن، وقــد طالبــت منظــامت حقــوق اإلنســان الواليــات املتحــدة بوقــف 

عمليــات نقــل األســلحة، أو تجميــد الدعــم اللوجيســتي الــذي تقدمــه إىل 

ــن  ــه ل ــك، فإن ــو حــدث ذل ــى ل ــة الســعودية، ولكــن حت ــة العربي اململك

يضــع حــداً للنــزاع؛ وال حتــى دبلوماســية كــري، التــي رفضهــا الحوثيــون 

عــى أيــة حــال. وكــام هــو الحــال مــع الحــروب األهليــة فإنــه ســيكون 

لــدى ديناميكيــات ســاحة املعركــة التأثــر األكــر مبــارشة عــى احتــامالت 

السالم. 

ــت  ــاً الوق ــدو مهزوم ــراع ال يب ــكري ال ــن معس ــاً م ــب أن أي ورأى الكات

الحــايل، ومــن غــر املتوقــع أن يقــدم أيــاً منهــم تنــازالت، وســوف يكــون 

ــوض  ــون خ ــدى يعتزم ــهم إىل أي م ــرروا بأنفس ــعوديون أن يق ــى الس ع

حــرب الوكالــة مــع إيــران يف اليمــن، وعليهــم كذلــك اختيــار تحالفاتهــم، 

فعــى الرغــم مــن أن دولــة اإلمــارات قــد قامــت بــدور عســكري فاعــل 

ــي  ــاردة مقات ــن ومط ــن الحوثي ــى  األرايض م ــتيالء ع ــث االس ــن حي م

القاعــدة يف جزيــرة العــرب، إال أن التــزام أبــو ظبــي مبجهــود الحــرب ليــس 

-أو رمبــا ال يجــب أن يكــون- قويــاً مثــل الريــاض، وذلــك ألســباب مفهومة، 

فاليمن ال تشكل تهديداً لألمن القومي اإلمارايت.

وعــالوة عــى ذلــك، وعــى الرغــم مــن العمــل ســوياً يف اليمــن، وتعزيــز 

العالقــات الثنائيــة بــن البلديــن يف الســنوات األخــرة، إال أنــه قــد يكــون 

هنــاك نقــاط خالفيــة يف املواقــف بــن الســعودية واإلمــارات بشــأن 

اليمــن، ومــن ضمنهــا الــدور املســتقبي لحــزب اإلصــالح – فــرع جامعــة 

اإلخــوان املســلمن يف اليمــن، وشــكل الدولــة اليمنيــة مــا بعــد الحــرب، 

ــية  ــي حساس ــو ظب ــدى أب ــة؛ فل ــة أو فيدرالي ــا اتحادي ــث كونه ــن حي م

ــة  ــاض أقــل رصام ــرب الري ــام تعت ــة مــن السياســين اإلســالمين، بين عميق

ــإن  ــاض؛ ف ــح الري ــع مصال ــت مشــاركتهم تتناســب م ــم، وإذا كان تجاهه

ــض الســعودية  ــر ترف ــن تقســيم اليمــن، وهــو أم ــع م ــي ال متان ــو ظب أب

بتاتاً.

ورأى الكاتــب أنــه بغــض النظــر عــن املســاعدة العســكرية التــي تقدمهــا 

أبــو ظبــي للريــاض يف أرض املعركــة، فإنــه ينبغــي مواصلــة التشــاور مــع 

مســقط الســتئناف العمليــة السياســية. وبالفعــل ميكــن القــول بــأن 

ــة أو  ــا، ولكــن بطريق ــن نوعه ــدة م ــاطة النزيهــة للعامنيــن فري الوس

بأخــرى يبــدو الدبلوماســيون العامنيــون الذيــن لديهــم مســؤوليات تجــاه 

اليمــن، وعــى رأســهم محمــد الحســان، أحــد املقربــن مــن ومديــر 

مكتــب وزيــر الخارجيــة العــامين يوســف بــن علــوي، أقــل نشــاطاً اآلن إىل 

حد كبر مام كانوا عليه يف املراحل األوىل من األزمة.

تركيا تعيد إحياء عالقاتها مع إيران
نــر معهــد واشــنطن تقريــراً )29 ســبتمرب 2016( تنــاول فيــه الباحــث 

ســونر چاغاپتــاي عوامــل ازديــاد التقــارب بــن اإليرانيــن واألتــراك، 

ــم  ــن وأهدافه ــن اإليراني ــا م ــذر تركي ــن ح ــم م ــى الرغ ــه ع ــداً أن مؤك

اإلقليميــة، فــإن أنقــرة ترغــب يف تعزيــز التعــاون االقتصــادي بــن 

البلدين، ال سيا عى صعيد الطاقة. 

