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ــن  ــف ع ــقط يكش ــات مس ــل محادث فش

خالفات بني الحوثيني وصالح
ــات  ــرب 2016( أن املحادث ــن« )23 نوفم ــس أون الي ــع »إنتلجن ــد موق أك

التــي رعاهــا جــون كــريي يف ُعــان إليجــاد أرضيــة مشــركة بــني 

ــني  ــالف ب ــبب االخت ــلت بس ــد فش ــني ق ــم اليمني ــعوديني وخصومه الس

ــع  ــث يندل ــح، حي ــه صال ــد الل ــي عب ــة لع ــوات املوالي ــني والق الحوثي

ــة إدارة الحــرب ويختلفــان عــى  الخــالف بــني الطرفــني رساً حــول كيفي

الخيارات الدبلوماسية. 

ــد  ــية بع ــلطته الدبلوماس ــارت س ــذي خ ــريي ال ــإن ك ــع ف ــاً للموق ووفق

االنتخابــات الرئاســة األمريكيــة األخــرية، قــد حــاول اللعــب عــى 

ــالل  ــن خ ــات م ــاء املفاوض ــح أثن ــف الحويث-صال ــامات يف تحال االنقس

ــد  ــح، وإهــال دور قائ اإلصغــاء ملمثــي الحــويث أكــر مــن ممثــي صال

ــذي  ــح  ال ــه صال ــي عبدالل ــن ع ــد ب ــابق أحم ــوري الس ــرس الجمه الح

حــر املباحثــات يف ُعــان واإلمــارات إال أن أحــداً مل يعــره االهتــام، ومل 

يســمح لــه مبقابلــة كبــري املفاوضــني الحوثيــني محمــد عبــد الســالم الــذي 

ــار  ــط كب ــه فق ــزل في ــذي ين ــدق البســتان مبســقط وال ــزل يف فن كان ين

ضيوف السلطان قابوس.

ويف أبريــل ســاءت العالقــات بــني جاعــة الحــويث وصالــح حينــا 

ــني مبعــويث الحــويث مــع  ــح وجــود مفاوضــات ب اكتشــفت جاعــة صال

الرئاســة العامــة لالســتخبارات الســعودية. كــا تعــارك الحليفــان عــى 

منصــب قائــد الحــرس الجمهــوري، والــذي ميكــن أن يصبــح مــن نصيــب 

أحــد املقربــني مــن عبدامللــك الحــويث بعــد أن بقــي لعــدة ســنوات يف يــد 

عي الجائفي املوايل للرئيس السابق عي عبد الله صالح. 

وأشــار التقريــر إىل أن التحالــف مل يكــن مقتنعــاً بهدنــة كــريي التــي تــم 

اإلعــالن عنهــا يف 17 نوفمــرب 2016، وقــد شــعر التحالــف أن وزارة 

الخارجيــة األمريكيــة مل تســتجب للمعلومــات التــي قدمتها االســتخبارات 

الســعودية والتــي تحدثــت عــن انخــراط ُعــان بتوريــد الســالح اإليــراين 

ــد  ــني ق ــد أن الحوثي ــف ال يعتق ــا أن التحال ــني، ك ــن الحوثي للمتمردي

قــرروا التوقــف عــن شــن الهجــات عــى األرايض الســعودية، حيــث أن 

ــاً  ــم اجتاع ــد عقده ــاء بع ــد ج ــات ق ــة الهج ــويث ملواصل ــرار الح الق

ــة يف  ــراين مبقــر الســفارة اإليراني ــاً مــع ممثــي الحــرس الثــوري اإلي رسي

مسقط. 

إىل  إيرانيــة  أســلحة  تهريــب  عمليــات 

الحوثيني عرب الصومال
ــن  ــلحة م ــب األس ــري لتهري ــط بح ــود خ ــون وج ــون دولي ــد محقق أك

ــران إىل املتمرديــن الحوثيــني ميــر عــرب الصومــال، وكانــت الســعودية  إي

ــن  ــلحة، ولك ــني بأس ــد الحوثي ــران بتزوي ــا إي ــدة اتهمت ــات املتح والوالي

طهران نفت هذه االتهامات.

ــات  ــات« إىل عملي ــة »أبحــاث التســلح يف النزاع ــر منظم ويســتند تقري

ــا  ــت خالله ــارس 2016، وضبط ــر وم ــني فرباي ــت ب ــة مت ــش بحري تفتي

أسلحة مهربة عى منت سفن رشاعية. 

وقالــت املنظمــة التــي تتخــذ مــن بريطانيــا مقــراً لهــا وتعتمــد يف متويلها 

ــة  ــت صــوراً فوتوغرافي ــا حلل عــى االتحــاد االورويب بشــكل أســايس إنه

لألســلحة التــي صــودرت عــى مــنت هــذه الســفن خــالل عمليــات 

تفتيــش تولتهــا الســفينة الحربيــة األســرالية »اتــش ام ايــه اس دارون« 

والفرقاطــة الفرنســية »اف اس بروفانــس«، يف إطــار مهــام مراقبــة 

املالحة ال عالقة لها بالحرب الدائرة يف اليمن. 

وأكــد التقريــر أن الســفينة األســرالية ضبطــت عــى مــنت ســفينة رشاعيــة 

ــات  ــا رشاش ــة ســالح، بينه ــي قطع ــن ألف ــر م ــال أك ــة إىل الصوم متجه

كالشنيكوف و100 قاذفة صواريخ إيرانية الصنع.

