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هــل يصــل الدعــم اإليــراين للحوثيــن مــن 

بوابة ظفار العامنية؟
ادعــى موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )31 أغســطس 2016( أن اململكــة 

الســعودية العربيــة الســعودية تشــعر بــأن ســلطنة ُعــامن تضــع نفســها 

تدريجياً يف صف إيران من خالل ما تدعيه من حيادية.

ووفقــاً للموقــع فــإن مســؤولني أمنيــني وعســكريني مقربــني مــن ويل ويل 

العهــد ووزيــر الدفــاع األمــر محمــد بــن ســلامن بــدأوا يرصحــون 

بانتقادهــم اللــويب اإليــراين النشــط يف مســقط، ومــن بــني أولئــك 

ــق  ــلطاين الفري ــب الس ــر املكت ــراين وزي ــارب العامين-اإلي ــن للتق املؤيدي

ســلطان بــن محمــد النعــامين الــذي يــرشف بشــكل غــر رســمي  أيضــاً 

عــىل جهــاز أمــن الدولــة وعــىل جهــاز األمــن العــامين الداخــي املتعــاون 

مع جهاز املخابرات الربيطاين.

وأشــار التقريــر إىل أن أجهــزة األمــن العامنيــة قامــت بتوطيــد عالقتهــا 

مــع الفصائــل اليمنيــة بهــدف تعزيــز أمــن الحــدود بــني البلديــن، ونقــل 

ــامن تغــض الطــرف عــن  عــن االســتخبارات الســعودية اعتقادهــا أن ُع

الدعــم الــذي يصــل جامعــة الحــويث مــن محافظــة ظُفــار عــىل الحــدود 

مع اليمن.

ويســود االعتقــاد لــدى البعــض أن مطــار صاللــة وهــي املدينــة الرئيســية 

يف اإلقليــم، وبعــض الجــزر الصغــرة حولــه، تســتخدم كممــرات ومراكــز 

ــذا  ــني يف ه ــن الحوثي ــة للمتمردي ــة املخصص ــلحة اإليراني ــن األس تخزي

اإلقليم الذي ال تُحكم مسقط سيطرتها الكاملة عىل أطرافه. 

ــا  ــي تتبناه ــة الت ــة والحيادي ــية اإلقليمي ــر أن الدبلوماس ــى التقري وادع

مســقط تخفــي يف طياتهــا تفاصيــل عالقــة وطيــدة تتمثــل يف اســتضافة 

قــادة جامعــة الحــويث بشــكل منتظــم منــذ املفاوضــات الفاشــلة التــي 

جــرت يف الكويــت يف 31 يوليــو 2016، فقــد اســتضافت وزارة الداخليــة 

العامنيــة -التــي يرأســها يونــس بــن علــوي بــن عبداللــه- الحوثيــني يف 

فنــدق البســتان، بالقــرب مــن األجنحــة التــي تشــغلها الدائــرة الضيقــة 

لحليفهم الرئيس اليمني السابق عي عبدالله صالح.

وكانــت الريــاض قــد منعــت طائــرة الوفــد الحــويث املشــارك باجتامعــات 

الكويــت مــن العــودة لصنعــاء عــىل مــن طائــرة عامنيــة، بعــد أن 

ــرة يف إحــدى مطــارات اململكــة لتفتيشــها إال أن  ــوط الطائ ــت بهب طالب

السلطات العامنية رفضت االستجابة للطلب السعودي.

املتنامــي  النشــاط  طهــران قلقــة مــن 

لجامعات السنة يف إيران   
يتنامــى قلــق طهــران مــن النشــاط املتزايــد لألقليــات الســنية واحتامالت 

ــن  ــراد الذي ــوف األك ــة يف صف ــة، وخاص ــوى إقليمي ــوذ ق ــا لنف خضوعه

يتلقــون الدعــم مــن أربيــل، مــام دفــع بالســلطات اإليرانيــة إىل إرســال 

تحذير صارم لحكومة كردستان العراق من مغبة دعم أكراد إيران. 

ــن  ــاز األم ــس جه ــامخاين رئي ــي ش ــرال ع ــادر إىل أن األدم ــر املص وتش

القومــي اإليــراين قــد طلــب مــن وزيــر داخليــة إقليــم كردســتان العــراق 

ــام  ــني  ك ــنة اإليراني ــب الس ــكرات تدري ــالق معس ــنجاري إغ ــم س كري

أرسل رسالة مشابهة لوزير البيشمرغة مصطفى سيد قادر.

وتتهــم حكومــة إيــران الجامعــات الســنية مــن األكــراد واألذريــني 

والركــامن والعــرب األحوازيــني بتلقــي الدعــم مــن الريــاض وإســالم آباد، 

كــام يحظــى املتمــردون األكــراد اإليرانيــون بدعــم أكــراد الــدول املجاورة 

ــي  ــزب الدميقراط ــك الح ــتاين، وكذل ــامل الكردس ــزب الع ــص  ح وباألخ

الكردســتاين اإليــراين )KDP-I( الــذي يتلقــى مقاتلــوه التدريــب يف جبــال 

ــة مبســاعدة اســتخبارات حــزب  ــة اإليراني ــل عــىل الحــدود العراقي قندي

االتحاد الكردستاين.

وأشــار موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )31 أغســطس 2016( إىل أن 

الحــرس الثــوري اإليــراين يخــى مــن توظيــف الجامعــات الســنية 

ــم  ــران لتقس ــن إي ــريب م ــزء الغ ــا يف الج ــز معظمه ــي يرك ــة الت اإليراني

الهــالل الشــيعي الــذي يتشــكل مــن طهــران وبغــداد ودمشــق إىل 

ــن  ــم م ــا الدع ــر له ــل إذا توف ــك بالفع ــق ذل ــن أن يتحق قســمني، وميك

قبل القوى املناوئة للنفوذ اإليراين يف املنطقة.

ــران  ــراد إي ــذ أك ــران؛ أخ ــق بطه ــن القل ــد م ــارت املزي ــادرة أث ويف مب
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ــي  ــق الت ــدي خل ــة مجاه ــن حرك ــون م ــون يتقرب ــم اإلقليمي وحلفاؤه

ــداً ســعودية وراء  ــك ي ــران أن هنال ــد طه ــم رجــوي، وتعتق تقودهــا مري

ــس يف  ــد بباري ــذي عق ــق ال ــدي خل ــر مجاه ــي مؤمت ــارب، فف ــذا التق ه

شــهر يوليــو املــايض؛ كانــت مشــاركة األمــر ســعود الفيصــل رئيــس جهــاز 

االستخبارات السعودية السابق ملفتة للغاية. 

تــل أبيــب تســلّم واشــنطن تاجــراً إرسائيلياً 

باع معدات عسكرية إليران
قــّررت محكمــة إرسائيليــة تســليم واشــنطن تاجــراً إرسائيليــاً بــاع إيــران 

قطــع صواريــخ وطائــرات ومدرعــات مصفحــة ومعــدات عســكرية أخــرى 

محظورة عرب شحنها من األرايض اإلرسائيلية مبارشة.

ــني  ــو كوه ــت آري إلياه ــد أدان ــل ق ــا يف إرسائي ــة العلي ــت املحكم وكان

لتورطــه يف بيــع قطــع غيــار لطائــرات حربيــة مــن طــراز »إف4« 

ــت  ــران، وأثبت ــة إلي ــات مصفح ــاوك« ومدرع ــخ »ه و«إف14«، وصواري

ــوا  ــني باع ــه األمريكي ــن رشكائ ــني و3 م ــو كوه ــات أن آري إلياه التحقيق

ــرة: 2000- ــالل الف ــة خ ــرب األرايض اليوناني ــران ع ــورة إلي ــع املحظ القط

2004 وعــرب األرايض اإلرسائيليــة مبــارشة خــالل الفــرة 2013-2012، 

وســيتم تنفيــذ قــرار املحكمــة العليــا بعــد مصادقــة وزيــر العــدل 

ــتحكم  ــه، س ــليمه وإدانت ــال تس ــة. ويف ح ــرار املحكم ــىل ق ــي ع اإلرسائي

عليــه املحكمــة األمريكيــة بالســجن لفــرة 20 عامــاً وغرامــة ماليــة تفــوق 

مليون دوالراً.

وتشــر املصــادر إىل أن تعــاون الــرشكات اإلرسائيليــة مــع إيــران يف املجــال 

العســكري ال يتــرص عــىل هــذه الفضيحــة؛ فقــد ســبق أن كشــف 

التلفزيــون الرســمي اإلرسائيــي عــن تعــاون مــا يقــارب 200 رشكــة 

ــران، وأّن عــدداً كبــراً مــن هــذه الــرشكات يســاهم يف  إرسائيليــة مــع إي

عمليــات تطويــر الربنامــج  النــووي اإليــراين، مثــل رشكــة »أفريــكان 

ــن خــالل  ــارشة وم ــر مب ــران وبصــورة غ ــي تصــدر إىل طه ــل« الت إرسائي

رشكات أوروبيــة الكثــر مــن املعــدات الالزمــة  لتطويــر تقنيــة تخصيــب 

الوقــود النــووي، و«رشكــة حاييــم« التــي تقــوم بتطويــر وســائل االتصــال 

الداخي الحساسة يف عدد من املفاعالت النووية اإليرانية.

ــر  ــال تقري ــني يف إرس ــرات اإليرانيت ــة واملخاب ــؤ وزاريت الخارجي ــار تلك وأث

عــن قيــام 55 رشكــة إيرانيــة بعالقــات تجاريــة واقتصاديــة مــع إرسائيــل 

إىل مجلــس النــواب اإليــراين، جــدالً واســعاً بــني حكومــة حســن روحــاين 

والنواب، يف شهر مايو 2014.

وكانــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة قــد وضعــت رشكات الشــحن 

والنقــل البحــري التابعــة لكارتــل ســامي عوفــر التــي متتلــك 25 يف املئــة 

مــن الصناعــة اإلرسائيليــة، عــىل قامئــة عقوباتهــا، بســبب انتهاكهــا للحظــر 

»زوديــاك«  رشكتــا  كانــت  حيــث  إيــران،  عــىل  املفــروض  النفطــي 

و«باســفيك« التابعــان لكارتــل عوفــر كانتــا تنقــالن النفــط اإليــراين لبيعــه 

يف األســواق. وتعتــرب هــذه القضيــة مــن أكــرب فضائــح العالقــات الرسيــة 

ــة  ــرشت صحيف ــام ن ــايض، ك ــد امل ــالل العق ــب خ ــل أبي ــران وت ــني طه ب

ــة األســلحة  ــرشكات اإلرسائيلي ــر ال ــراً مفصــالً عــن تصدي ــس« تقري »هآرت

الكيميائيــة إىل إيــران والتــي اشــتهرت يف إرسائيــل باســم »فضيحــة 

ــارش  ــار، التاجــر املرتبــط بشــكل مب ــار«، وأشــارت إىل أن نحــوم مانب مانب

باملوســاد، يحتفــظ بعالقــات تجاريــة جيــدة مــع مســؤولني إيرانيــني، وأنــه 

بــاع إيــران 150 طّنــاً مــن مــادة كلوريــد التايونيــل التــي تدخــل يف صناعة 

ــن  ــام كشــفت ع ــرة 1990 إىل 1994، ك ــاز الخــردل الســّمي، خــالل ف غ

قيــام مانبــار بتوقيــع عقــد مــع اإليرانيــني لبنــاء مصنــع قــادر عــىل إنتــاج 

العديــد مــن األســلحة الكيامويــة، فضــالً عــن مصنــع ينتــج أغلفــة القنابــل 

التي تستعمل لتلك األسلحة. 