ويف حديــث ألردوغــان عــن فــرص تأمــن مــالذ آمــن شــال ســوريا، فــإن 

ذلــك قــد يوحــي ضمنــاً بإمكانيــة موافقــة موســكو طهــران عــى ذلــك، 

وســتعتمد محــاوالت إدامــة الروابــط املتجــّددة بــن تركيــا وإيــران عــى 

ــرة  ــة إســقاط الطائ ــل لحادث ــب ســيناريو ماث مــدى متكّنهــا مــن تجنُّ

ــادرة  ــرة ق ــت أنق ــا إذا كان ــا ســتتوّقف عــى م ــرب. ك الروســية يف نوفم

عــى الوقــوف يف وجــه الضغــوط الســعودية لدعــم الجهاديــن املناهضن 

لألسد.  

وبعــد اســتعراض أهــم الزيــارات واالتصــاالت بــن البلديــن رأى الباحــث 

أن التوغــل الــرتيك يف األرايض الســورية قــد حصــل مبباركــة ضمنيــة مــن 

جانــب روســيا وبدعــم عســكري أمريــي مــا يبــّن أن الجهــات الفاعلــة 

تســتعد »لحقبــة مــا بعــد« تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« وتُبــّدل أولوياتها 

ــا  ــا تصــّب عــى م ــد تركي ــال، مل تُع ــك. فعــى ســبيل املث اســتناداً إىل ذل

ــل ترغــب بالتوصــل إىل  ــدو كامــل تركيزهــا عــى اإلطاحــة باألســد، ب يب

صفقــة مــع الــروس واإليرانيــن، ولذلــك فقــد وجهــت الفصائــل الســورية 

ــوات  ــز نحــو ق ــدالً مــن الرتكي ــة »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« ب ملحارب

النظام.

ومــن جهتهــا، تــرى طهــران يف الحلحلــة فرصــًة الكتســاب تأييــد أنقــرة 

وتقويــض اعرتاضــات تركيــا عــى بقــاء نظــام األســد، وقــد يكــون القــادة 

اإليرانيــون طلبــوا حتــى مــن األســد إصــدار األمــر الــذي قــى بقصــف 

الجيــش الســوري مؤخــراً مواقــع »حــزب االتحــاد الدميقراطــي« يف 

الحســكة كوســيلة الســتالة أنقــرة، ويف هــذه األثنــاء تفتــح إيــران فــرص 

التعــاون االقتصــادي مــع أنقــرة مــا يســاعد عــى إيجــاد متنّفــس لهــا 

ــركات  ــوة إىل ال ــران دع ــت طه ــث وجه ــة، حي ــات الدولي ــن العقوب م

ــران أول  ــر، عقــدت طه ــران، ويف 29 فرباي ــا يف إي ــة أعاله ــة ملزاول الرتكي

ــهيل  ــل تس ــن أج ــا م ــران وتركي ــن إي ــالية ب ــواق الرأس ــدى لألس منت

اإلدراج املــزدوج للــركات يف بورصــة كل مــن البلديــن. ويف 5 مــارس، دعا 

ــق  ــة العوائ ــو إىل إزال ــد داوود أوغل ــذاك أحم ــرتيك آن ــوزراء ال ــس ال رئي

التجاريــة البروقراطيــة لالســتفادة مــن العوامــل االقتصاديــة والجغرافيــة 

التكامليــة بــن البلديــن، موضحــاً أن هــذا األمــر قــد يســاعد عــى زيــادة 

قيمــة التعامــالت التجاريــة الســنوية بواقــع ثــالث مــرات مــن 9 مليارات 

دوالر إىل 30 مليــاراً. ويف 9 أبريــل، وّقعــت غرفتــا التجــارة اإليرانيــة 

والرتكيــة ثــالث وثائــق لتعزيــز التعــاون االقتصــادي والعالقــات املرصفيــة 

عقــب جلســة »اللجنــة االقتصاديــة املشــرتكة« الخامســة والعريــن 

التي ُعقدت يف أنقرة.  

ورأى الباحــث أنــه يف ظــل هــذا املزيج مــن املصالــح املشــرتكة واملتباعدة 

يف آٍن، فإنــه مــن املرّجــح أن تقــّرر كل مــن تركيــا وإيــران تقســيم 



1 2 ©   w w w. s t r a t e g y - w a t c h . c o m حقوق النــر محفوظة 

العدد رقم 28التقرير االسرتاتيجي اخلليجي

ــض  ــأن بع ــا بش ــتمر خالفه ــد يس ــات، فق ــدة جبه ــى ع ــا ع عالقاته

ــراد  ــع أك ــى من ــيتفقان ع ــا س ــوريا، لكنه ــال س ــة حي ــب السياس جوان

ســوريا مــن الحصــول عــى الحكــم الــذايت أو االســتقالل. وعــى الصعيــد 

االقتصــادي، ســتواصل عالقاتهــا ازدهارهــا. أمــا يف العــراق، قــد تتوصالن 

إىل تسوية بشأن حكم سيايس مشرتك يف ما يتعلق باألكراد. 