ــرى  ــة أخ ــفينة رشاعي ــنت س ــى م ــت ع ــية فضبط ــة الفرنس ــا الفرقاط أم

ألفــي رشــاش إيــراين الصنــع، و64 بندقيــة قنــص مــن طــراز »هوشــدار-
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إم« إيرانيــة الصنــع، كــا متــت مصــادرة تســعة صواريــخ موجهــة مضــادة 

للدروع من طراز »كورنيت« روسية الصنع.

ــل  ــت يحم ــاروخ كورني ــى ص ــرت ع ــد ع ــارات ق ــر أن اإلم ــد التقري وأك

ــعة  ــام الصواريــخ التس ــلة أرق ــس سلس ــالً ينتمــي إىل نف رقــا متسلس

ــران وأن  ــن إي ــت م ــلحة أت ــأن األس ــم ب ــم املزاع ــا يدع ــادرة، »م املص

ــة إىل  ــت متجه ــني كان ــنت الســفينتني الرشاعيت شــحنات األســلحة عــى م

اليمن«.

وأضــاف التقريــر أنــه تــم العثــور عــى مــنت الســفينتني الرشاعيتــني عــى 

بنــادق خفيفــة مصنعــة يف كوريــا الشــالية وتنتمــي إىل نفــس املجموعــة 

ذات األرقــام املتسلســلة، »مــا يحمــل عــى االعتقــاد أن مصدرهــا هــو 

نفس الشحنة األساسية«.

كــا اســتند التقريــر إىل عمليــة تفتيــش قامــت بهــا البحريــة األمريكيــة يف 

شــهر مــارس املــايض، وضبطــت خاللهــا رشاشــات كالشــنيكوف وقاذفــات 

صواريخ ومدافع رشاشة »مصدرها إيران ومرسلة إىل اليمن«.

ــذه  ــا ه ــى متنه ــرت ع ــي ع ــفن الت ــن الس ــني م ــر أن اثنت ــد التقري وأك

األســلحة صنعتــا يف إيــران مــن قبــل رشكــة »منصــور« للصناعــات البحرية. 

ــي  ــادرات إال أن محل ــذه املص ــدود له ــع املح ــن الطاب ــم م ــى الرغ وع

منظمــة »أبحــاث التســلح يف النزاعــات« يعتقــدون بوجــود شــبكة إلرســال 

األسلحة من إيران إىل الحوثيني يف اليمن عن طريق الصومال.

طهران تحتضن حزب العامل الكردستاين 
أكــد موقــع »إنتلجنــس أون اليــن« )23 نوفمــرب 2016( أن اعتــاد حــزب 

العــال الكردســتاين عــى إيــران لحايتــه مــن هجــات الجيــش الــريك 

يتزايــد بطريقــة ملحوظــة، مؤكــداً عقــد اجتاعــات خــالل األســابيع 

األخــرية يف كل مــن بغــداد  وحلبجــان وراين بــني قــادة الحــزب وممثلــني 

عن الحرس الثوري اإليراين. 

ــتان  ــتخبارات كردس ــس اس ــن رئي ــة م ــادر مقرب ــن مص ــع ع ــل املوق ونق

العــراق مــرسور بــرزاين أن إيــران تبــذل مســاع حثيثــة إلضعــاف حكومــة 

إقليــم كردســتان العــراق التــي تنســق مــع واشــنطن وأنقــرة، وأن هنالــك 

محــاوالت إيرانيــة لطــرد قــوات البيشــمرغة التابعــة للــربزاين مــن محيــط 

ــة  ــع إمكاني ــتاين م ــال الكردس ــزب الع ــالً لح ــرب معق ــي تعت ــنجار الت س

دخــول قــواٍت تابعــة للحشــد الشــعبي إىل ســنجار، مؤكــدة أن قائــد فيلــق 

ــم دعــم ضخــم يشــتمل  ــق عــى تقدي ــد واف القــدس قاســم ســلياين ق

املــال والســالح  لحــزب العــال الــذي يخــوض حــرب اســتنزاف طويلــة 

مع أنقرة.

فشل الوساطات بني القاهرة والرياض 
ادعــى موقــع  »إنتلجنــس أون اليــن« )23 نوفمــرب 2016( أن امللــك 

ــاً مــن تقــارب الســييس مــع روســيا وســوريا، وأن  ــزال غاضب ســلان ال ي

ــة  ــان أي ــلان يرفض ــن س ــد ب ــري محم ــد األم ــه ويل ويل العه ــك وابن املل

ــو  ــد أب ــل ويل عه ــرب 2016 أرس ــي 10 نوفم ــأن، فف ــذا الش ــاطات به وس

ــام  ــا بأي ــاض، وبعده ــني إىل الري ــد مبعوث ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــي الش ظب

ــو  ــد أب ــة أحم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــني الع ــرة األم ــلت القاه أرس

ــك  ــات النظــر، إال أن كل تل ــب وجه ــل العــريب لتقري ــط وســلفه نبي الغي

ــا  ــي توقــف عنه ــع بالقاهــرة -الت ــاءت بالفشــل، مــا دف ــد ب ــود ق الجه

الدعــم الســعودي- لالســتمرار مبســاعيها يف اســترياد النفــط مــن بغــداد أو 

طهران. 