ــر آخــر أن رشكــة تابعــة ملــويش  كــام كشــفت الصحيفــة نفســها يف تقري

ــات  ــواد ومعلوم ــدات وم ــت مع ــي، باع ــر إرسائي ــو تاج ــف، وه ريجي

وتكنولوجيــا صناعــة الغــازات الســامة وخاصــة غــازي الســارين والخــردل 

ــران خــالل الفــرة: 1992 إىل 1994. وحكمــت املحكمــة عــىل نحــوم  إلي

مانبــار بالســجن ملــدة 17عامــاً بســبب بيعــه أســلحة وتقنيــات عســكرية 

إرسائيلية إليران.

ــام  ــى إمت ــل ع ــية تعم ــاس« الفرنس »دون

صفقة »أوداس« للتسليح 
متــي  املفاوضــات عــىل قــدم وســاق  إلمتــام  صفقــة الســالح  الفرنســية 

 )DONAS( »أو مــا تعــرف رســمياً باســم »دونــاس SFMC  الســعودية

التــي كانــت مخصصــة لتوريــد الســالح الفرنــي للجيــش اللبنــاين بتمويــل 

سعودي.

وال تــأُل وكالــة تصديــر الســالح الفرنــي »أوداس« )ODAS( الجهــد 

ــرام  الصفقــة بالرغــم مــن وجــود خالفــات بــني الجهــات الســعودية  إلب

ــل  ــع أن يدخ ــث يتوق ــة، حي ــىل الصفق ــالرشاف ع ــة ل ــة املختص الداخلي

ــن هــذا  ــث األخــر م ــز االســتحقاق يف الثل ــد حي ــث للعق ــل الثال التعدي

العام.

ــا  ــاق عليه ــم االتف ــي ت ــالت الت ــن التعدي ــة م ــة مجموع ــمل الصفق وتش

منــذ أعاقــت الريــاض تنفيــذ العقــد يف فربايــر وبذلــك ســتذهب املعــدات 

العســكرية التــي كانــت يف البدايــة مقــررة  للبنــان إىل الريــاض مــام يعنــي 

أنــه ســيتوجب عــىل املورديــن تعديــل الطلبــات األوليــة، وإيجــاد رشيــك 

محي سعودي إلمتام الصفقة.

ــاً  ــت اجتامع ــد رتب ــي »أوداس« ق ــر الســالح الفرن ــة تصدي ــت وكال وكان
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ــة  ــن الفرنســيني املشــركني يف العقــد مــع حــوايل ســتني رشك ــني املوردي ب

ســعودية مختلفــة اختارتهــا وزارة املاليــة الســعودية إلمتــام هــذه الصفقة، 

ومــن بينهــا رشكات تتمتــع بعالقــات وثيقــة مــع العائلــة الســعودية 

ــان  ــة بقش ــة إىل رشك ــل«، باإلضاف ــة »الزام ــا مجموع ــا فيه ــة مب الحاكم

ــن  ــدد م ــع ع ــع بصــالت  م ــي تتمت ــي، والت ــني الفرن ــن اليم ــة م املقرب

الــرشكات الفرنســية، إال أنهــا ال تحظــى بتفضيــل وزارة الدفــاع الفرنســية 

يف الوقت الحايل.

ومــن بــني الــرشكات الفرنســية املشــاركة يف عقــد »دونــاس«: رشكــة 

ــو«  ــس«، و«رين ــاص«، و«ثال ــة، و«إيرب ــة النورمندي اإلنشــاءات امليكانيكي

لصناعة العربات العسكرية، و«نيكسر«.

تعزيــز التعــاون االســتخبارايت بــن أمريــكا 

والسعودية
أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )26 أغســطس 2016( أن ويل العهــد 

وزيــر الداخليــة الســعودية األمــر محمــد بــن نايــف قــد أجــرى سلســلة 

اتصــاالت ولقــاءات مــع  دبلوماســين وموظفــن أمنيــن أمريكيــن بشــأن 

تعزيز التعاون يف ملفي مكافحة اإلرهاب، والوضع يف اليمن.

ــة  ــة األمريكي ــتخبارات املركزي ــة االس ــر وكال ــر إىل أن مدي ــار التقري وأش

ــع ويل  ــاً م ــن حديث ــؤولن األمريكي ــر املس ــن كان أك ــون برين CIA ج

العهــد، كــام تــم عقــد اجتامعــن يف جــدة  بــن معــاوين األمــر محمــد 

ومعــاوين برينــان  بحضــور نائــب رئيــس االســتخبارات العامــة الســعودية 

يوســف اإلدريــي، وتناولــت االجتامعــات ســبل تنســيق العمليــات 

امليدانيــة يف مواجهــة داعــش مبــا يف ذلــك: اإلرشاف الجــوي وتزويــد وزارة 

الداخليــة الســعودية بأنظمــة رصــد وتنصــت متطــورة تــم وضعهــا 

ــة يف  ــة العامل ــة مجموعــات االســتخبارات األمريكي مؤخــراً تحــت خدم

الرشق األوسط.

جــدة  يف  زايــد  بــن  طحنــون  الشــيخ 

وواشنطن
قــام مستشــار األمــن الوطنــي بدولــة األمــارات الشــيخ طحنــون بــن زايــد 

بزيــارة إىل جــدة للقــاء ويل ويل العهــد وزيــر الدفــاع األمــر محمــد بــن 

سلامن. 

ووفقــاً لتقريــر نــرشه موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« فــإن الشــيخ طحنــون 

ــركة  ــات املش ــورات العملي ــلامن تط ــن س ــد ب ــر محم ــع األم ــش م ناق

للبلديــن يف مواجهــة كل مــن: تنظيــم القاعــدة يف عــدن واملتمرديــن 

الحوثيني عىل الحدود الجنوبية.

ــايض  ــبوع امل ــنطن االس ــارايت واش ــي اإلم ــن الوطن ــار األم ــام زار مستش ك

ــان،  ــة جــون برين ــة األمريكي ــة االســتخبارات املركزي ــر وكال ــى مبدي والتق

ــر  ــه وزي ــد أن ــذي يُعتق ــون وال ــي البنتاغ ــار موظف ــع أحــد كب ــك م وكذل

ــة  ــارة عــىل صل ــر. ويعتقــد أن تكــون الزي الدفــاع األمريــي أشــتون كارت

بعــدد مــن القضايــا الدوليــة واإلقليميــة ورمبــا تكــون قــد تناولــت 

توقعــات املخابــرات املركزيــة عــن تطــور هــذه القضايــا بعــد االنتخابــات 

الرئاسية األمريكية.

ال خطط للتجنيد اإللزامي يف السعودية 
أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )28 أغســطس 2016(  أن خــادم 

ــدم  ــع ع ــو قاط ــى نح ــرر وع ــد ق ــلامن ق ــك س ــن املل ــن الرشيف الحرم

ــر  ــة، وأم ــة العســكرية اإللزامي ــزم الســعودين  بالخدم ــرار يل إصــدار ق

بعــدم التطــرق للموضــوع مــرة أخــرى. وأضــاف التقريــر أن امللــك 

يعتقــد أن اململكــة قــادرة عــى تجنيــد مــاال يقــل عــن 200 ألــف مقاتــل 

مــن القبائــل الســعودية مــن نجــد وحدهــان باإلضافــة إىل منســويب وزارة 

الداخلية والحرس الوطني

الساحة اليمنية تتجه نحو الجمود
توقــع موقــع »جينز« العســكري )26 أغســطس 2016( أن تشــهد الســاحة 

ــات  ــل مفاوض ــب فش ــة عق ــة املاضي ــهر الثالث ــوداً يف األش ــة جم اليمني

السالم التي رعتها األمم املتحدة يف 7 أغسطس املايض.

ومــن املعتقــد أن تركــز غــارات طــران التحالــف عــىل املناطــق الحدوديــة 

وشــامل العاصمــة صنعــاء بهــدف دعــم القــوات املواليــة للحكومــة 

اليمنيــة، يف حــني تتجــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودولــة واإلمــارات 

ملواجهة تنظيم القاعدة يف الجنوب بدالً من مواجهة الحوثيني.

وكان وزيــر الخارجيــة األمريــي جــون كــري قــد أجــرى محادثــات مــع 

ويل ويل العهــد وزيــر الدفــاع محمــد بــن ســلامن محادثــات بجــدة يف 25 

أغســطس املــايض ملناقشــة فــرص اســتئناف محادثــات الســالم بــني 

األطراف اليمنية دون التوصل إىل نتيجة.

يف   S-300 منظومــة  تنــرش  مل  إيــران 

»فوردو«
تُظهــر صــور األقــامر الصناعيــة التــي حصــل عليهــا موقــع »جينــز« 

العســكري )2 ســبتمرب 2016(  أن إيــران مل تقــم بنــرش منظومــة الدفــاع 

الجوي طويلة املدى S-300 حول منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

وكانــت وســائل إعــالم إيرانيــة قــد ادعــت يف 28 أغســطس املــايض نــرش 
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تطورات  عسكرية

منظومــة S-300 حــول منشــأة فــوردو التــي تــم تشــييدها داخــل أحــد 

الجبال لحاميتها من الهجامت الجوية.

وقــد عــززت إيــران روايتهــا مــن خلــل نــرش لقطــات تظهــر منصــة إطــالق 

ورادار اشــتباك 64N6 تابعــني لهــذه املنظومــة. وبينــام ظهــر أحــد رادارت 

64N6 مفــككاً خــالل عــرض اليــوم الوطنــي يف شــهر أبريــل املــايض؛ إال أن 

هــذه هــي أول مــرة تظهــر فيهــا منصــة إلطــالق صواريــخ S-300 التــي 

حصلــت عليهــا إيــران، ومــن املمكــن أن تكــون بعــض اللقطــات قــد تــم 

أخذهــا يف منطقــة فــوردو إال أن اللقطــات األخــرى التــي أظهــرت مكونات 

منظومة  S-300 ال تدل جغرافياً عىل ذلك.

ــا  ــا يُعتقــد أنه ــد أظهــرت لقطــات مل ــة ق ــت صــور األقــامر الصناعي وكان

 ،S-300 ــي ــن بطاريت ــوي، وتتضم ــاع الج ــة للدف ــب تابع ــدة للتدري قاع

ومثــان منصــات إلطــالق الصواريــخ، ورادار اشــتباك 30N6، باإلضافــة إىل 

 .64N6 ردار اشتباك

ــي  ومل يتضــح بعــد إذا مــا كانــت املنظومــة املتوفــرة لــدى إيــران ه

S-300PMU1 أو املنظومــة األخــرى ملشــابهة لهــا S-300PMU2 والتــي 

تتمتع بصواريخ ذات مدى أبعد من األوىل. 

ــيمروز  ــرجي تش ــال س ــريت جورن ــوول س ــة ال ــألت صحيف ــام س وحين

ــت  ــا حصل ــو إذا م ــة يف ماي ــك التقني ــة روزت ــذي ملجموع ــر التنفي املدي

ــوا  ــران عــىل الطــراز  PMU1  مــن منظومــة S-300 أجــاب بأنهــم لب إي

ــراز S-300PMU1 إال أن  ــذا الط ــط إىل ه ــون فق ــم يحتاج ــرشط وأنه ال

ترصيحات تشيميزوف يف يونيو ناقضت ترصيحاته يف مايو.