يف هــذه األثنــاء تنطــوي املفاوضــات املســتمرة بشــأن التوّصــل إىل 

تســوية ســالم يف ســوريا عــى تحديــات أخــرى؛ ففــي حــال إبــرام اتفــاق 

يضمــن بقــاء نظــام األســد، ســتتمّثل ميــول تركيــا عــى املــدى الطويــل 

ــليح  ــك لتس ــن ذل ــدالً م ــعي ب ــه، والس ــل بروط ــد بالكام ــدم التقّي بع

املعارضــة املناهضــة لبشــار األســد، مــا قــد يثــر بالتــايل غضــب طهــران 

ــالده  وموســكو. وســيصعب عــى أردوغــان أن يوقــف بالكامــل دعــم ب

ــاواًل  ــوريا مح ــالمية« يف س ــة اإلس ــم »الدول ــارج تنظي ــن خ ــن م للمقاتل

ــم - ففــي  ــات املتحــدة يف حربهــا ضــّد التنظي بالتزامــن مســاعدة الوالي

النهايــة، يُعتــرب أردوغــان وغــره مــن نخبــة »حــزب العدالــة والتنميــة« 

املعارضــن  دعــم  أن  ويعتقــدون  الســيايس  اإلســالم  منــارصي  مــن 

اإلســالمين هــو املســار الصحيــح، ويبــدو أن هــذا األمــر يطــرح التهديــد 

األكرب للروابط الرتكية-اإليرانية يف إطار أي سيناريو تقسيم. 

  

الســعودية  تجــاه  األمريكيــة  السياســة 

متناقضة وغر منطقية
نــر موقع »ناشــيونال إنرســت«، تقريــراً أشــار إىل أن السياســة األمريكية 

تجــاه الســعودية »متناقضــة« وغــر منطقيــة، حيــث تــّم تجــاوز »فيتــو« 

أوبامــا للمــرة األوىل خــالل 7 ســنوات ونصــف منــذ تــوىل رئاســة البيــت 

األبيــض، وتــم إجبــاره عــى تنفيــذ قانــون يرفضــه، حيــث تجــاوز كل مــن 

ــت  ــة للتصوي ــن املطلوب ــواب نســبة الثلث ــس الن ــس الشــيوخ ومجل مجل

ــح  ــو بســهولة، ورغــم أن األغلبيــة يف الكونغــرس متيــل لصال برفــض الفيت

الدميقراطيــن الذيــن اعتمــد عليهــم أوبامــا مــن أجــل عــدم متريــر 

التريــع، إال أّن بعضهــم كان األكــر دفاًعــا عــن مــروع القانــون، وهــو 

ما يعّد هزمية مهينة إلدارة أوباما. 

ووضــع أعضــاء مجلــس الشــيوخ أنفســهم موضــع املدافعــن عــن حقــوق 

ــدو  ــة، ويب ــم يف الهجــامت اإلرهابي ــل ذويه ــوا أو قت ــن أصيب هــؤالء الذي

أنهم غافلون أن أفعالهم تتسم بالفصام إىل حد ما.

العربيــة  اململكــة  ينظــر إىل  أســبوع، كان  أنــه يف  املفارقــة  وتكمــن 

ــا  ــة متزقه ــات املتحــدة يف منطق ــوي للوالي ــف حي الســعودية كأهــم حلي

الراعــات والحــرب األهليــة واإلرهــاب. ويف األســبوع الــذي يليــه، 

ــاب  ــع اإلره ــى وتصن ــي ترع ــة الت ــة املارق ــة هــي الدول ــت اململك أصبح

ــون  ــا يف غض ــر 15 عاًم ــدة يف آخ ــات املتح ــه الوالي ــذي تقاتل ــدويل ال ال

أســبوع، صــوت أعضــاء مجلــس الشــيوخ بالثقــة يف الســعودية الســتخدام 

األســلحة األمريكيــة مبســؤولية ووفــق القانــون الــدويل، لكنهــم عــادوا يف 

ــة  ــات مالي ــع تعويض ــتحق دف ــة تس ــوا أن اململك ــايل ليصوت ــبوع الت األس

كغرامــة عــى أســوأ عمليــة قتــل جامعــي تعرضــت لهــا الواليــات املتحــدة 

منذ الحرب األهلية. 