رشكــة »تــوازن« اإلماراتيــة تتجــه لتصديــر 

السالح ملرص
ــة  التابعــة لرشكــة اإلمــارات للصناعــات  ــوازن اإلماراتي تتفــاوض رشكــة ت

العســكرية »إديــك«، والتــي تحظــى بقــدر مــن االســتقاللية، مــع الحكومة 

املرصيــة لتزويدهــا بقنابــل »الطــارق« التــي طورتهــا بالتعــاون مــع رشكــة 

ــة  ــة املرصي ــوات الجوي ــل الق ــث تأم ــة، حي ــوب أفريقي ــل« الجن »ديني

الحصــول عــى هــذه القنابــل الســتخدامها يف ســيناء وذلــك بحســب مــا 

نرشه موقع »إنتلجنس أون الين« )23 نوفمرب 2016(.

ــطول  ــى أس ــا ع ــب قذائفه ــل يف تركي ــي  تأم ــو ظب ــع أن أب ــد املوق وأك

طائــرات »مــرياج5-« العامــل لــدى القــوات الجويــة املرصيــة، إال أن رشكــة 

»داســو« الفرنســية املصنعــة لهــذه الطائــرات مل توافــق بعــد عــى ذلــك 

املقــرح، بــل تركــز بــدالً مــن ذلــك عــى توريــد طائــرات »رافــال« 

للقاهــرة، وتدفــع برشكــة »إم يب دي أيــه«، األوروبيــة املتخصصــة بصناعــة 

الصواريخ، لتوريد القذائف الصاروخية للطائرات املرصية. 

ــرة  ــم القاه ــا لدع ــن جاهزيته ــوازن« ع ــة »ت ــرب رشك ــاء تع ــذه األثن يف ه

بأســطول صغــري مــن الطائــرات التــي ميكــن اســتخدامها للقيــام بهجــات 

أرضيــة، مــا يؤكــد أن الصناعــات اإلماراتيــة قــد تجــاوزت مرحلــة كونهــا 

ــكرية  ــات العس ــات الصناع ــل مؤسس ــن قب ــازات م ــع بامتي ــون يتمت زب

الفرنسية، وأصبحت منافساً رئيسياً يف مجال توريد السالح. 
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الرابحــون والخــارسون مــن اتفــاق »أوبك« 

األخري
ــال  ــيقطع، يف ح ــاٍق س ــل إىل اتف ــن التوص ــك« م ــت دول »أوب متكن

تنفيــذه بشــكٍل صحيــح، شــوطاً طويــالً تجــاه تقليــص الفائــض 

بكمية العرض، والتي أرضت بأسعار النفط لعامني ونصف العام. 

ــاء  ــدول األعض ــض ال ــه، وبع ــه مثن ــيكون ل ــاق س ــذا االتف ــن ه ولك

باملنظمــة ســتدفع مثنــاً أعــى مــن غريهــا. فقــد وافقــت الســعودية 

والكويــت، واإلمــارات، وقطــر، عــى تحّمــل الجــزء األكــرب مــن هــذا 

الخفــض يف اإلنتــاج، حيــث تراهــن عــى حــدوث انتعــاٍش رسيــع يف 

أســعار النفــط يضمــن لهــا الحفــاظ عــى إيراداتهــا وعــدم خســارة 

حصتهــا مــن ســوق النفــط لصالــح مورديــن آخريــن. بينــا وافقــت 

إيــران والعــراق، اللتــان ال تنتميــان إىل مجموعــة دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، عــى التضحيــة بشــكٍل أقــل. ويــرى محللــون أن 

ــاق هــي  ــام االتف ــان إلمت ــا الدولت ــي قدمته ــازالت املحــدودة الت التن

مجرد إجراءات تقنية لحفظ ماء الوجه واسرضاء السعودية.

أمــا بالنســبة لباقــي الــدول األعضــاء، مــن فنزويــال إىل أنغــوال، والتــي 

ــا للمســاهمة يف تخفيــض  وافقــت عــى تخفيــض جــزء مــن إنتاجه

اإلنتــاج عــى مســتوى دول املنظمــة مبعــدل 1.2 مليــون برميــل 

يوميــاً، فلديهــا ســجل غــري منتظــم فيــا يتعلــق بااللتــزام باالتفاقيات 

ــإن  الســابقة. ورغــم ارتفــاع أســعار النفــط بعــد إعــالن االتفــاق، ف

ــب ســتحتاج إىل انتعــاٍش مســتمر يف األســعار  ــدول يف الغال هــذه ال

حتى تقتنع بااللتزام بحصتها من خفض اإلنتاج.

ــاق،  ــواردة باالتف ــام ال ــل األرق ــك إىل تحلي ــو األوب ــد هــرع مراقب وق

والتــي مــن املفــرض أن تصــل يف مجموعهــا إىل خفــٍض مبعــدل 4.5% 

مــن مجمــل اإلنتــاج يف جميــع دول املنظمة، باســتثناء ليبيــا ونيجرييا. 

ورصــد املراقبــون بعــض املشــاكل يف هــذه التفاصيــل املعقــدة. 