ــج  ــد نفوذهــا يف الخلي موســكو تســعى مل

العريب عى حساب واشنطن
ــران  ــن إي ــة ب ــدور رحاهــا بالوكال تســعى روســيا إلدارة الحــرب التــي ت

وتركيــا شــامل العــراق وســوريا وذلــك مــن خــال االســتحواذ عــى الــدور 

الــذي كانــت تشــغله الواليــات املتحــدة تقليديــاً، حيــث تتفــاوض 

موســكو عــى وقــف دعــم أكــراد ســوريا مقابــل موافقــة تركيــا عــى بقــاء 

ــران يف  ــع إي ــكري م ــي والعس ــا األمن ــزز تعاونه ــوري، وتع ــام الس النظ

سوريا والعراق.

ووفقــاً ملوقــع »جينــز« )22 أغســطس 2016( فإن روســيا تســعى إلنشــاء 

عاقــة تعــاون بــن تركيــا وإيــران لتوســيع نفوذهــا الجيو-ســيايس، وذلــك 

بالتزامــن مــع تقليــص الواليــات املتحــدة وجودهــا يف املنطقــة، وترغــب 

روســيا يف تعزيــز رصاع الوكالــة بهــدف زيــادة تكلفــة املواجهــات 

املستقبلية بن إيران والواليات املتحدة.

وكانــت قاذفــات روســية مــن طــراز Tu-22M وSu-34 قد شــنت غارات 

عــى مواقــع املعارضــة الســورية انطاقــاً مــن قاعــدة همــدان اإليرانيــة، 

وعــى الرغــم مــن أن إيــران أكــدت أن اســتخدام روســيا للقاعــدة أمــر 

ــة  ــح القــوى األجنبي ــراين ال يســمح مبن ــك ألن الدســتور اإلي مؤقــت وذل

ــن  ــع أن متك ــن املتوق ــه م ــة، إال إن ــى األرايض اإليراني حــق الحصــول ع

ــتقباً  ــدة مس ــذه القاع ــتخدام ه ــن اس ــكو م ــا يف موس ــران حلفاءه طه

طاملــا أن إيــران ســتكون بحاجــة املســاعدة الروســية ملواجهــة الواليــات 

املتحدة.

وتســر املصــادر إىل أن روســيا قــد بــدأت إرســال قطــع منظومــة الدفــاع 

الجــوي S-300 التــي اشــرتها إيــران منهــا، ويحتمــل أن تدخــل املنظومــة 

طــور التشــغيل بدايــة 2017 مــام يصعــب الخيــار العســكري عــى 

الواليات املتحدة أو إرسائيل حال انهيار االتفاق النووي.

ــة« يف ســيناء  ــم »الدول ــزود تنظي ــران ت إي

بأسلحة ومعدات
ــن  ــني م ــا« صــوراً ملقاتل ــم »امله ــل اس ــر يحم ــىل توي كشــف حســاب ع

ــع   ــة الصن ــادق إيراني ــون  بن ــرع ســيناء وهــم يحمل ــة« ف ــم »الدول تنظي

)الســيد عيــار AM-50 ( املشــابهة للبندقيــة النمســاوية شــتاير إتــش إس 

50  التــي  كانــت تُشــاهد يف غــزة وســوريا وأماكــن متفرقــة مــن الــرشق 

األوسط.  

ــك  ــرع ســيناء ميتل ــة ف ــم الدول ــن« أن تنظي ــع »كابشــس ت وأضــاف موق

صواريــخ »كورنيــه« وعربــات مصفحــة تــم الســيطرة عليهــا مــن الجيــش 

املــرصي، وقــد تــم أخــذ كل الصــور التــي نُــرِشت مــن فيــدو بثــه تنظيــم 

الدولة فرع سيناء.

أســطولها  تجديــد  تنــوي  الســعودية 

الرشقي

أعلنــت رشكــة VT Halter Marine األمريكيــة التابعــة ملجموعــة 

ســنغافورة للتقنيــات الهندســة )ST Engineering(  عزمهــا تنفيــذ 

الســفن مــع رشكــة »رايثــون« األمريكيــة  لبنــاء  مــرشوع مشــرك 

ومجموعة »الزامل« السعودية. 

ــل  ــذي يحم ــرك ال ــرشوع املش ــنغافورية أن امل ــة الس ــت املجموع وقال
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املستشــارين- الحديــث حــول الصفقــة الحاليــة لــرشاء 72 مقاتلــة 

ــر أن  ــن األم ــة م ــادر مقرب ــر إىل مص ــار التقري ــث أش ــون«، حي »تايف

الصفقــة ســتكتمل و ســيجري تســليم مــا تبقــى مــن الطائــرات يف أقــرب 

وقت ممكن.

ــرشاء 48  ــد ل ــب جدي ــدم بطل ــامل التق ــن احت ــر ع ــدث األم ــام تح ك

مقاتلــة، وتحــدث عــن بعــض االعتبــارات التــي قــد تُســهل العمــل عــى 

إنجاز صفقة جديدة ومن أبرزها:

مســتقبل طائــرات التورنيــدو العاملــة لــدى ســاح الجــو الســعودي . 1

ومــدى جاهزيــة الرشكــة الربيطانيــة BAE سيســتمز  للمســاعدة يف 

هذا الشأن.

آليــات الدفــع وإذا مــا كان االتفــاق عليهــا سيســبق أو يلحــق . 2

االتفاقية.

ــى . 3 ــر  وع ــث أن األم ــعودي، حي ــب الس ــا للجان ــل التكنولوجي نق

األرجــح ســربط إبــرام العقــد باتفــاق يســمح للمملكــة باملشــاركة 

يف إنتاج قطع الطائرة.

ــن  ــد م ــتعجل يف رشاء املزي ــر مس ــدو غ ــر يب ــر إىل أن األم ورأى التقري

مقاتــات »تايفــون«، إال إنــه مصمــم عــى امتــاك ســاح الجو الســعودي 

ما ال يقل عن 120 طائرة من هذا الطراز.

ــكرية  ــرات عس ــج طائ ــد تنت ــعودية ق الس

للشحن
اعتــرب موقــع »فوركاســت إنرناشــونال« األمريــي، املتخصــص يف إصــدار 

التحليــات املتعلقــة بالــرشكات الدفاعيــة والصناعــات الجويــة، أن توقيع 

ــن  ــن ب ــع الســعودية م ــة م ــاق رشاك ــة اتف ــوف« األوكراني ــة »أنتون رشك

النقــاط املضيئــة للرشكــة، مشــراً إىل أن الرشكــة األوكرانيــة أبرمــت اتفــاق 

رشاكــة مــع رشكــة »تقنيــة« الســعودية لتطويــر وتصنيــع طائــرة شــحن 

خفيفة من نوع »إيه إن32-« باململكة.

ــا للمملكــة، مــع  ــل التكنولوجي ــي نق ــاق »يعن ــع أن االتف وأضــاف املوق

ــر  ــراً إىل أن األم ــن«، مش ــرباء أوكراني ــد خ ــى ي ــعودين ع ــب الس تدري

تطــور: »عندمــا وقعــت اململكــة اتفاقــاً لــرشاء 30 طائــرة نقــل تكتيكيــة 

مــن نــوع »إيــه إن178-«. وأكــد أن األمــور إذا ســارت بشــكل جيــد فــإن 

تلك الطائرات قد تنتج يف نهاية املطاف عى يد السعودين.

وأنتونــوف »إيــه إن- 178« هــي طائــرة نقــل عســكري نفاثــة تســتخدم 

يف الخدمــات اإلقليميــة، وتصــل حمولتهــا إىل 18 طنــاً، وهــي قابلــة 

لحمل حاويات »IATA« للنقل.

برنامــج  للتقــدم ملناقصــة مشــاريع  يهــدف  اســم ZHR( ماريــن( 

ــود  ــرط وج ــث يُش ــي حي ــعودي الرشق ــريب الس ــطول الح ــث األس تحدي

رشيــك محــي،  ويشــرك كل طــرف بثلــث رأس املــال الــذي يبلــغ 

مجموعه 800 ألف دوالر أمريي.

املــرشوع  أن   ST Engineering الســنغافورية  املجموعــة  وقالــت 

املشــرك )ZHR ماريــن( ســرفع مــن قــدرة رشكــة  )VT ماريــن هولــر( 

ــل«  ــة »الزام ــربات مجموع ــن خ ــيزيد م ــفن وس ــاء الس ــاريع بن يف مش

وقــدرة رشكــة »رايثــون« يف مجــاالت تكامــل األنظمــة ومجاالت التســليح 

واألنظمة البحرية.

وتعتــرب رشكــة ســنغافورة للتقنيــات البحريــة املحــدودة؛ الــذراع البحــري 

الرئيــي ملجموعــة رشكات ســنغافورة للتقنيــات الهندســية، حيــث تقــدم 

خدمــات اإلصــاح والتحويــل لطيــف واســع للســفن البحريــة والتجاريــة، 

وقــد أثبتــت قدرتهــا عــى تنفيــذ مشــاريع متكاملــة مــن التصميــم حتــى 

التنفيــذ، ورضبــت رقــامً قياســياً يف تقديــم محتــوى هنــديس عــايل 

املســتوى إلصــاح الســفن وخدمــات تحويــل الســفن للزبائــن يف كافــة 

أرجــاء العــامل، كــام تقــدم مجموعــة مــن الحلــول الهندســية املســتدامة 

 ،STSE Engineering مــن خــال رشكاتهــا الهندســية الفرعيــة بقيــادة

ــارب 23  ــا يق ــف م ــم وتوظ ــال ضخ ــنغافورية رأس م ــة الس وللمجموع

ألــف عامــل يف أرجــاء العــامل، ولهــا مــا يزيــد عــى 100 رشكــة فرعيــة يف 

46 مدينة عرب 24 بلد.

ووفقــاً ملوقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )31 أغســطس 2016( فقــد مهــد 

الطريــق ملجموعتــه  الزامــل  مديــر مجموعــة  الزامــل  عبدالرحمــن 

للحصــول عــى عقــد تجديــد األســطول الرشقــي التابــع للقــوات البحريــة 

ــر يف  ــور كب ــة حض ــذه املجموع ــيكون له ــث س ــعودية، حي ــة الس امللكي

ــة  ــك رشك ــل كذل ــة الزام ــارك مجموع ــربى، وتش ــعودية الك ــود الس العق

ــث  ــة لتحدي ــة البحري ــات الدفاعي ــة بالصناع ــية املختص DCNS الفرنس

األسطول الغريب.

صفقــة ســعودية جديــدة محتملــة لــرشاء 

مقاتات »تايفون«
أشــار موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )2 ســبتمرب 2016( أن ويل ويل العهــد 

وزيــر الدفــاع الســعودي محمــد بــن ســلامن عقــد اجتامعــاً مع مســؤولن 

عســكرين أبــدى فيــه اهتاممــاً بــرشاء املزيــد مــن مقاتــات »تايفــون« 

لساح الجو السعودي. 

وتنــاول االجتــامع -الــذي حــره رئيــس هيئــة األركان الســعودية العامــة 

الفريــق عبــد الرحمــن بــن صالــح البنيــان ونائبــه الفريــق فيــاض الرويي 

العتيبــي، وعــدد مــن  بــن صالــح  الجويــة محمــد  القــوى  وقائــد 
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الرياض تتسلم مروحيات AH-6i قريباً

 24 لشــحن  النهائيــة  بالتحضــرات  املتحــدة  أمريكيــة  تقــوم رشكات 

ــا  ــراز AH-6i أو م ــوم ط ــتطالع والهج ــة لالس ــة مخصص ــة خفيف مروحي

تســمى )بالطــر الصغــر( للمملكــة العربيــة الســعودية.  وقــد تــم اإلعالن 

عــن اســتدراج للعــروض لنقــل املروحيــات عــىل موقــع  »فــرص العمــل 

االتحادي« بتاريخ 24 أغسطس 2016.