وإذا كان امللــك ســلامن واألمــر محمــد بــن نايــف ويل العهــد واملســؤولون 

الســعوديون يشــعرون باالرتبــاك إزاء املشــهد األمريــي وال يعرفــون يف أي 

جانــب تقــف الواليــات املتحــدة مــن بالدهــم، فإنهــم لــن يكونــوا 

وحدهــم، إذ إنــه مــن الصعــب عــى األمريكيــن اآلن معرفــة مــاذا يــدور 

يف عقــول ممثليهــم املنتخبــن، ناهيــك عــن الســعودين يف النصــف اآلخــر 

من العامل.

ويف الوقــت الــذي تجاهــل فيــه مجلــس الشــيوخ اعراضــات أوبامــا عــى 

)جاســتا(، فإنّهــم هــم أنفســهم قــد رفضــوا اقراحــاً مــن عضــوي املجلــس 

رانــد بــاول وكريتســتوفر مــوريف إليقــاف عمليــة بيــع أســلحة بقيمــة 1.15 

ــربز  ــا ي ــاض، وهن ــرة إىل الري ــز وذخ ــات أبرام ــمل دباب ــار دوالر تش ملي

الحديــث عــن االنتقائيــة األخالقيــة. فــال ميكــن تفســر بيــع هــذه الكميــة 

ــه بواســطة  ــذي يلي ــبوع ال ــت يف األس ــد وصف ــة لبل ــلحة الثقيل ــن األس م

الكونغرس كراع ألسوأ هجوم إرهايب عى األرض األمريكية.

وكان الســيناتور رانــد بــاول قــد ســأل، ولــه الحــق يف ذلــك، خالل مناقشــة 

األســبوع املــايض حــول اقراحــه هــل هنــاك أحــد يشــعر أن األمــر مثــر 

السخرية؟

ــليح  ــد تس ــى عق ــق ع ــخرية: أن تواف ــف الس ــو تعري ــل ه ــذا بالفع ه

للســعودية مبليــار دوالر، وهــي نفــس الدولــة التــي قــرر نفــس املرعــون 

ــق باإلرهــاب. هــذا يشء غــر  ــم تتعل ــا تســتحق املقاضــاة عــن جرائ أنه

منطقــي بــكل معنــى الكلمــة. فهــذا يشــبه أن يقــوم شــخص مــا بســطو 

مســلح عــى منــزل ويــرق كل يشء، ثــم يــأيت يف اليــوم التــايل ألصحــاب 

البيت ليطلب منهم أن يكونوا أصدقاء.

ويف تفســره لطريقــة تفكــر أعضــاء الكونغــرس رأى التقريــر أنهــم 

ــد  ــم بع ــع تصويته ــن املنتصــف وتســهيل وق ــون مســك العصــا م يحاول

ذلــك ضــد الســعودين ولصالــح أرس ضحايــا 11 ســبتمرب حــن يــأيت الــدور 

عــى )جاســتا(. ورمبــا فكــر أعضــاء املجلــس أن يســعدوا الريــاض كحليــف 

ــد  ــن بع ــدة، ولك ــات املتح ــن الوالي ــكري م ــم العس ــتحق الدع ــر يس كب

ــالل  ــن خ ــعداء م ــامت س ــا الهج ــام ضحاي ــل وأيت ــون أرام ــك يجعل ذل

الوقــوف إىل جانبهــم بعدهــا بأيــام. مل تكــن تلــك املــرة األوىل التــي يقــوم 

ــن  ــد ل ــوع مــن الحســابات، وبالتأكي ــل هــذا الن ــع مبث ــا رجــال التري به

تكون األخرة.

ــد  ــد عــى صعي ــإن األمــر ال يســر بشــكل جي ــك، ف عــى الرغــم مــن ذل

ــت  ــراين، أصبح ــووي اإلي ــاق الن ــاز االتف ــد إنج ــة. فبع ــة الخارجي السياس

الريــاض تنظــر إىل واشــنطن بالفعــل بعــن االرتيــاب، ولــن تكــون حامقــة 
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أن نعتقــد بــاّن امللــك ســلامن بــدأ يفكــر أن املســؤولن يف الواليــات 

املتحــدة هــم حفنــة مــن املنافقــن الذيــن يقولــون شــيئاً ويفعلــون شــيئاً 

ــه إجــراءات  ــن تعطي ــم السياســية، ول ــق مصالحه ــن أجــل تحقي آخــر م

الكونغــرس خــالل األســبوعن األخريــن أي ســبب للشــك يف هــذه 

النظرية.