فاألرقــام التــي أعلنتهــا منظمــة أوبــك تُظِهــر اتفاقــاً لخفــض اإلنتــاج 

ــن  ــعودية م ــل الس ــاً. تتحم ــل يومي ــون برمي ــو 1.2 ملي ــدل نح مبع

هــذه الكميــة الجــزء األكــرب، نحــو 486 ألــف برميــل يوميــاً، ويتحمــل 

ــارات  ــب اإلم ــاً، نصي ــل يومي ــف برمي ــج 300 أل ــا يف الخلي حلفاؤه

منهــا 139 ألــف برميــل يوميــاً، والكويــت 131 ألــف برميــل يوميــاً، 

وقطــر 30 ألــف برميــل يوميــاً، يف حــني وافقــت العــراق -عــى 

ــات  ــا الجه ــي وفرته ــات الت ــك« للبيان مضــض- عــى اســتخدام »أوب

ــض  ــت عــى تخفي ــا وافق ــراق، ك ــاج الع ــاب إنت ــة لحس الخارجي

إنتاجهــا مبعــدل 210 آالف برميــل يوميــاً. وكانــت هــذه إحــدى نقاط 

ــا إىل أن  ــري بياناته ــي تش ــراق، والت ــبة للع ــية بالنس ــالف الرئيس الخ

إنتاجهــا الــكي أكــرب مــن القيمــة التــي اعتمدتهــا منظمــة األوبــك. 

ــراق  ــي ســيقوم الع ــول الت ــد الحق ــن تحدي ــون م ومل يتمكــن املحلل

ــم  ــوىل إدارة معظ ــة تت ــاج؛ إذ إن رشكات دولي ــض اإلنت ــا بتخفي فيه

إنتاجه.

أمــا بالنســبة إليــران، فاملســألة كانــت أكــر تعقيــداً، وتضمنــت 

اســتخداماً لبيانــاٍت يعتقــد معظــم املحللــني أنهــا غــري واقعيــة. وألن 

ــة،  ــات االقتصادي ــود العقوب ــرزح تحــت قي ــاً ت ــران أمضــت أعوام إي

ــة  ــا القاعدي ــة إنتاجه ــد قيم ــى تحدي ــك ع ــة األوب ــت منظم وافق

ــاج  ــتوى إنت ــى مس ــو أع ــاً، وه ــل يومي ــون برمي ــو 3.975 ملي بنح

ــات  ــل فــرض العقوب ــه عــام 2005 قب ــران قــد وصلــت إلي كانــت إي

االقتصاديــة عليهــا، وذلــك بخــالف الــدول األخــرى باملنظمــة، والتــي 

تــم تحديــد قيمــة إنتاجهــا القاعديــة بنــاًء عــى مــا قامــت بضخــه يف 

شهر أكتوبر املايض. 

ويتوقــع أن خفــض إيــران إلنتاجهــا بنســبة %4.5 مــن هــذه القيمــة 

ــة التــي حددتهــا منظمــة األوبــك ســيصل بإنتاجهــا إىل 3.8  القاعدي

ــه  ــون إنَّ ــول املندوب ــذي يق ــم ال ــو الرق ــاً، وه ــل يومي ــون برمي ملي

مســتوى متوســط لإلنتــاج الــذي وافقــت إيــران أخــرياً عــى االلتــزام 

به ملدة 6 أشهر بدايًة من شهر يناير القادم. 

جديــر بالذكــر أن إيــران تنتــج حاليــاً نحــو 3.7 مليــون برميــل يوميــاً، 

ــادة معــدل إنتاجهــا بعــد هــذا االتفــاق  وبهــذا يصبــح بإمكانهــا زي

مبعــدل نحــو 90 ألــف برميــل يوميــاً. فيــا ســتتحمل باقــي الــدول، 

ــاج  ــة الخفــض، ليصــل اإلنت ــون، باقــي كمي ــوادور إىل الغاب مــن اإلك

ــدالً  ــاً ب ــل يومي ــون برمي ــك إىل 32.7 ملي ــدول األوب ــكي ل ــايئ ال النه

من 32.5 مليون برميل يومياً.

ــها  ــى نفس ــط ع ــة للنف ــربى املنتج ــدول الك ــض ال ــت بع ــا قطع ك

وعــوداً بتخفيــض اإلنتــاج. وســيكون للطريقــة التــي تنفــذ بهــا هــذه 

ــرٍة  ــاق واســتمراره ف ــري عــى نجــاح االتف ــري كب ــدول وعودهــا تأث ال

طويلــة. وأبــرز هــذه الــدول روســيا التــي تعهــدت بخفــض إنتاجهــا 

مبعــدل 300 ألــف برميــل يوميــاً، وهــو نصــف املعــدل الــذي دعــت 
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منظمــُة األوبــك الــدوَل غــري األعضــاء باملنظمــة لاللتــزام بهــا. ولكــن 

مثــة شــكوٌك حــول الكميــة التــي ميكــن ملوســكو تخفيضهــا، ومــا إن 

كانــت ســتقوم بالتخفيــض فعــالً، حيــث ركــز املســؤولون الــروس يف 

ترصيحاتهــم قبــل اجتــاع األوبــك عــى تجميــد اإلنتــاج عنــد 

مســتوى اإلنتــاج الحــايل يف فــرة مــا بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي، 

وهــو مســتوى مرتفــع يصــل إىل 11 مليــون برميــل يوميــاً، ومل 

ــن  ــد م ــع العدي ــاج. ويتوق ــض اإلنت ــم لخف ــوا يف ترصيحاته يتعرض

ــدالت  ــى املع ــاق ع ــيا يف االتف ــاركة روس ــرص مش ــني أن تقت املراقب

الطبيعيــة النخفــاض اإلنتــاج باإلضافــة إىل إبطــاء معــدالت الزيــادة 

يف اإلنتاج، بدالً من خفض اإلنتاج الرويس من النفط.