وبحســب اإلعــالن فســيتم نقــل أول 12 طائــرة إىل الســعودية جــواً 

ــف  ــل النص ــيتم نق ــام س ــي، بين ــرس الوطن ــرصف الح ــت ت ــا تح لوضعه

ــل  ــاج بكام ــوط اإلنت ــي خط ــث مت ــراً، حي ــات بح ــن املروحي ــاين م الث

طاقتها يف مصانع بوينغ يف أريزونا.

ــد  ــه ق ــو إال أن ــة يولي ــدء بالتســليم نهاي ــم الب ــن املفــرض أن يت و كان م

تأجــل ذلــك لعــدة أســباب، وتبــني وجــود دفعــة مــن  ســت مروحيــات 

ــي  ــرس الوطن ــلم الح ــع أن يتس ــو، ويتوق ــاج يف يوني ــوط االنت ــىل خط ع

السعودي الدفعة األخرة من املروحيات يف فرباير 2017. 

ــة  ــن أنظم ــي تتضم ــزات الت ــن املي ــد م ــة بالعدي ــذه املروحي ــع ه وتتمت

الكرونيــة مالحيــة متطــورة، ولديهــا القــدرة عــىل حمــل ترســانة أســلحة 

كبــرة ومتنوعــة تتضمــن املدافــع الرشاشــة عيــار mm 7.62 و عيــار 12.7 

mm وصواريــخ »هيلفايــر« جــو-أرض املوجهــة كــام ميكــن ألنظمتهــا مــن 

.AH-64E العمل البيني مع أحدث طراز من مروحيات أباتيش

الطارئــة  االحتياجــات  لتوفــر  صفقــة 

للقوات الربية السعودية
أرســلت الهيئــة العامــة لــأركان الســعودية عــدداً مــن التوصيــات لــويل 

ــة  ــن قامئ ــلامن تتضم ــن س ــد ب ــر محم ــاع األم ــر الدف ــد وزي ويل العه

باحتياجــات طارئــة لدعــم القــدرات القتاليــة للقــوات الربيــة الســعودية 

ــورت«  ــكال ريب ــع »تاكتي ــاً ملوق ــن، ووفق ــن الحوثي ــة املتمردي يف مواجه

)26 أغســطس 2016( فــإن األركان الســعودية اقرحــت تزويــد الجبهــات 

ــدروع  ــد مــن املدافــع الرشاشــة والصواريــخ املضــادة لل ــة باملزي األمامي

وبنادق القناصة ذات املدى الطويل وقاذفات اللهب.

ــز  ــا ردوالر- تعزي ــو ملي ــا نح ــغ قيمته ــي تبل ــة -الت ــن القامئ ــام تتضم ك

ــة  ــات املدولب ــزرة واملركب ــة املجن ــات املدرع ــة بالعرب ــدود الجنوبي الح

ــي  ــكرية الت ــات العس ــات واملدرع ــناد الدباب ــدف إس ــام به ــة األلغ إلزال

ــي تتعــرض  ــع الت ــة أو إلســناد املواق ــدم ملســاعدة الوحــدات املقاتل تتق

لهجوم الحوثين. 

األمــر محمــد بــن ســلامن وتحديــات 

التصنيع العسكري
ميــي النائــب الثــاين وزيــر الدفــاع الســعودي محمــد بــن ســلامن قدمــاً 

بخطــط تطويــر الصناعــات الدفاعيــة الســعودية رغــم  التحديــات 

والعقبات التي تعرض هذه املشاريع.

ويشــر موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )26 أغســطس 2016( إىل أن األمــر 

محمــد يــود العمــل مــع القطــاع الخــاص إلنشــاء صناعــة دفاعيــة 

ســعودية ذات معايــر عامليــة، يف حــن تعمــل املؤسســة الســعودية 

العامــة للتصنيــع العســكري عــى تقييــم قدراتهــا للقيــام بتغــرات 

ــاد  ــتحتاج إىل إيج ــث س ــكرية، حي ــات العس ــاع الصناع ــة يف قط جذري

الخفيفــة  الدبابــات والطائــرات  منشــآت صناعيــة خاصــة لصناعــة 

ــك  ــرات كتل ــخ املضــادة للطائ ــات الصواري ــة منظوم ــرادارات وصناع وال

التي تنتجها املصانع العسكرية الباكستانية والركية.

وأكــد التقريــر أن املشــاريع التــي يتــم العمــل عليهــا للســنوات الخمــس 

ــا  ــط، ومعظمه ــت التخطي ــزال تح ــاء أو الت ــت اإلنش ــا تح ــة إم القادم

ــا  ــا، أم ــي إلنجازه ــيق الخارج ــة والتنس ــربات الخارجي ــى الخ ــد ع يعتم

الصناعــات األكــر تطــوراً كصواريــخ جو-جــو وصواريــخ جــو-أرض فإنــه 

ــات املتحــدة أو االتحــاد األورويب، ولكــن ميكــن  يتــم تصنيعهــا يف الوالي

تعديلها بواسطة خربات أجنبية لجعلها صناعة سعودية.

وعــى الرغــم مــن هــذه العوائــق فــإن األمــر محمــد بــن ســلامن مصمــم 

عــى إنتــاج أســلحة ومنظومــات ســعودية التصنيــع بــدءاً مــن البنــادق 

وحتى املروحيات وطائرات االسناد األريض. 

وأشــار التقريــر إىل  أن األمــر قــد اتفــق مــع والــده امللــك ســلامن عــى 

زيــادة امليزانيــة املخصصــة للصناعــات العســكرية مــن 2 إىل 5 % وذلــك 

بهــدف إنشــاء البنــى التحتيــة الصناعيــة وتأهيــل آالف املهندســن 

السعودين يف مجاالت العلوم وامليكانيك والفيزياء.

تعزيــز التعــاون العســكري بــن الســعودية 

واليابان
أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )2 ســبتمرب 2016( أن األمــر محمــد بــن 

ســلامن يــديب رغبــة متزايــدة بالتعــاون يف املشــاريع البحريــة مــع كربيــات 

الــرشكات الصناعيــة اليابانيــة، حيــث التقــى مؤخــراً مــع مديــر املؤسســة 

العامــة الســعودية للصناعــات العســكرية املهنــدس محمــد املــايض 

وناقش معه سبل التعاون مع اليابان.

ويتطلــع األمــر لــدور ســعودي مبــارش يف بنــاء الســفن الحربيــة لألســاطيل 

ــاء  ــة لبن ــرشكات الياباني ــع ال ــاون م ــرى أن التع ــعودية، وي ــة الس الحربي
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ــارات  ــدة خي ــني ع ــن ب ــد م ــعودية يُع ــاطيل الس ــة لألس ــفن الحربي الس

تتضمن التعاون مع الرشكات الكورية الجنوبية كذلك.

وكانــت اليابــان قــد وقعــت مــع الســعودية مذكــرة تفاهــم لدعــم التجارة 

الدفاعيــة بــني البلديــن أثنــاء الزيــارة األخــرة لألمــر محمــد بــن ســلامن، 

وقالــت وزارة الدفــاع اليابانيــة يف بيــان لهــا إن االتفاقيــة ســتعزز التعــاون 

يف قطاعــات التعليــم والبحــوث والتدريــب املتعلــق بالشــؤون الدفاعيــة 

ــدان بتوســيع التعــاون يف مجــاالت األمــن  ــن، كــام تعهــد البل ــني البلدي ب

واملعدات الدفاعية  البحرية. 

القــوات اإلماراتيــة تشــارك يف عمليــات 

ضد القاعدة جنوب اليمن
نــرش موقــع »جينــز« الدفاعــي تقريــراً )18 أغســطس 2016( عن مشــاركة 

القــوات اإلماراتيــة املســلحة يف مكافحــة القاعــدة جنــوب اليمــن، حيــث 

أظهــر مقطــع مصــور مشــاركة القــوات الربيــة اإلماراتيــة يف عمليــة 

عسكرية ملواجهة تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب.

وكان الهــدف مــن العمليــة التــي شــنتها القــوات اليمنيــة تطهــر زنجبــار 

عاصمــة إقليــم أبــني مــن تواجــد القاعــدة، إال أن لقطــات تلفزيونيــة تــم 

بثهــا يف 14 أغســطس 2016 أظهــرت مشــاركة عــدد مــن األســلحة 

 mm 155 اإلماراتيــة مثــل دبابــات »ليكريــك« ومدافــع »هويتــزر« عيــار

الهــاون  ملنظومــة  الحاملــة  »أغــراب«  املدرعــة  والعربــات   ،  45-G6

120mm عاليــة الرسعــة، وعربــات »منــر عجبــان« خفيفــة التصفيــح 

واملــزودة بقاذفــات صواريــخ »كورنييــه«، كــام ظهــرت معدات تســتخدمها 

 M-ATV ــكوش ــة  أوش ــات املدرع ــة كالعرب ــلحة اإلماراتي ــوات املس الق

.Caiman وعربات

ومل تــورد وكالــة أنبــاء اإلمــارات الرســمية  )وام( نبــأ اشــراك قواتهــا 

ــة عــدا قولهــا أن الرئيــس هــادي أثنــى عــىل الدعــم  املســلحة يف العملي

الــذي قدمــه التحالــف العــريب. ومــن املعــروف أن اإلمــارات قــد أنزلــت 

مجموعــة مدرعــة يف عــدن يف يوليــو 2015 وســيطرت عــىل قاعــدة العنــد 

التــي تبعــد 50 كــم اىل الشــامل مــن عــدن وبعدهــا تــم تحويــل القاعــدة 

كمركز لتدريب القوات اليمنية الحليفة.

ومنــذ ذلــك الحــني شــوهدت دبابــات »ليكــرك« اإلماراتيــة عــدة مــرات يف 

اليمــن الجنــويب، وقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة اإلمــارايت يف يونيــو أن الحرب 

قــد انتهــت بالنســبة لإلمــارات مــام جعــل املراقبيــني يعتقــدون أن 

اإلمــارات ستســحب مــا تبقــى مــن قواتهــا مــن اليمــن قريبــاً، مــام دفــع 

بالوزير لالستدراك بأن ترصيحاته قد تم أخذها عىل غر محملها.

التعــاون الدفاعــي بــن قيــادة القــوات 

املركزية األمريكية والكويت

ــد الجــراح يف 21 أغســطس  ــر الدفــاع الكويتــي الشــيخ خال اســتقبل وزي

2016 قائــد القيــادة املركزيــة األمريكيــة  - املســؤولة عــن منطقــة الــرشق 

األوســط وشــامل إفريقيــا - الجــرال جوزيــف فوتــال والوفــد املرافــق لــه، 

ــإن  ــورت« ف ــكال ريب ــع »تاكتي ــا موق ــي نرشه ــات الت ــب املعلوم وبحس

ــامم  ــكرية ذات االهت ــا العس ــن القضاي ــدد م ــرق لع ــال تط ــرال فوت الج

املشــرك، مؤكــداً أن وزارة الدفــاع األمريكيــة تهتــم بخطــط وزارة الدفــاع 

ــام  ــة. ك ــوات الجوي ــر الق ــي وتطوي ــطول الكويت ــر األس ــة لتطوي الكويتي

تحدث الجانبان حول رضورة وضع حد للحرب املشتعلة يف اليمن.