ــات  ــق الوالي ــت يك تغل ــان الوق ــا ح »رمب

املتحدة قاعدتها يف البحرين«
نــر معهــد »كارنيغــي« تقريــراً )27 ســبتمرب 2016( زعــم فيــه ريتشــارد 

ــن  ــي ترتكبهــا حكومــة البحري سوكولســي الكاتــب أن »االنتهــاكات« الت

بحــق املعارضــة ســتدفع البــالد إىل لُجــج عــدم االســتقرار والتصاعــد الحــاّد 

ــاك،  ــاع هن ــلكه األوض ــذي ستس ــار ال ــيكون للمس ــي. وس ــزاع الداخ للن

أهميــة بالغــة للواليــات املتحــدة التــي تتّخــذ مــن البحريــن مقــرّاً 

ألســطولها الخامــس، وميكــن أن يــؤّدي اســتمرار فشــل البحريــن يف 

الطاقــم  وضــع  إىل  املعارِضــة،  املجموعــات  مــع  املصالحــة  تحقيــق 

العســكري األمــريك يف دائــرة الخطــر، ويتيــح إليــران فرصــة توســيع 

نفوذهــا يف البحريــن. كــام أنــه قــد يُهــّدد الوجــود العســكري األمــريك يف 

الخليــج الفــاريس، ويقــّوض أمــن منطقــٍة التــزال حيويــة للمصالــح 

األمركيــة، مؤكــداً أنــه ينبغــي عى واشــنطن أن تعمــد إىل زيــادة الضغوط 

إىل حــدٍّ كبــر عــى حــّكام البحريــن لتبّنــي إصالحــات سياســية واجتامعيــة 

واقتصادية جّدية من أجل درء هذه املخاطر.

وادعــى الباحــث أن حكومــة البحريــن قــد تجاهلــت الدعــوات األمركيــة 

والدوليــة إىل إجــراء مزيــد مــن اإلصالحــات، وأدارت الظهــر لهــا، يف حــن 

ــى  ــة ع ــف اللهج ــاً خفي ــدت اعراض ــد أن أب ــا، بع ــّددت إدارة أوبام س

ــن،  ــد للحــّكام البحريني ــة، صفعــة صغــرة عــى الي التجــاوزات الحكومي

حــن علّقــت مبيعــات األســلحة الخفيفــة، لتســتأنف الحقــاً البيــع بعــد 

مزيــد مــن الوعــود »الفارغــة« حــول التغيــر، معتــرباً أن األوضــاع 

السياســية وظــروف حقــوق اإلنســان يف البحريــن أســوأ مــام كانــت عليــه 

قبل خمسة أعوام! 

وبعــد االســتناد عــى نصــوص نرهــا معارضــون بحرينيــون رأى الباحــث 

أن موقــف واشــنطن مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف البحريــن، اقتــر 

عــى الوعــظ الفــارغ، مــا دفــع املنامــة إىل االعتقــاد بــأن بإمكانهــا مواصلة 

مســارها املحفــوف باملخاطــر مــن دون خشــية مــن عواقــب جّديــة 

ــة  ــة أهمي ــه لإلصالحــات التدريجي ــات املتحــدة، مذكــراً أن ــا الوالي تفرضه

محوريــة بالنســبة إىل اســتقرار اململكــة يف املــدى الطويــل: »بيــد أن 

السياســات الداخليــة غــر الليرباليــة التــي تنتهجهــا البحريــن رمبــا تهــّدد 

هــذا الهــدف، عــرب متكــن الفصائــل املتشــّددة يف أوســاط املعارضــة 

السياسية«.

ويف نــربة تحريضيــة ضــد حكومــة البحريــن رأى الكاتــب أنــه ينبغــي عــى 

واشــنطن أن توظّــف عضالتهــا الديبلوماســية دعــامً لخطابهــا، وأن تضــع 

عالقتهــا األمنيــة املخرمــة مــع البحريــن عــى املحــك، مــن أجــل دفــع 

هــذه األخــرة إىل التوّصــل إىل تســوية سياســية مــع املعارضــة. كــام ينبغي 

عــى البنتاغــون أن ينطلــق يف خططــه املســتقبلية يف املنطقــة مــن فرضيــة 

أن الوجــود العســكري األمــريك الراهــن يف البحريــن لــن يكــون ُمســتداماً 

إال إذا ســلكت الحكومــة اتجاهــاً سياســياً مختلفــاً، معتــرباً أن تلويــح 

الواليــات املتحــدة بشــبح التغيــر، ميكــن أن يدفــع الحكومــة البحرينيــة 

إىل اتخــاذ موقــف أكــر اســتيعاباً للمعارضــة، مــام يحتــم عليهــا -توخيــاً 

للمصداقيــة!- أن تتخــذ القــرار باالنســحاب وأن تبــارش بتطبيقــه، يك 

تتمّكــن مــن مامرســة تأثــر مــا عــى الحســابات البحرينيــة. وإذا ماطــرأ 

ــٍذ إعــادة تقييــم  تغيــٌر دراماتيــي يف الوضــع الســيايس، ميكــن لهــا عندئ

قرارها.