ــال يتضــح بعــد كيــف  ــدول غــري األعضــاء، ف ــا بالنســبة لباقــي ال أم

ــاج، التــي تصــل إىل  ــة الخفــض يف اإلنت ــق باقــي كمي ســيمكن تحقي

300 ألــف برميــل يوميــاً. وكانــت دولــة كازاخســتان وســلطنة عــان 

قــد أعربتــا عــن اســتعدادها للمشــاركة، ولكــن التفاصيــل مل تتضــح 

بعد.

وتشــري املصــادر إىل أن هــذا االتفــاق سيســاعد منتجــي النفــط 

الصخــري بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، والذيــن أدى ظهورهــم 

املفاجــئ يف النصــف األول مــن هــذا العقــد إىل تقييــد األوبــك بشــدة 

حتــى اآلن، فانهيــار أســعار النفــط عقــب قــرار األوبــك عــام 2014 

بعــدم خفــض اإلنتــاج كان لــه أثــره عــى صناعــة النفــط الصخــري، 

ولكــن بطريقــٍة أقــل مــا كان متوقعــاً؛ إذ انخفــض إنتــاج الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة للنفــط الصخــري مــن 9.6 مليــون برميــل يوميــاً يف 

أبريــل 2015 إىل 8.58 مليــون برميــل يوميــاً يف ســبتمرب 2015، وذلــك 

طبقاً لبيانات وزارة الطاقة األمريكية.

ــاع،  ــل إىل الق ــل بالفع ــد وص ــط ق ــريكا للنف ــاج أم ــون إنت ــا يك ورمب

ولكــن عــدد منصــات النفــط التــي تقــوم باالستكشــاف اآلن يف أمــريكا 

عــاد إىل أعــى مســتوياته منــذ شــهر ينايــر املــايض، يف حــني قفــزت 

األســعار اآلجلــة لخــام غــرب تكســاس إىل أكــر مــن 50 دوالراً 

للربميــل، وعلــق ســبنرس ويلــش، املديــر برشكــة »أي إتــش إس 

ــيئاً  ــاك ش ــالً إنَّ »هن ــر قائ ــذا األم ــى ه ــارات، ع ــي« لالستش إيرنج

ــاع  ــذا االرتف ــري ه ــط الصخ ــو النف ــيحب منتج ــداً، س ــداً مؤك واح

باألسعار، وسيبدأ اإلنتاج يف االزدياد قريباً«.

فــريوس »شــامون« يهاجــم الســعودية من 

جديد
قالــت رشكات أمريكيــة متخصصــة يف أمــن اإلنرنــت إن نســخة مــن 

»شــامون«، وهــو فــريوس كمبيوتــر مدمــر عطــل عــرشات اآلالف مــن 

ــع  ــل أرب ــرشق األوســط قب ــة بال ــر يف رشكات الطاق ــزة الكمبيوت أجه

ســنوات، جــرى اســتخدامه يف منتصــف شــهر نوفمــرب املنــرصم 

ملهاجمة أجهزة كمبيوتر يف السعودية ودول أخرى باملنطقة.

نيتوركــس«  ألتــو  و«بالــو  ســرايك«  »كــراود  رشكات  وحــذرت 

و«ســيانتك كــورب« مــن الهجــات الجديــدة، لكنهــا مل تحــدد 

حتــى اآلن ضحايــا النســخة الجديــدة مــن فــريوس »شــامون« الــذي 

ــية  ــجالت الرئيس ــو الس ــق مح ــن طري ــر ع ــزة الكمبيوت ــل أجه يعط

التــي تســتخدمها األجهــزة لتبــدأ يف العمــل، ومل تفصــح عــن حجــم 

الرر أو من يقف وراء الهجات.

وأكــدت رشكــة »فايــر آي« ألمــن اإلنرنــت أن وحدتهــا »مانديانــت« 

تعاملــت »مــع حــوادث متعــددة يف مؤسســات أخــرى يف املنطقــة«. 

وإن عــودة ظهــور »شــامون« أمــر يســرعي االنتبــاه؛ إذ مل تقــع ســوى 

بضعــة هجــات كبــرية ملحــو البيانــات مــن عــى األقــراص الصلبــة 

مــن بينهــا هجــات عــام 2014 عــى رشكــة »الس فيجــاس ســاندس 

كــورب« التابعــة لـــرشكة »شــيلدون أديلســون« ورشكــة »هوليــوود 

ستديو« التابعة لـرشكة »سوين كورب«.

وتهتــم الحكومــات والــرشكات كثــرياً مبثــل هــذه الهجــات؛ ألن 

ــن أن  ــرى ميك ــرة أخ ــل م ــة للعم ــر املصاب ــة الكمبيوت ــادة أنظم إع

تكــون عمليــة مكلفــة جــداً، وتســتهلك وقتــاً كبــرياً، ففــي الهجــات 

التــي اســتخدم فيهــا الفــريوس »شــامون« يف املــايض تــرك املتســللون 

»أرامكــو  آالت يف رشكتــي  عــى  يحــرق  أمريــي  لعلــم  صــوراً 

السعودية« و«راس غاز« القطرية عام 2012.