املشــاة  عربــات  رشاء  بصــدد  الكويــت 

8x8 املدرعة

 8x8 تعتــزم وزارة الدفــاع الكويتيــة رشاء مدرعــات مجنــزة ومدولبــة

لصالــح قواتهــا الربيــة، ووفقــاً ملوقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )26 أغســطس 

ــد  ــق محم ــة الفري ــلحة الكويتي ــوات املس ــس أركان الق ــإن رئي 2016( ف

ــات  ــة رشاء عرب ــة إمكاني ــف ملناقش ــارة كيي ــام بزي ــد ق ــر ق ــد الخ خال

ــيخ  ــاع الش ــر الدف ــل وزي ــث يفض ــا، حي ــن أوكراني ــزرة م ــة مجن مصفح

خالــد الجــراح البــدء باالتصــاالت بــني البلديــن حــول املــرشوع بــدالً مــن 

االنتظار حتى نهاية العام.

ونقــل املوقــع عــن مصــادر مقربــة مــن قيــادة القــوات الربيــة الكويتيــة 

ــق الشــيخ  ــس األركان الفري ــب رئي ــد الجــراح ونائ ــا إن الشــيخ خال قوله

عبداللــه النــواف يتجهــان لــرشاء العربــات املجنــزرة مــن أوكرانيــا أو مــن 

روســيا، وقــد أفضــت املفاوضــات إىل توقيــع اتفــاق تعــاون مبــدأي مــع 

أوكرانيــا لــرشاء حامــالت الجنــود املدرعــة املدولبــة 8×8 طــراز  )ب يت إر 

3 إي 1 ( للقوات املسلحة الكويتية.

ــادة  ــن قي ــد م ــال وف ــت إلرس ــه الكوي ــن توج ــدر ع ــدث املص ــام تح ك

القــوات الربيــة  إىل فرنســا إللقــاء نظــرة عــن كثــب عــىل عربــات رشكــة 

نيكســر VBCI، كــام يتوقــع أن يذهــب الوفــد نفســه إىل كنــدا ملعاينــة 

ــس«  ــرال دينامك ــة »جي ــا رشك ــي تصنعه ــراز LAV III الت ــات  ط العرب

الكندية.
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ــية  ــلحة فرنس ــات وأس ــات ومدرع مروحي

متنوعة للكويت
تفيــد مصــادر عســكرية أن دولــة الكويــت قــد أبرمــت اتفاقــاً مــع رشكــة 

»إيربــاص« لــرشاء ثالثــني مروحيــة طــراز كاراكال H225M بعقــد تصــل 

قيمته إىل نحو مليار يورو، يشمل الصيانة والدعم. 

وستســتخدم القــوى الجويــة والحــرس الوطنــي الكويتــي املروحيــات  

ــيتم  ــة، وس ــات البحري ــاذ وللعملي ــث واالنق ــة والبح ــراض الهجومي لألغ

تزويــد املروحيــات مبدافــع رشاشــة، وتشــمل الصفقــة تدريــب الطياريــن 

ــة باإلضافــة اىل تقديــم خدمــات الدعــم عــىل  وتدريــب وطواقــم الصيان

مدى عامني. 

ــني  ــني الطرف ــات ب ــإن املباحث ــادي ف ــوس« االقتص ــع »يل إيك ــاً ملوق ووفق

ستســفر قريبــاً عــن بيــع الكويــت 120 عربــة مدرعــة خفيفــة مــن 

ــات، ورشاء  ــان زوارق دوري ــث مث ــة، وتحدي ــات الدفاعي ــو« للصناع »رين

ــد  ــت وق ــلمتها الكوي ــي تس ــون« الت ــرات »التايف ــليح طائ ــخ لتس صواري

تصــل مجمــوع الطلبــات الكويتيــة مــن األســلحة الفرنســية إىل ملياريــن 

ونصف يورو.

ــل  ــر مقاب ــة لقط ــرات اآللي ــات الطائ تقني

F-15 رشاء
يــردد الحديــث عــن محــاوالت تبذلهــا رشكــة »بوينــغ« األمريكيــة إلقنــاع 

دولــة قطــر بــرشاء مقاتــالت F-15، ضمــن صفقــة تتضمــن تزويــد 

ــع  ــق بتصني ــا يتعل ــدة أحده ــات جدي ــع القطــري بتقني مشــاريع التصني

طائرة آلية تتطلع قطر لبنائها يف املرحلة القادمة.

ونقــل موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« عــن مصــادر مقربــة عــن مديــر مركــز 

االســتطالع والرصــد التابــع للقــوات املســلحة القطريــة العقيــد خالــد بــن 

أحمــد الكــواري رئيــس لجنــة تســير مــرشوع الطائــرات بــدون طيــار أن 

ــذا  ــيس ه ــر يف تأس ــاعدة قط ــا ملس ــن جاهزيته ــربت ع ــد ع ــغ« ق »بوين

ــة  ــز يف املرحل ــم الركي ــح أن يت ــن املرج ــه م ــة، إال أن ــن الصناع ــوع م الن

األوىل الطائرات اآللية ذات األغراض املدنية.

التصنيــع  يف  التعــاون  لتعزيــز  خطــط 

العسكري بن قطر وتركيا وباكستان
تعمــل الدوحــة لعقــد اجتــامع ثــاليث لوضــع األســس لقيــام عالقــة تصنيــع 

عسكري بني قطر وتركيا وباكستان. 

ــس  ــول الرئي ــتكون املم ــر س ــورت« أن قط ــكال ريب ــع »تاكتي ــد موق وأك

ملشــاريع التصنيــع العســكرية العامــة بــني البلــدان الثالثــة، والتــي 

ستشــمل مشــاريع صناعــة الفرقاطــات والســفن واملروحيــات ومنظومــات 

الدفــاع الجــوي. وأضــاف املوقــع إىل أن أمــر قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد 

ســيزور كال مــن أنقــرة وإســالم آبــاد لتعبيــد الطريــق لعقــد هــذه 

االجتامعات.

البنتاغــون يتجــه لتعزيــز قــدرات القــوات 

الربية القطرية
التقــى وفــد رفيــع املســتوى مــن وزارة الدفــاع األمريكيــة يف زيارتــه 

ــار  ــة ومــع كب ــد العطي ــاع خال ــة لشــؤون الدف ــر الدول للدوحــة مــع وزي

ــة  ــة القطري ــوات الربي ــد الق ــهم قائ ــىل رأس ــكريني، وع ــؤولني العس املس

اللواء محمد بن عي الغانم. 

وأكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )2 ســبتمرب 2016( أن الوفــد األمريــي 

ــىل  ــة ع ــة القطري ــوات الربي ــدرات الق ــر ق ــات لتطوي ــل مقرح ــد حم ق

ــن  ــد م ــة إلنشــاء مزي ــاع القطري ــا وزارة الدف ــي تبذله ــود الت ضــوء الجه

الوحــدات التــي تتمتــع بالكفــاءة والخــربة عــىل عمليــات التدخــل الرسيع 

وخوض الحرب الخاطفة.

ملناقشــة  اجتامعــاً  يعقــد  متيــم  األمــر 

صفقات ساح الجو القطري
ــض  ــة بع ــني ملناقش ــد اجتامع ــن حم ــم ب ــيخ متي ــر الش ــر قط ــد أم عق

ــون«،  ــالت »إف15-« و«تايف ــروض رشاء مقات ــق بع ــي تتعل ــا الت القضاي

العطيــة  الدفــاع خالــد  الدولــة لشــؤون  وحــر االجتامعــني وزيــر 

ــذي  ــة ال ــي العطي ــن ع ــد ب ــكرية حم ــؤون العس ــر للش ــار األم ومستش

شــارك ألول مــرة مبناقشــات برنامــج مشــريات ســالح الجــو القطــري منــذ 

تنحيته عن منصبه كوزير لشؤون الدفاع بداية هذا العام. 

وأشــار موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )2 ســبتمرب 2016( إىل أن حمــد 

العطيــة  أكــد بعــد االجتامعــني أنــه قــد تــم مناقشــة العرضــني بعيــداً عــن 

أية اعتبارات مالية.

ــطول  ــتخباراتية لأس ــام االس ــفينة للمه س

العامين 
ــاً مبــرشوع رشاء ســفينة  ــادة األســطول الســلطاين العــامين قدم متــي قي

مصممــة لتنفيــذ املهــام االســتخباراتية البحريــة بقيمــة 40 مليــون دوالر، 
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تقارير مراكز الفكر والتي يتوقع أن تنفذها رشكة »أوستال« األسرالية.

ووفقــاً ملوقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )2 ســبتمرب 2016( فــإن قيــادة 

األســطول العــامين كانــت تخطــط لــرشاء ســفينتني مــن هــذا الطــراز إال أن 

املوافقة جاءت عىل رشاء سفينة واحدة فقط.

واشــنطن تتجــه لبيــع حلفائهــا العــرب 

 MK 84 و MK 82 قنابل
تعاقــدت وزارة الدفــاع األمريكيــة مــع رشكتــي »جينــرال دينامكــس 

أوردانــس« )General Dynamics Ordnance( و«تاكتيــكال سيســتمز« 

ــات  ــة للوالي ــدول الحليف ــض ال ــل لبع ــد قناب )Tactical Systems( لتوري

املتحدة التي تخوض عمليات عسكرية يف منطقة الرشق األوسط.

حيــث تــم إبــرام عقــود تبلــغ قيمتهــا 39.3 مليــون دوالر، وتتضمــن 

 MK ــار ــة عي ــار MK 82 162-1 و7,245 قذيف ــة عي ــليم 162 قذيف تس

ــارات  ــراق واإلم ــا والع ــار MK 84-10 لفرنس ــة عي 82-6، و9,664 قذيف

والسعودية. 

ــات يف  ــر إىل فروق ــل MK 80 تش ــة لقناب ــم املختلف ــد أن التصامي ويُعتق

األحجــام وليســت اختالفــات جوهريــة  للقــدرات أو املهــامت، وال يُعــرف 

مــا هــي األنــواع التــي سيتســلمها كل زبــون مــن الزبائــن أو العــدد، إال 

إنــه مــن الواضــح أنــه ســيتم تنفيــذ جميــع العقــود بحلــول 31 ديســمرب 

.2017

وتعتــرب قذائــق MK 82 قنابــل غــر موجهــة حــرة الســقوط، تــزن الواحدة 

منهــا 500 باونــد وهــي منخفضــة الســحب وذات اســتخدام عــام، بينــام 

تــزن القنبلــة طــراز MK 84 2000 باونــد وميكــن تركيــب أجهــزة توجيــه 

 .GBU-10 و GBU-12 عليها لجعلها ذكية مثل القنابل املوجهة

كــام ميكــن تركيبهــا عــىل الطائــرات الفرنســية »مــراج 2000« و«رافــال«، 

وكذلــك عــىل مقاتــالت »F-16« و«F-15S« و«تايفــون« و«تورنيــدو« 

ــالت  ــىل املقات ــك ع ــعودي، وكذل ــو الس ــالح الج ــة س ــودة يف خدم املوج

ــة IOMAX AT-802   و ــرات الخفيف ــراج 2000« والطائ ــة »م اإلماراتي

.Archangel

ــكا عرضــت عــى الســعودية أســلحة  أمري

بحوايل 115 مليار دوالر
كشــف تقريــر عســكري عــن قيــام إدارة الرئيــس األمريــي بــاراك أوبامــا 

ــة  ــة العربي ــىل اململك ــب ع ــكرية وتدري ــدات عس ــلحة ومع ــرض أس بع

الســعودية بقيمــة تزيــد عــن 115 مليــار دوالر يف أكــرب عــرض تقدمــه أي 

إدارة أمريكية عىل مدى 71 عاما من التحالف األمريي السعودي. 