ويف محاولــة لتــدراك مخاطــر هــذه االدعــاءات؛ أشــار الباحــث إىل أن أي 

قــرار تتخــذه الواليــات املتحــدة بســحب طواقمهــا وأعتدتهــا العســكرية 

ــاً باملخاطــر، كــام أن آفــاق نجاحــه غــر  ــن، ســيكون محفوف مــن البحري

مؤكّــدة. إذ مــن شــأنه أن يثــر ردود فعــل ســلبية لــدى البحريــن وحلفائها 

يف مجلــس التعــاون الخليجــي، والســيام الســعودية، وســوف تــرى بلــدان 

مجلــس التعــاون الخليجــي يف الخطــوة مــؤرشاً إضافيــاً عــن تحــّول أمــريك 

نحــو إيــران، وعــن فــك االرتبــاط األمــريك يف الــرق األوســط، كــام أنهــا 

ســتثر الشــكوك حــول مصداقيــة االلتــزام األمنــي األمــريك. ويف الداخــل 

األمــريك، مــن شــأن مثــل هــذه الخطــوة أن تُعتــرَب مــؤرشاً عــى الضعــف 

ــه أن الكثــر مــن  ــة قرائ ــه عــاد لطأمن ــران، لكن والســعي إىل اســرضاء إي

ــه،  ــغ فيــه وميكــن التخفيــف مــن حّدت ردود الفعــل الســلبية هــذه مبالَ

معتــرباً أنــه بإمــكان الواليــات املتحــدة أن تقلـّـص الوقــع الــذي قد ميارســه 

القــرار، عــرب اتخــاذ خطــوات عــّدة منهــا: اقــراح خطــة انتقاليــة تشــمل 

الســعي إىل الحصــول عــى موافقــة دول رشيكــة أخرى يف مجلــس التعاون 

الخليجــي الســتضافة الطواقــم واألعتــدة العســكرية األمركيــة التــي 

ُســِحبت مــن البحريــن؛ وتعزيــز وجــود ســالح البحريــة األمــريك يف بحــر 

ــم  ــي تت ــات االنتشــار الت ــات وعملي ــن التدريب ــد م ــذ مزي العــرب؛ وتنفي

مــداورًة يف املنطقــة لطأمنــة الحلفــاء بشــأن االلتزامــات األمنيــة للواليــات 

ــه يف دول مجلــس التعــاون  املتحــدة؛ وانخــراط الجيــش األمــريك ونظرائ

الخليجــي يف عمليــة تخطيــط مشــركة أكــر جّديــة للتعامــل مــع الحــاالت 

الطارئة.

ولتثبيــت حجتــه رأى الكاتــب أن دول الخليــج قــد تعمــد يف البدايــة إىل 

ــا  ــأن حنقه ــراض ب ــي االف ــن الينبغ ــن، لك ــف البحري ــا خل رّص صفوفه

ــالً. فلــدى حــّكام الخليــج مصلحــة يف  ســيكون شــديداً أو سيســتمر طوي

إبقــاء طواقــم وأعتــدة تابعــة لســالح البحريــة األمــريك متمركــزة يف 
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منطقتهــم، وهــم يدركــون أنــه الميكــن أن يحــّل بديــل رويس أو صينــي أو 

أورويب عــن الضامنــة األمنيــة األمركيــة، معتــرباً أنــه مــن غــر املســتبعد أن 

اســتعدادها  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الكويــت  مــن  تبــدي كل 

الســتضافة القــوات البحريــة والجويــة التــي ُســِحبت مــن البحريــن، وأن 

تســعيا، مــن خــالل خطــاٍب غاضــب رداً عــى القــرار األمــريك، إىل انتــزاع 

أفضل الروط الستضافة القوات األمركية عى أراضيهام.

ويف تقييمــه ملوقــف الحكــم يف البحريــن مــن هــذه اإلجــراءات املفرضــة 

ــه مــن غــر املؤكــد إذا كانــت الضغــوط التــي ميكــن أن  رأى الباحــث أن

متارســها الواليــات املتحــدة عــى البحريــن إلجــراء إصالحــات ســوف 

تتكلّــل بالنجــاح. فامللــك وبعــض أعضــاء األرسة الحاكمــة يَــَرْون إىل 

الشــيعة عــى أنهــم تهديــد وجــودي، ويعتقــدون أن أي تنــازل مــن 

جانبهــم ميكــن أن يــؤّدي يف نهايــة املطــاف إىل ســقوطهم. ويعّولــون أيضــاً 

عــى الســعودين يك يهبّــوا لنجدتهــم يف حــال أصبــح ظهرهــم إىل الحائــط. 