وذكــر باحثــون أن املهاجمــني الذيــن اســتخدموا النســخة الجديــدة 

ــغ مــن  مــن الفــريوس تركــوا صــورة للطفــل الســوري »إيــالن« البال

ــاطئ  ــه إىل ش ــواج جثت ــت األم ــذي جرف ــنوات، وال ــالث س ــر ث العم

تريك العام املايض.
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تحضــريات  عــى  يــرف  متيــم  األمــري 

التعامل مع إدارة ترامب 
شــكل أمــري قطــر الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثــاين فريــق عمــل رفيــع 

املســتوى ملتابعــة العالقــات مــع اإلدارة األمريكيــة املرتقبــة بقيــادة 

ترامــب، ويضــم فريــق العمــل الــذي يرأســه األمــري كالً مــن: وزيــر 

الخارجيــة الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثــاين، ووزيــر الدولــة 

ــادة،  ــد الس ــة محم ــر الطاق ــة، ووزي ــد العطي ــاع خال ــؤون الدف لش

ورئيــس االســتخبارات العامــة الشــيخ أحمــد بــن نــارص بــن جاســم 

آل ثاين. 

الســعودية تتحــر للتعامــل مــع إدارة 

ترامب
أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )25 نوفمــرب 2016( أن امللــك 

ســلان عقــد اجتاعــاً مــع نائبيــه ملناقشــة كيفيــة تعامــل اململكــة 

مــع اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، مشــرياً إىل أن امللــك أصغــى بعنايــة 

لرؤيــة ويل العهــد حــول كيفيــة احتــواء التداعيــات الســلبية للعالقات 

ــى  ــب ع ــع إدارة ترام ــات م ــاً، والعالق ــعودية-األمريكية عموم الس

وجــه الخصــوص، حيــث أكــد األمــري محمــد بــن نايــف للملــك أنــه ال 

ينبغــي تحميــل اململكــة مســؤولية اإلخفــاق يف توقــع الفائــز يف 

االنتخابــات، مؤكــداً أنــه كان يتوقــع فــوز هيــالري كلينتــون  ومتمنيــاً 

عــى امللــك أن ال يعاقــب أيــه جهــة محليــة يف الخارجيــة الســعودية 

أو يف أية مؤسسة أخرى عى هذا اإلخفاق.

واعتمــد ويل العهــد عــى معلومــات مــن االســتخبارت الوطنيــة 

ــون،  ــن البنتاغ ــة، وم ــتخبارات املركزي ــة االس ــن وكال ــة، وم األمريكي

للتأكيــد عــى أن ترامــب لــن يتمكــن مــن املــي  يف تحــدي اململكــة، 

ــة والسياســية  ــز التعــاون بــني مجلــس الشــؤون األمني واقــرح تعزي

التــي يرأســها األمــري محمــد بــن نايــف مــع مجلــس الشــؤون 

االقتصاديــة والتنميــة التــي يرأســها األمــري محمــد بــن ســلان 

للعمــل معــاً عــى مواجهــة التحديــات التــي ميكــن أن تخلقهــا إدارة 

ترامب املرتقبة.

وتشــري املصــادر إىل أن األمــري محمــد بــن نايــف قــد أجــرى مؤخــراً 

سلســلة مــن االتصــاالت مــع مقربــني مــن ترامــب خدمــوا مســبقا يف 

األجهــزة األمنيــة األمريكيــة وكان لهــم تنســيق مــع وزارة الداخليــة 

الســعودية يف ســياق عمليــات الحــرب عــى اإلرهــاب، وبــدا امللــك 

راضيــاً عــن الجهــود التــي بذلهــا ويل العهــد إلبقــاء العالقــات 

ــد  ــد ق الســعودية-األمريكية تحــت الســيطرة، خاصــة وأن ويل العه

أكــد عــى رضورة بــدء االتصــاالت مــع ترامــب ومســاعديه مــن اآلن 

مبدياً استعداده للعمل مع األمري محمد سلان يف هذا املسار.

رشكــة  يف  حصــة  تشــري  ُعــامن 

»ميكانثيدايوس إيكريبانو« اإلسبانية 
أعلــن صنــدوق الــروة العــاين الســيادي -الــذي يشــكل الصنــدوق 

االحتياطــي العــام للســلطنة- يف 31 أكتوبــر 2016 أنــه قــد اســتحوذ 

عــى 32.2 % مــن حصــة الرشكــة الهندســية اإلســبانية »ميكانيثادوس 

ــة للصفقــة، إال أن  ــه مل يكشــف عــن القيمــة الكلي ــو«، لكن إيكريبان

الصنــدوق العــاين قــد أشــار  إىل أن عمليــة الرشاكــة الحاليــة هــي 

عبــارة عــن عمليــة رشاء األســهم مــن املالكــني الحاليــني وزيــادة رأس 

املال لتمويل مشاريع تنموية جديدة. 

مــن جانبــه قــال رئيــس رشكــة »أنجــل إيكربيانــو« أن الرشكــة تتطلــع 

للقيــام باملزيــد مــن عمليــات االســتحواذ يف قطاعــي الفضــاء والدفــاع 

وكذلك لالستثار يف مجايل البحث والتنمية يف إسبانيا. 