وذكــر التقريــر الــذي أعــده وليــام هارتونــج مــن مركــز السياســة الدوليــة، 

ومقــره الواليــات املتحــدة، أن العــروض قدمــت يف 42 صفقــة منفصلــة، 

ــى اآلن، مشــراً إىل أن عــروض األســلحة  ــاد مل يســلم حت ــب العت وأن أغل

األمريكيــة للســعودية منــذ تــويل أوبامــا منصبــه يف ينايــر 2009 شــملت 

الدبابــات وطائــرات  إىل  والذخــرة  الصغــرة  األســلحة  مــن  كل يشء 

الهليكوبــر الهجوميــة والصواريــخ جــو أرض وســفن الدفــاع الصاروخــي 

ــوات  ــب لق ــة والتدري ــنطن الصيان ــرت واش ــام وف ــة. ك ــفن الحربي والس

األمن السعودية. 

وباالســتناد إىل بيانــات مــن وكالــة التعــاون األمنــي الدفاعــي؛ أفــاد 

التقريــر أن معظــم العــروض -التــي يجــري إبــالغ الكونجــرس بهــا- 

ــروض  ــدد الع ــن ع ــر ع ــف التقري ــمية، ومل يكش ــات رس ــت اتفاقي أصبح

املقدمــة للســعودية التــي جــرت املوافقــة عليهــا، ملمحــاً إىل أن مبيعــات 

األســلحة األمريكيــة للريــاض واجهــت انتقادات مــن الجامعــات الحقوقية 

وأبــدى بعــض أعضــاء الكونجــرس انزعاجهــم مــن العــدد املرتفــع للضحايا 

ــان  ــوق اإلنس ــب حق ــن مكت ــث أعل ــن، حي ــرب يف اليم ــني يف الح املدني

ــرصاع وأن  ــوا يف ال ــا قتل ــايض أن 3799 مدني ــهر امل ــدة الش ــم املتح باألم

الغارات الجوية للتحالف مسؤولة عن نحو 60 يف املئة من القتىل.

ــود  ــة األســلحة«، وهــو جامعــة تدعــو إىل فــرض قي وكان ائتــالف »مراقب

ــا  ــال الشــهر املــايض إن بريطاني أكــر رصامــة عــىل مبيعــات األســلحة، ق

وفرنســا والواليــات املتحــدة تنتهــك معاهــدة تجــارة األســلحة لعــام 2014 

والتــي تحظــر تصديــر األســلحة التقليديــة التــي تغــذي انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان أو جرائــم الحــرب، غــر أن إدارة أوبامــا وافقــت الشــهر املــايض 

عىل حزمة أسلحة محتملة قيمتها 1.15 مليار دوالر للسعودية. 

وتبــذل واشــنطن جهــودا حثيثــة لتثبــت للســعودية وغرهــا مــن الحلفــاء 

ــران يف أعقــاب  ــزال ملتزمــة بالدفــاع عنهــم ضــد إي الخليجيــني أنهــا ال ت

اتفــاق بــني طهــران والقــوى العامليــة العــام املــايض للحــد مــن الربنامــج 

ــيعية  ــران الش ــنية إي ــج الس ــم دول الخلي ــني تته ــراين، يف ح ــووي اإلي الن

بتأجيج عدم االستقرار يف املنطقة.
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ــعودية  ــد الس ــادة تزوي ــملت إع ــي ش ــرة الت ــات األخ ــدو أن الصفق ويب

ــتخدم أو  ــذي اس ــاد ال ــل العت ــل مح ــات لتح ــل والدباب ــرة والقناب بالذخ

ــعى  ــك مس ــن دون ش ــا م ــا منه ــرك جانب ــن يح ــرب يف اليم ــر يف الح دم

ــران يف  ــو إي ــل نح ــن متي ــدة ل ــات املتح ــعوديني أن الوالي ــة‹ الس ›لطأمن

أعقاب االتفاق النووي.

األمر محمد يعّرج عى باكستان
نــرش معهــد واشــنطن تقريــراً )29 أغســطس 2016( أشــار فيــه الباحــث 

ســاميون هندرســون إىل أن زيــارة ويل ويل العهــد الســعودي األمــر محمــد 

بــن ســلامن إىل إســالم آبــاد كانــت غــر متوقعــة، مؤكــداً أن باكســتان ال 

تشــكل محطــة بديهيــة يف رحلــة األمــر اآلســيوية؛ فالهنــد كان ميكــن أن 

ــامل  ــول األع ــور ح ــات تتمح ــت املناقش ــو كان ــة ل ــر منطقي ــون أك تك

ــذه  ــرى له ــباب أخ ــود أس ــراض وج ــي اف ــن املنطق ــك م ــة. ولذل التجاري

الزيارة، حيث تشكل القضايا الدفاعية االحتامل األبرز.

وتعتــرب الحــرب يف اليمــن أحــد نواحــي العالقــة االســراتيجية التــي 

التمســت حولهــا الريــاض دعــامً أكــرب مــن باكســتان. ولعــل املســألة قــد 

طرحــت للبحــث مــرة أخــرى نظــراً للجمــود املســتمر يف النــزاع بالوكالــة 

الــذي تخوضــه الســعودية ضــد إيــران. وقــد رفضــت إســالم آبــاد حتــى 

ــردد املســؤولون  ــاك. وعــىل النحــو نفســه ت اآلن إرســال جنودهــا إىل هن

إىل  االنضــامم  عــىل  حثهــم  الريــاض  حاولــت  عندمــا  الباكســتانيون 

»التحالــف اإلقليمــي ضــد اإلرهــاب«، لكــن باكســتان أعلنــت عــن دعمهــا 

للمبــادرة األخــرة، ويف ينايــر وقّعــت عــىل اتفاقيــة ثنائيــة للتعــاون 

ــدد  ــر يه ــد أي خط ــرّك ض ــدت بالتح ــل، وتعّه ــدون تفاصي ــكري ب العس

ــون  ــن أن يك ــن املمك ــياق، م ــذا الس ــعودية. ويف ه ــالمة األرايض الس س

ــم  ــي ت ــا الت ــد تصــّدر القضاي ــن ق ــني البلدي ــووي ب ــب الن موضــوع الرتي

ــاً مــا  التباحــث حولهــا خــالل الزيــارة األخــرة، مــع اإلشــارة إىل أنــه غالب

ــث  ــط، حي ــاً ق ــد علن ــه مل يؤكَّ ــووي ولكن ــب الن ــر الرتي ــىل ذك ــؤىت ع ي

تتمكــن الســعودية مبوجبــه مــن اســتعارة األســلحة النوويــة الباكســتانية 

يف وقت األزمات.

ــل  ــن أوائ ــرب م ــعودية تعت ــة الس ــة العربي ــث إىل أن اململك ــار الباح وأش

ــع  ــذ مطل ــتانية من ــة الباكس ــلحة النووي ــر األس ــني لتطوي ــني املالي الداعم

الســبعينيات، ويف عــام 1999، زار وزيــر الدفــاع الســعودي الراحــل األمــر 

ســلطان مصنــع تخصيــب اليورانيــوم الباكســتاين يف كاهوتــا كضيــف نــواز 

رشيــف الــذي كان آنــذاك أيضــاً رئيســاً للــوزراء. فــإذا كانــت باكســتان قــد 

ــة يف الســعودية يف  ــخ ذات رؤوس نووي ــرش صواري ــالً عــىل ن وافقــت فع

حــاالت الطــوارئ أو لتأمــني رادع نــووي يف وجــه إيــران، فمــن املرّجــح أن 

ــدة  ــس معاه ــض ولي ــفهي غام ــٍب ش ــرد ترتي ــم مج ــذا التفاه ــون ه يك

خطية رسمية.

ورأى هندرســون أنــه ال بــد مــن وضــع مســاعي الريــاض لتعزيــز التعــاون 

الدفاعــي ورمبــا أيضــاً الخيــارات النوويــة مــع باكســتان يف ســياق الــدور 

املتواصــل الــذي تضطلــع بــه الســعودية كزعيمــة العــامل اإلســالمي، ودولــة 

ــة  ــة. فاململك ــة العاملي ــواق الطاق ــايس يف أس ــب أس ــدة، والع ــة رائ عربي

العربيــة الســعودية هــي الدولــة العربيــة الوحيــدة يف منتــدى مجموعــة 

ــة  ــد إىل قم ــلامن للوف ــن س ــد ب ــر محم ــرّؤس األم ــام أن ت ــن، ك العرشي

ــّوه الواحــد والثالثــني مــن العمــر، يجســد  ــغ لت ــذي بل هانغــزو، وهــو ال

مكانتــه كوجــه دويل جديــد للريــاض ليحــل محــل أفــراد العائلــة املالكــة 

الكبــار الســن أمثــال امللــك ســلامن أو ويل العهــد محمــد بــن نايــف. وإذ 

يســود الظــن بــأن األمــر محمــد بــن ســلامن متخــّوف بشــكل خــاص مــن 

التهديــد اإليــراين، يبــدو منطقيــاً مــن وجهــة نظــره أن يكــون لــه رشيــك 

دفاعــي ميلــك أســلحًة نوويــة - وأن يحظــى بإمكانيــة الوصــول إىل 

األسلحة النووية نفسها - حتى إذا مل توافق واشنطن.

ــع  ــؤاً م ــل تواط ــرات ميث ــران طائ ــع إي بي

أنشطتها اإلرهابية
فتحــت مجلــة »فوربــس« أحــد أكــر امللفــات إثــارة للجــدل؛ وهــو ســجل 

»ماهــان إيــر«، خــط اإلمــداد الجــوي األهــم لقــوات الحــرس الثــوري يف 

ــة  ــا الرسي ــة رحالته ــذه الرشك ــة ه ــن مواصل ــفت ع ــث كش ــوريا، حي س

لتهريــب الســالح واملقاتلــني إىل ســوريا، مســتخدمة أرقــام رحــالت مزيفــة؛ 

ــرات  ــة عــىل طائ مــا يجــدد املخــاوف مــن حصــول رشكات طــران إيراني

تساهم يف تهريب العتاد واملسلحني إىل مناطق تشهد تدخالً إيرانياً.

وســلّط التقريــر الضــوء عــىل دور رشكــة »ماهــان إيــر« يف إرســال األســلحة 

واملســلحني إىل ســوريا، يف وقــت تتجــه طهــران إلبــرام صفقــات كبــرة قــد 

تحصــل مبوجبهــا عــىل 500 طائــرة مدنيــة، محــذراً مــن اســتغالل إيــران 

لالتفــاق النــووي مــن أجــل تثبيــت غاياتهــا املثــرة للقلــق الــدويل، إذ إن 

إيــران »تظــل أشــد الــدول رعايــة لإلرهــاب يف العــامل، ومــا زالــت واحــدة 

مــن أوىل الــدول عــىل مــؤرش بــازل ملكافحــة غســل األمــوال لعــام 2016، 

والصــادر حديثــاً، والــذي يقيــم مخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 

يف 149 بلداً«.