ــة،  ــذه الذهني ــر ه ــدة تغي ــات املتح ــى الوالي ــب ع ــن الصع ــيكون م س

وقــد يكــون التوصــل إىل صفقــة مقبولــة مــن الطرفـَـن أمــراً بعيــد املنــال. 

مشــراً إىل أن املعارضــة الشــيعية املنقســمة، أضعفــت موقفهــا عــرب إثــارة 

الشــكوك يف صفــوف املتشــددين البحرينيــن حــول قــدرة جمعيــة الوفــاق 

ــع  ــا م ــل إليه ــم التوص ــوية يت ــا يف أي تس ــات ناخبيه ــة تطلع ــى تلبي ع

األرسة الحاكمة.

ــة  ــق املصالح ــل لتحقي ــة أم ــد: »بارق ــك وج ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه ع لكن

الوطنيــة«، وذلــك مــن خــالل اإلشــارة إىل وجــود معتدلــن يف املعســكَرين 

الشــيعي والســّني الزالــوا مســتعّدين للتوصــل إىل تســوية مــع الحكومــة 

تحظــى مبقبوليــة متباَدلــة. مؤكــداً وجــود أفــراد يف األرسة الحاكمــة، عــى 

ــة إىل معالجــة املظــامل بطــرق  ــون الحاجــة املاّس ــد، يدرك ــرار ويل العه غ

فعليــة ومســتدامة مــن أجــل تحقيــق األمــن يف املــدى الطويــل. غــر أن 

الوقت يداهمهم.

ــن أن التقاعــس محفــوف باملخاطــر أيضــاً.  وحــذر الباحــث واشــنطن م

فالدعــم األمــريك الســراتيجية التشــبّث باملواقــف التــي تنتهجهــا العائلــة 

املالكــة، يُرعــن اعتقــاد الحــّكام بــأن الحكومــة التســتطيع أن متنــح شــيئاً 

ملواطنيهــا خوفــاً مــن أن يــؤّدي ذلــك إىل خدمــة إيــران. بيــد أن العكــس 

ــت  ــة وواصل ــب املروع ــة املطال ــت الحكوم ــح: إذا تجاهل ــو الصحي ه

جهودهــا لســحق املعارضــة، فغالــب الظــن أن الشــيعة الناقمــن )والســّنة 

غــر الراضــن عــن الظــروف يف اململكــة(، ســينزعون أكــر نحــو التشــّدد 

والتطــرّف، مايتيــح فرصــاً أكــرب أمــام إيــران للتدّخــل. وإذا فشــلت 

ــكان آخــر يف  ــزال ســلس لألســطول الخامــس يف م ــن إن واشــنطن يف تأم

املنطقــة، فقــد تُضطــّر إىل ســحب قواتهــا مــن البحريــن عــى عجــل، األمــر 

الــذي قــد تصــّوره إيــران وأعــداء أمــركا يف املنطقــة بأنــه هزميــة مذلّــة، 

ــات  ــة للوالي ــون قيمــة ُمجدي ــاء غــر املســتقرين ال ميثل ــرباً أن الحلف معت

املتحــدة. ومــن الــروري واملمكــن يف آٍن اســتنباط صيغــة مختلفــة 

لوضعيــة القــوة األمركيــة يف الخليــج، مبايؤّمــن حاميــة أفضــل للمصالــح 

املخاطــر  املقبــل، مــع خفــض  العقــد  املنطقــة خــالل  األمركيــة يف 

والتكاليف.

وجهــود  إيــران  يف  املقاومــة  اقتصــاد 

اإلصالح املتعرة
ــن  ــه الباحث ــراً )23 ســبتمرب 2016( أشــار في ــد واشــنطن تقري ــر معه ن

ماثيــو ليفيــت وكاثريــن بــاور إىل أن الحــظ قــد حالــف إيــران يف جهودهــا 

ــل  ــة عم ــت فرق ــا أوقف ــة عندم ــارف العاملي ــم املص ــب دع ــة لكس الرامي

دوليــة تقــوم بوضــع معايــر مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، 

ــادة  ــر مض ــاذ »تداب ــدان التخ ــا للبل ــذ دعوته ــد، تنفي ــام واح ــدة ع ومل

اســتباقية« مــن أجــل حاميــة أنظمتهــا املاليــة مــن املخططــات اإليرانيــة 

ــر  ــق املعاي ــران عــى تطبي ــرص عمــل إي ــن أن ف ــة، معتربي غــر املروع

الدولية ضئيلة.