ــة الــرشاء هــذه إىل  كــا يســعى الصنــدوق العــاين مــن وراء عملي

زيــادة قــدرات الرشكــة يف مجــاالت التقنيــة واألمتتــة يف عــان مــن 

خــالل إنشــاء فــرع رشق أوســطي للرشكــة إســمه »إيكريبانــو الــرشق 

األوسط«. 
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تطورات  عسكرية

اإلمارت تنر مزيداً من قواتها يف إرترييا
أشــار موقــع »جينــز« العســكري )17 نوفمــرب 2016( إىل أن الصــور التــي 

التقطتهــا »أيربــاص« للدفــاع والفضــاء تؤكــد قيــام دولــة اإلمــارات بنــرش 

ــة  ــا الحربي ــريي لدعــم عملياته ــالت يف مطــار عصــب األرت مجموعــة مقات

جنــوب اليمــن، حيــث شــوهدت يف 20 أكتوبــر 2016: تســع طائــرات 

»مــرياج2000-«، ومروحيتــي »يو-إتــش 60 بــالك هــوك«، وطائــرة شــحن 

ــد  ــا أك ــر داش8-«، ك ــل »بومباردي ــريت نق ــز يس130-«، وطائ »هرييكوليي

ــو  ــد أن أب ــا يؤك ــرات، م ــرية للطائ ــاء 12 حظ ــارات بن ــام اإلم ــر قي التقري

ظبــي تنــوي نــرش أكــر مــن 9 مقاتــالت مــرياج يف هــذه الحظائــر، خاصــة 

ــو  ــخ 8 ماي ــل تاري ــالت مل تكــن موجــودة  قب ــن املقات ــدد م وأن هــذا الع

 .2016

كــا أكــدت صــور األقــار الصناعيــة أن فرقاطــات األســطول الحــريب 

ــبتمرب 2015،  ــر س ــذ أواخ ــاري من ــب التج ــاء عص ــتخدم مين ــارايت تس اإلم

حيــث تظهــر الصــور التــي تــم التقاطهــا يف 20 اكتوبــر أن أحــد الفرقاطــات 

ــوم إىل  ــك الي ــد رســت يف ذل ــة« ق ــن طــراز »بينون ــرية م ــة  الصغ اإلماراتي

جانــب ســفينتي إنــزال مــن اللــوايت يبلــغ طــول الواحــدة منهــا 64م، كــا 

شــوهدت ســفينة النقــل الرسيعــة »ســويفت« مــا يثبــت أن هــذه 

ــي  ــا يدع ــفن ك ــاد للس ــاروخ مض ــالق ص ــراء اط ــرق ج ــفينة مل  تغ الس

الحوثيون.

ــة  ــة الوطني ــات البحري ــة الجراف ــة لرشك ــفن التابع ــر أن الس ــد التقري وأك

اإلماراتيــة تعمــل عــى بنــاء منشــأة بحريــة جديــدة بالقــرب مــن املطــار 

يرجــح أن يتــم اســتخدامها كقاعــدة جويــة حاملــا يتــم بناؤهــا، كــا أظهرت 

الصور قيام اإلمارات ببناء جدار يف حوض املنشأة البحرية  الجديدة.

إيــران تبنــي مركــب نقــل كبــري وعــال 

الرسعة 
ــدوي يف 8  ــى ف ــد ع ــوري العمي ــرس الث ــة للح ــوى البحري ــد الق ــد قائ أك

نوفمــرب 2016 أن إيــران ســتبني مركــب نقــل بحــري »قطمــران« أكــرب مــن 

الــذي تــم الكشــف عنــه يف 13 ســبتمرب 2016 يف مينــاء بوشــهر املطــل عــى 

ــد  ــم قائ ــزاري« إس ــاهد ني ــب »ش ــذا املرك ــيحمل ه ــريب، وس ــج الع الخلي

القــوات الخاصــة للقــوات البحريــة للحــرس الثــوري اإليــراين الــذي  تــويف 

بدايــة العــام الحــايل، ووفقــاً ملوقــع »جينــز« العســكري فقــد تــم تركيــب 

جــرس املركــب وســطح الــركاب وســطح مخصــص ملروحيــة واحــدة فــوق 

ــان عــى نحــو غــري  ــدوان طويلت ــان تب الدعامتــني الضيقتــني للمركــب اللت

متناسب.  

وقــال العميــد البحــري فــدوي إن املركــب الرسيــع املصنــوع مــن األملنيــوم 

والــذي يبلــغ طولــه 55م، ســيكون قــادراً عــى  حمــل 100 راكــب ومروحية 

ــم  ــي ت ــادة الت ــدو أن الزي ــم، ويب ــايت إىل 10 آالف ك ــداه العملي ويصــل م

إحداثهــا عــى القــدرة االســتيعابية للمركــب كبــرية مقارنــة بالنــرشة 

التعريفيــة لرشكــة »صــدرا« للصناعــات البحريــة والتــي تــم نرشهــا يف أحــد 

املعــارض البحريــة للحــرس الثــوري يف أكتوبــر 2015، وأشــارت آنــذاك إىل 

أن طاقــم املركــب مؤلــف مــن خمســة أشــخاص وميكنــه حمــل 55 راكبــاً، 

ــى  ــات حت ــق مســتوى عــال مــن الثب ــم يهــدف لتحقي مؤكــدة أن التصمي

وإن كان مســتوى األمــواج يصــل إىل 6 أمتــار، حيــث يعمــل املركــب 

مبحركــني »إم يت يــو 396« وميكــن أن تصــل رسعتــه حتــى 27 عقــده 

بحرية.

ــيتم  ــران« س ــن »قطم ــدة م ــخة الجدي ــدوي أن النس ــد ف ــاف العمي وأض

استخدامها يف مهام خاصة غري محددة يف املياه الدولية. 