ــطس، أن  ــس 25 أغس ــت الخمي ــد أعلن ــران ق ــر إىل أن طه ــار التقري وأش

»عقــد صفقــة )إيربــاص( يف مراحلــه النهائيــة«، والــذي ســتحصل مبوجبــه 

عــىل 118 طائــرة تجاريــة. وذلــك عــىل الرغــم مــن أن الطــران التجــاري 

اإليــراين »ينتهــك بشــكل متواصــل قواعــد املالحــة الدوليــة بنقــل األســلحة 

والعســكريني إىل ســوريا«، الفتــاً إىل أن حصــول إيــران عــىل طائــرات 

»ســوف يعــرض رشكات صناعــة الطائــرات لخطــر التواطــؤ يف مثــل تلــك 

األنشطة«.
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العدد رقم 27التقرير االسرتاتيجي اخلليجي

اإليرانيــة  الطــران  خطــوط  رشكــة  أن  إىل  االنتبــاه  التقريــر  ولفــت 

اســتخدمت يف الســنوات األخــرة 14 طائــرة مــن أصــل 36 طائــرة متلكهــا، 

وأضــاف أن الرشكــة ال تحتــاج هــذا العــدد مــن الطائــرات، وتعــد 

ــة نظمــت رحــالت لســوريا مــن أجــل نقــل  ــة إيراني »ماهــان« أول رشك

الســالح يف 2011، موضحــاً أن الرحــالت اإليرانيــة ألغــراض عســكرية زادت 

وتــرة هــذا النشــاط منــذ أغســطس2015، ليحــدث بشــكل يومــي وليــس 

ــي تشــريها  ــدة الت ــرات الجدي ــأن الطائ ــن ش ــه »م ــاً: إن ــبوعياً، مضيف أس

ــران  ــاط إي ــوي لنش ــداد الج ــذا اإلم ــاعدة ه ــالً مس ــالً أم عاج ــران آج إي

العسكري يف سوريا«.

ــادان  ــار عب ــتخدمت مط ــر« اس ــان إي ــالت »ماه ــر أن رح ــر التقري وذك

جنــوب غــريب إيــران يف تقدميهــا الدعــم »اللوجيســتي« لدمشــق، يف حــني 

كانــت غالبيــة الرحــالت تحمــل أرقامــاً لرحــالت لوجهــات أخــرى. ومنــذ 

ذلــك الحــني تكــررت الحالــة واســتخدمت إيــران أرقــام رحــالت إىل 

النجف يف رحالتها بني طهران ودمشق.

وتــأيت معلومــات »فوربــس« يف ســياق معلومــات ســابقة اتهمــت خطــوط 

الطــران التجاريــة بإرســال تعزيــزات إىل ثــالث جامعــات خــالل الحــرب 

الســورية؛ هــي: قــوات الحــرس الثــوري وقــوات النظــام الســوري و«حــزب 

اللــه« اللبنــاين، حيــث يؤكــد التقريــر أنــه »نظــراً لــدور إيــران املســتمر 

كراعيــة أساســية للنظــام الســوري، فليــس هنــاك أي ســبب لالعتقــاد بأنــه 

ــراين لألســد، والرحــالت  ــني اســتمرار الدعــم الجــوي اإلي ميكــن الفصــل ب

التجارية لرشكة إيران إير«.

السعودية تريد دحر إيران 
نــرش موقــع »ناشــيونال إنرســت« مقــاالً تنــاول فيــه الكاتــب أراش 

ريســينزهاد الجهــود الســعودية يف مواجهــة النفــوذ اإليــراين، حيــث دعــا 

األمــر »تــريك الفيصــل«، الرئيــس الســابق لالســتخبارات الســعودية، لقلب 

نظــام الحكــم يف إيــران خــالل تجمــع ملنظمــة مجاهــدي خلــق املعارضــة 

اإليرانيــة، يف حــني قــام الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين يف إيــران، وهــو 

ــة ضــد  ــاً، بشــن هجــامت مفاجئ ــن عام ــذي مل يحمــل الســالح لعرشي ال

إيــران أدت لنشــوب مناوشــات داميــة بــني قــوات الحــرس الثــوري اإليراين 

ــذر  ــام ين ــران، م ــريب إي ــامل غ ــة ش ــة اإليراني ــمركة الكردي ــوات البش وق

بعهد جديد من املواجهات بني طهران والرياض.

وأشــار الكاتــب إىل أن التصعيــد املتزايــد بــني طهــران والريــاض ينــدرج يف 

ــد املنافســة  ــدة، حيــث متت ــة الكــربى« الجيوسياســية الجدي إطــار »اللعب

بــني البلديــن لعقــود حــول الزعامــة اإلقليميــة يف املنطقــة، وتدعــم 

القوتان أطرافاً متصارعة يف سوريا والعراق والبحرين ولبنان واليمن.

ــورة  ــذ الث ــران والســعودية من ــني إي ــة ب ــخ املواجه وبعــد اســتعراض تاري

اإليرانيــة عــام 1979؛ تحــدث الكاتــب عــن ظهــور مفهــوم »الهــالل 

ــنطن،  ــم واش ــداد بدع ــم يف بغ ــىل الحك ــيعة ع ــة الش ــيعي«، وهيمن الش

ــع العــريب مــن تحــول يف السياســة الســعودية  ــع الربي ــه الربي ومــا أحدث

ــورة الســورية  للتدخــل املبــارش يف البحريــن واليمــن، يف حــني مثلــت الث

فرصة للسعودية وحلفائها الستعادة السيطرة عىل حساب إيران.

ويــرى التقريــر أن الســعودية ترســم لوحــة املواجهــة ضــد إيــران بنفــس 

ــع  ــات م ــة تحالف ــة لصياغ ــت اململك ــث اتجه ــة)!( حي ــاة الطائفي فرش

ميليشــيات مســلحة بهــدف دحــر إيــران. ويبــدو أن سياســة الســعودية 

الجديــدة تتوجــه إىل االشــتباك مــع إيــران يف سلســلة مــن الحــروب 

ــالل  ــن خ ــك م ــة، وذل ــران اإلقليمي ــوة طه ــر ق ــل دح ــن أج ــة، م بالوكال

دعــم الجامعــات الســلفية الجهاديــة، والتــي تواجــه األنظمــة املدعومــة 

مــن إيــران، حيــث دعمــت الســعودية يف ســوريا جيــش اإلســالم والجيــش 

السوري الحر، وبعض العنارص السنية يف العراق.

ــق يف  ــدي خل ــر مجاه ــريك يف مؤمت ــر ت ــور األم ــب أن ظه ــرب الكات واعت

املنفــى، ودعوتــه لقلــب نظــام الحكــم يف طهــران يــؤذن بتحــول يف 

السياســة الســعودية لدحــر إيــران، حيــث تدعــم الريــاض جامعــات 

ــري،  ــى هج ــن مصطف ــد أن أعل ــران. فبع ــل إي ــة داخ ــلحة انفصالي مس

ــه  ــزم حزب ــران، ع ــردي يف إي ــي الك ــزب الدميقراط ــام للح ــكرتر الع الس

إرســال قــوات البشــمركة والكــوادر السياســية إىل كردســتان إيــران، 

اتهمــت طهــران إرسائيــل والســعودية بالوقــوف خلــف أنشــطة الحــزب 

الكــردي، ومــع وجــود عالقــات قدميــة لـ)إرسائيــل( باألكــراد، فــإّن دعــم 

الســعودية للحــزب الكــردي يعــّد تحــواًل جديــًدا. ومــع محاولــة إحبــاط 

الصعــود الشــيعي يف العــراق، أعلنــت الريــاض اســتعدادها لدعــم دولــة 

كرديــة مســتقلة شــامل العــراق. وأعلــن عــن ذلــك التحــول، اللــواء أنــور 

ماجد عشقي يف مقابلة مع الدبلومايس اإلرسائيي دوري جولد. 

كــام تتهــم إيــران الســعودية كذلــك بدعــم جامعــات البلــوش، وخاصــة 

جامعــة »جنــد اللــه« الســلفية الجهاديــة، جنــوب رشقــي إيــران، ودعــم 

العديــد مــن الشــخصيات اإليرانيــة يف املنفــى والتــي تعمــل تحــت ســتار 

اإلســراتيجية  نجــاح  عــدم  توقــع  الكاتــب  أن  إال  اإلنســان،  حقــوق 

السعودية لعدة أسباب منها:

-1إّن سياســة إيــران بعمــل تواصــل مــع الجامعــات السياســية واملســلحة 

ــاً، وافتقــار إيــران للحــدود  يف املنطقــة، متجــذر يف انعــدام أمنهــا تاريخي

ــة  ــة الدول ــرة طويل ــت لف ــا كان ــة أنه ــع حقيق ــة. م ــة الطبيعي الدفاعي

ــه  ــج عن ــي تتحــدث الفارســية، قــد نت ــدة الت ــدة الشــيعية، والوحي الوحي

ــات  ــع الجامع ــات م ــران لعالق ــاء إي ــإّن بن ــايل ف ــة اســراتيجية. وبالت عزل

ــا  ــىل عزلته ــب ع ــا للتغل ــراتيجية له ــت أداة اس ــلحة كان ــيعية املس الش

االســراتيجية التاريخية،وعــىل العكــس مــن ذلــك، فــإّن الســعودية مل 

ــوى  ــا للق ــالد هدفً ــن الب ــة. ومل تك ــراتيجية طويل ــة اس ــن عزل ــان م تع

االســتعامرية الكــربى، وهــو مــا يعنــي أن بنــاء الســعودية لعالقــات مــع 

التاريخيــة  للجــذور  يفتقــر  أراضيهــا،  خــارج  املســلحة  الجامعــات 
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والجغرافية.

-2يتطلــب الحفــاظ عــىل العالقــات مــع الجامعــات املســلحة أيدلوجيــة 

ثوريــة للحــث عــىل القتــال وحــروب العصابــات الخارجيــة، فمنــذ الثــورة 

ــام  ــدى النظ ــة، تتح ــة ثوري ــران دول ــت إي ــام 1979، أصبح ــة ع اإليراني

العاملــي املســيطر يف املنطقــة بأيدلوجيتهــا. ومــع عقيــدة االســتقالل التــي 

تتبعهــا خــارج النظــام العاملــي، تحولــت إيــران إىل مــالٍذ للجامعــات 

املســلحة املختلفــة التــي تقاتــل القــوى اإلقليميــة املحافظــة، وعــىل 

النقيــض، فقــد كانــت الريــاض النظــام املحافــظ األول يف املنطقــة، وتبنــت 

املســاجد الوهابيــة حــول العــامل وأمئتهــا، والتــي حظيــت بدعــم مــايل كبــر 

مــن الســعودية، نســخة متشــددة مــن اإلســالم، ويشــمل ذلــك املســاجد 

ــلفية  ــة والس ــات الوهابي ــرى الجامع ــك، ال ت ــع ذل ــا. وم ــرب أوروب يف غ

الجهاديــة، الريــاض، مركــزًا أيدلوجيًــا، كــام تــرى الجامعــات األخــرى 

طهــران. وبعــض الجامعــات التــي تدعمهــا الســعودية اآلن والتــي تختلــف 

ــردي،  ــي الك ــزب الدميقراط ــق والح ــدي خل ــل مجاه ــا، مث ــا عقائديً معه

ترى السعودية كبنك لألموال، وليس أكر من ذلك.