وكانــت »فرقــة العمــل املعنيــة باإلجــراءات املاليــة« قــد أدرجــت إيــران 

عــى قامئتهــا الســوداء منــذ إنشــاء القامئــة يف عــام 2008، ومــن املتوقــع 

ــل«  ــاً يف »خطــة عم ــل تقّدم ــو املقب ــول شــهر يوني ــران بحل ــرز إي أن تُح

تهــدف إىل وضــع حــد للســلوك املــايل غــر املــروع، ومــن بينــه متويــل 

الجامعــات اإلرهابيــة مثــل »حــزب اللــه« اللبنــاين، وامليليشــيات الشــيعية 

العراقيــة، و »فيلــق القــدس« اإليــراين. وإذا مل يتحقــق ذلــك، ســيتم إعــادة 

فرض التدابر املضادة. 

وأشــار التقريــر إىل أن الجــدل الدائــر يف إيــران حــول القانــون ذو الصلــة 

ــده لإلرهــاب أعــاق أي تقــدم يف هــذا املجــال، وكان مــن املقــرَّر  وتحدي

ــة  ــن فرق ــؤولن م ــع مس ــايض م ــبوع امل ــا يف األس ــامع يف روم ــد اجت عق

العمــل يركّــز عــى األنظمــة القضائيــة العاليــة املخاطــر، إال أن املســؤولن 

اإليرانيــن ألغــوا مشــاركتهم قبــل أقــل مــن 48 ســاعة مــن الوقــت املقــرر 

لعقــد اجتــامع املجموعــة الفرعيــة، حيــث تواجــه فكــرة اتخــاذ إجــراءات 

ــرة مــن  ــران اإلرهابيــن معارضــة كب ــل وكالء إي لتقليــص أو إيقــاف متوي

قبــل املتشــددين املقربــن مــن »فيلــق الحــرس الثــوري اإلســالمي« 

واملرشــد اإليــراين األعــى آيــة اللــه عــي خامنئــي. ومــن املرجــح أن يجادل 

املســؤولون اإليرانيــون بأنــه مــن املمكــن اســتخدام القضيــة ضــد الرئيــس 

حسن روحاين يف العام املقبل عندما يرشح نفسه العادة انتخابه.

وكان الرئيــس روحــاين قــد دعــا إىل عقــد اجتامعــات رفيعــة املســتوى يف 

ــة مل  ــات املرفي ــأن العقوب ــة ب ــن الشــكاوى اإليراني ــر ع ــورك للتعب نيوي

ــران  ــع إي ــل م ــن التعام ــل، لكــن املصــارف تخــى م ــا بالكام ــم رفعه يت

ألنــه مــا زال عــى طهــران الحــد مــن الســلوك غــر املــروع الــذي يجعــل 

منهــا خطــراً ماليّــاً. ويف الوقــت نفســه، مــا زال عــى املســؤولن اإليرانيــن 
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ــة الخاصــة باالمتثــال للمعايــر الدوليــة  معالجــة املســألة التكنوقراطي

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

ــْن  ــران إىل مرف ــر إي ــد تش ــة، ق ــر الدولي ــال للمعاي ــن االمتث ــدالً م وب

بارزيـْـن - هــام »بانــك ســپه« و«بانــك ملــت« - كمــالذات آمنــة محتملــة 

للتعامــل مــع الغــرب. ويبــدو أن  بعــض الرســائل التــي نرتهــا وســائل 

إعــالم إيرانيــة تُظهــر أن هذيــن املرفــن -اللذيــن يشــهد تاريخهــام عــى 

أنهــام األكــر تحايــالً عــى العقوبــات الدوليــة- يرفضــان إجــراء معامــالت 

ــة  ــة هندس ــي رشك ــاء«، وه ــم االنبي ــة »خات ــح رشك ــة لصال رصف أجنبي

وبنــاء كبــرة تابعــة لقــوات »الحــرس الثــوري«؛ وقــد ميثــل اتخــاذ إيــران 

لهذيــن املرفــن محاولــة لتقديــم بديــل عــن االمتثــال الكامــل مبوجــب 

اتفاق إيران مع فرقة العمل الدولية.

ورأى التقريــر أنــه مــن دون اإلصــالح املنهجــي، ليــس هنــاك ســبب 

ــطة  ــورط يف أنش ــتمران يف الت ــن يس ــن ل ــن املرف ــأن هذي ــاد ب لالعتق

خادعــة. وهكــذا بالضبــط صمــد النظــام اإليــراين بوجــه العقوبــات وســّهل 

التمويــل غــر املــروع يف الســنوات املاضيــة. ويف غيــاب إصالحــات 

ــراين يف العمــل بهــذه  ــة، فمــن املرجــح أن يســتمر االقتصــاد اإلي جوهري

الطريقة.