ــا  ــدد أمنه ــا يه ــني وكالئه ــعودية ب ــة للس ــوة الناعم ــود الق ــدم وج -3ع

الداخــي، بينــام ال تهــدد الجامعــات الشــيعية املســلحة، مــن أفغانســتان 

وحتــى البحــر املتوســط، أمــن إيــران. بــل عــىل العكــس، فــإن الجامعــات 

الوهابيــة مثــل القاعــدة وتنظيــم الدولــة اإلســالمية قــد دخلــت يف 

منافسة مع النظام السعودي عىل قيادة العامل السني.

وتوقــع التقريــر أن تتصاعــد السياســة العدوانيــة للســعودية ضــد إيــران 

يف األشــهر القادمــة، حيــث ستســتمر الريــاض يف اســتغالل أي فرصــة 

ــة  ــة يف نهاي ــتها العدواني ــبب سياس ــوف تتس ــران. وس ــىل إي ــط ع للضغ

املطاف يف خسائر يف املنطقة وداخل اململكة نفسها )!(

اإليرانيــة  للبحريــة  العــدواين  االعــراض 

يخدم أهداف خارجية ومحلية
نــرش معهــد واشــنطن دراســة )26 أغســطس 2016( تحــدث فيهــا فرزيــن 

ندميــي عــن  املواجهــات التــي شــهدها مضيــق هرمــز بــني ســفن البحريــة 

األمريكيــة وزوارق رسيعــة تابعــة لـــ »القــوات البحريــة لفيلــق الحــرس 

ــاؤل  ــني إىل التس ــع املراقب ــذي دف ــر ال ــراين، األم ــالمي« اإلي ــوري اإلس الث

حول دوافع التحركات اإليرانية. 

ــوادث، كان  ــك الح ــن تل ــة م ــه يف يف كل حادث ــة إىل أن ــارت الدراس وأش

اإليرانيــون ينجــزون مــا تســميه البحريــة األمريكيــة »عمليــات االعــراض 

ــة  ــة برسع ــفن األمريكي ــات الس ــور مقدم ــالل عب ــن خ ــة«، م ــر اآلمن غ

كبــرة وعــىل مســافة قريبــة منهــا مــن دون القيــام بــأي محاولــة اتصــال 

عــرب األجهــزة الالســلكية، كــام أقــدم اإليرانيــون  عــىل إشــهار أســلحتهم يف 

إحــدى الحــاالت، يف حــني أطلقــت ســفينة الدوريــة األمريكيــة »يــو. إس. 

إس. ســكوال« عــدة أعــرة تحذيريــة باتجــاه القــوارب اإليرانيــة إلجبارهــا 

عىل االبتعاد عنها.

املواجهــات  الحــوادث ســوى أحــدث مثــال عــىل  تلــك  وال تشــكل 

االســتفزازية بــني القــوات البحريــة األمريكيــة واإليرانيــة يف الخليــج 

ــوري  ــق الحــرس الث ــة لفيل ــل »القــوات البحري العــريب، خصوصــاً مــن قب

ــذه  ــل ه ــة ملث ــة النظامي ــة اإليراني ــن البحري ــالً م ــر مي ــالمي«، األك اإلس

الســلوكيات. حيــث يــرى الكاتــب أن الحــوادث األخــرة وتوقيتهــا بعــض 

الثــوري  الحــرس  لفيلــق  البحريــة  »القــوات  نوايــا  اإلشــارات حــول 

اإلســالمي« مــن خــالل ســلوكها املنطــوي عــىل مخاطــر جمــة. وعــىل وجــه 

التحديــد، قــد تتخــذ تلــك االســتفزازات بعــداً سياســياً محليــاً موجهــاً نحــو 

وزراء حكومــة الرئيــس حســن روحــاين الذيــن يطالبــون بتوطيــد العالقات 

مع الغرب.

ويؤكــد الكاتــب أن الســلوك االســتفزازي لقــوات البحريــة لفيلــق الحــرس 

ــران  ــي تســتخدمها إي ــرب واحــداً مــن الوســائل الت ــوري اإلســالمي يعت الث

للحــد مــن التحــركات البحريــة األمريكيــة بالقــرب مــن مياههــا اإلقليميــة. 

وقــد يحتــاج املتشــددون أيضــاً إىل تجديــد مواجهتهــم مــع أمريــكا مــن 

ــة التــي يحصلــون عليهــا ســنوياً  ــة الهائل ــر مخصصــات امليزاني أجــل تربي

ــامل آخــر  ــل احت ــر. ويتمث ــة وألعــامل البحــث والتطوي ــراض عملياتي ألغ

بــأن النظــام يأمــل بتحفيــز أســواق النفــط العامليــة مــن خــالل التســبب 

مبشاكل يف الخليج. 

ويختــم الكاتــب أنــه يجــب أن يفهــم »فيلــق الحــرس الثــوري اإلســالمي« 

اإليــراين أنــه إذا مــا أرادت إيــران التخفيــف مــن وطــأة الضغــوط الدوليــة 

والقيــود األخــرى التــي مــا زالــت تعيــق تقدمهــا االقتصــادي والدبلومــايس 

عــىل املــدى الطويــل، ويف حــني أن خطــوط التواصــل الدبلوماســية، عــىل 

غــرار خــط التواصــل القائــم بــني وزيــر الخارجيــة األمريــي جــون كــري 

ووزيــر الخارجيــة اإليــراين محمــد جــواد ظريــف، تُعتــرب مفيــدة لتجنــب 

أي تصعيــد محتمــل يف املنطقــة، تحتــاج واشــنطن إىل قنــاة تواصــل 

لحــاالت الطــوارئ تكــون أكــر موثوقيــة وتســتطيع الصمــود أمــام اختبــار 

الزمن.

فادمير بوتن واملحور الشيعي
أعــاد معهــد واشــنطن نــرش تقريــر  رأت فيــه الكاتبــة آنــا بورشفســكايا أن 

ــهيد  ــدة »ش ــيا لقاع ــتخدام روس ــاف اس ــران يف إيق ــايس إلي ــاع األس الدف

ــبب  ــن بس ــي، ومل يك ــيايس الداخ ــل الس ــو رد الفع ــة ه ــه« الجوي نوج

الغضــب مــن اســتخدام موســكو للقاعــدة، بــل نتيجــة إعــالن الــروس عــن 

ذلك، مرجحة أن يستمر التعاون بني موسكو وطهران. 

ورأت الكاتبــة أن هــذا التحالــف قــد ال يــدوم لفــرة طويلــة؛ فقــد يظــن 
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بوتــني أنــه قــادر عــىل االســتمرار يف تحقيــق التــوازن بنجــاح بــني القــوى 

الســنية والشــيعية املتناحــرة يف العــامل العــريب مــن جهــة، وإيــران 

وإرسائيــل مــن جهــة أخــرى، إال أن منطقــة الــرشق األوســط متقلبــة وال 

ميكــن توقــع تطوراتهاخاصــة وأن روســيا وإيــران كانتــا تشــككان تقليديــاً 

الواحدة يف األخرى. 

ــات  ــت العالق ــد تأرجح ــام، فق ــريف بينه ــاون الظ ــن التع ــم م ــىل الرغ فع

عــادة بــني التنافــس املبــارش واملنافســة املقّنعــة، حيــث اســتعرضت 

ــرش  ــع ع ــني التاس ــيا يف القرن ــران وروس ــني إي ــرصاع ب ــخ ال ــة تاري الكاتب

والعرشيــن، واســتنتجت أن التحســن يف العالقــة بــني البلديــن يــأيت عقــب 

وفــاة الخمينــي يف عــام 1989، حيــث ســعى بعــض املســؤولني االيرانيــني 

إىل تحســني العالقــات مــع موســكو، وبحلــول نهايــة التســعينات، بــرزت 

روســيا كمــورّد رئيــي لألســلحة التقليديــة إليــران، وبــدأت تســاعدها يف 

برنامجها النووي.

وعندمــا وصــل فالدميــر بوتــني إىل الســلطة يف عــام 2000، أصبحــت 

العالقــة أكــر دفئــاً. وتوســعت تجــارة األســلحة بــني البلديــن عــىل نحــو 

ــاراً  ــراين جه ــووي اإلي ــج الن ــني الربنام ــيو الكرمل ــم دبلوماس ــد، ودع متزاي

ــلمي، وعملــوا بجــّد لتخفيــف العقوبــات عــىل  عــىل أنــه مســعى س

طهــران، حيــث رأت الكاتبــة أوجهــاً عديــدة لتحّســن العالقــات االقتصادية 

البلديــن؛ فبالّنســبة للصناعــات العســكرية والنوويــة الروســية  بــني 

أصبحت إيران سوقاً مربحة عىل نحو متزايد.

وعــىل الصعيــد نفســه؛ تتزايــد املصالــح السياســية املشــركة، فــكال 

البلديــن يشــعر بالقلــق إزاء عــودة ظهــور حركــة طالبــان يف أفغانســتان 

ــرف  ــود التط ــام صع ــى كاله ــدة. ويخ ــات املتح ــحاب الوالي ــد انس بع

الســني، الــذي يرتبــط بالنســبة إىل روســيا بعــدم االســتقرار التاريخــي يف 

منطقــة »شــامل القوقــاز« والــذي يعــود إىل الحــرب مــع الشيشــان كــام 

ترى روسيا وإيران احتامالت تنامي التعاون يف أوراسيا.

وقــد أّدت األزمــة الســورية إىل جعــل التعــاون بــني روســيا وإيــران يتّجــه 

نحــو آفــاق جديــدة. فقــد أصبحــت البــالد التــي مزقتهــا الحــرب املــكان 

األمثــل لــكال النظامــني للتضييــق عــىل نفــوذ الواليــات املتحــدة يف الــرشق 

األوســط، وتوســيع ســلطتهام يف املنطقــة. ويريــد بوتــني عــىل وجــه 

الخصــوص الرويــج لنفســه كزعيــم عاملــي كبــر، ويســتخدم بشــكل 

ــق  ــة اإلرهــاب يف ســوريا لتحقي ــاون ملكافح ــن التع ــث ع ــم الحدي متهك

ــالمية«  ــة اإلس ــم »الدول ــتهداف تنظي ــله يف اس ــم فش ــدف، رغ ــذا اله ه

باتباعــه أســلوب يفتقــر إىل االتســاق، حتــى أنــه رمبــا قــام بتعزيــز 

التنظيم يف بعض الحاالت.

ــر  ــور مبظه ــني الظه ــة بوت ــن محاول ــم م ــىل الرغ ــه ع ــة أن ورأت الكاتب

صديــق الجميــع يف الــرشق األوســط، إال إن سياســاته تعمــل لصالــح 

»املحــور الشــيعي« يف املنطقــة، حيــث صّنفــت موســكو جامعــة »اإلخوان 

املســلمني« و تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« كمنظــامت إرهابيــة، لكنهــا مل 

تطلق هذه الصفة عىل »حزب الله« اإلسالمي الشيعي. 

ــا وروســيا  وأكــدت الكاتبــة أن التعــاون القصــر املــدى بــني أيــران وتركي

ميكــن أن يلحــق رضراً طويــل املــدى مبصالــح الواليــات املتحــدة، وميكــن 

أن تــزداد االنتصــارات التكتيكيــة لتشــّكل اســراتيجية، ولذلــك فإنــه يجــب 

ــأن  ــن ش ــوا م ــا أن ال يقلّل ــدة وأوروب ــات املتح ــؤولني يف الوالي ــىل املس ع

طموحــات بوتــني يف الــرشق األوســط، أو التحديــات التــي يقّدمهــا تحالفــه 

املتنامي املناهض للغرب يف املنطقة.