تقــدم قــوات الحشــد الشــعبي يزيــد التوتر 

مع تركيا 
ــعبي  ــد الش ــيات الحش ــدم مليش ــكري أن تق ــز« العس ــع »جين ــد موق أك

باتجــاه تلعفــر قــد أثــار املخــاوف مــن املارســات الطائفيــة واحتــاالت 

التدخل الريك. 

فعــى الرغــم مــن مــن عــدم حصولهــا عــى دعــم التحالــف األمريــي؛ إال 

أن امليلشــيات الشــيعية تقدمــت برسعــة غــرب املوصــل لقطــع خطــوط 

ــري عــن قلقهــم مــن  ــراك للتعب ــع باألت ــم »داعــش«، مــا دف إمــداد تنظي

تقــدم هــذه القــوات التــي ارتكبــت انتهــاكات واســعة خــالل العمليــات 

السابقة يف املناطق السنية.

ونقلــت وكالــة األناضــول الركيــة ترصيحــاً للرئيــس طيــب رجــب أردوغــان 

ــا  ــا شــيعة ونصفه ــة بالكامــل نصفه ــه إن تلعفــر منطقــة تركاني ــال في ق

ســنة، مؤكــداً أنــه ال مييــز بــني الفريقــني ويعتربهــا مــن املســلمني، لكنــه 

يف حــال قيــام الحشــد بالعمليــات اإلرهابيــة يف املنطقــة فعندهــا ســتكون 

ردة الفعل الركية مختلفة. 

كــا عــربت تركيــا يف الوقــت نفســه عــن قلقهــا مــن الــدور الــذي يلعبــه 

مقاتلــو وحــدات حايــة الشــعب الكرديــة يف ســنجار التــي تبعــد 50 كــم 
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ــادي  ــدر العب ــي حي ــوزراء العراق ــس ال ــض رئي ــني رف ــل، يف ح ــن املوص ع

مشــاركة األتــراك يف اســتعادة املوصــل، وأعلنــت بغــداد عــن إصــدار 

مذكــرة العتقــال أثيــل النجيفــي محافــظ املوصــل قبــل ســيطرة التنظيــم 

عى املدينة ألنه سمح لألتراك بالدخول للعراق.

ــالت  ــات مقات ــن صفق ــرج ع ــنطن تف واش

لدول الخليج العربية 
وافقــت وزارة الدفــاع األمريكيــة عــى متريــر صفقــة طائــرات مقاتلــة تــم 

ــت  ــة بلغ ــج العربي ــن دول الخلي ــدد م ــل لع ــت طوي ــذ وق ــا من تعليقه

ــروين  ــع اإللك ــى املوق ــالن ع ــم اإلع ــث ت ــار دوالر، حي ــا 31.2 ملي قيمته

لوكالــة التعــاون األمنــي والدفــاع التابعــة لــوزارة الدفــاع األمريكيــة عــن 

املوافقــة عــى بيــع 40 طائــرة  طــرازي: »إف-إيــه« و«إي-إف ســوبر 

هورنيت« للكويت، وبيع 72 طائرة »إف15-« مطورة لدولة قطر. 

ــت  ــا بلغ ــار بين ــة 10.1 ملي ــرات الكويتي ــة الطائ ــة صفق ــت قيم وبلغ

الصفقــة القطريــة 21.1 مليــار دوالر وقــد تــم التقــدم بطلــب هــذه 

الطائــرات قبــل عــدة ســنوات إال أنــه قــد تــم تجميدهــا وفــق مــا قيــل 

نتيجة مخاوف إرسائيلية.

وتشــتمل صفقــة الطائــرات الكويتيــة عــى 32 طائــرة ذات مقعــد مفــرد 

»إف أيــه18- إي«، و8 طائــرات ذات مقاعــد مزدوجــة »إف أيــه18- إف« 

ــب و48  ــه33-« للتصوي ــه إي ــه إن إي ــن »إي ــد مارت ــة لوكهي و12 منظوم

ــدات  ــن املع ــا م ــه وغريه ــب والتوجي ــة والتصوي ــورة للرؤي ــوذة متط خ

الجوية.

وكانــت الكويــت أول زبــون يطلــب رشاء هــذا الطائــرات املعدلــة، حيــث 

يتوقــع أن تحــل محــل 39 طائــرة »إف إيــه18- يس دي هورنيــت«، وقبــل 

تســليم الطائــرات األمريكيــة املعدلــة ستتســلم القــوات الجويــة الكويتيــة 

28 طائرة من طراز »تايفون« األوروبية.

ــة حســب  ــة »إف15-« معدل ــة 72 مقاتل ــة القطري ــا ستشــمل الصفق في

املواصفــات القطريــة مشــتملة عــى املعــدات والذخائــر وتدريــب الطواقم 

يف الواليــات املتحــدة، ويعتــرب هــذا الطــراز النســخة األحــدث مــن مقاتالت 

»إف15-« الــذي طلبــت رشاءه الســعودية ضمــن مواصفــات معدلــة 

ــادة،  ــورة القي ــري مقص ــني وتكب ــت الجناح ــليح تح ــادة التس ــن زي تتضم

ومينحها القدرة عى الطريان بواسطة التحكم السلي. 

وباإلضافــة إىل 24 طائــرة رافــال أوصــت عليهــا قطــر يف مايــو 2015 فــإن 

الطائــرات »إف15-« القطريــة الجديــدة ســتحل مــكان 12 طائــرة حاليــة 

من طراز »مرياج 5-2000«

املشــاريع االســراتيجة  للقــوات الربيــة 

السعودية  
أكــد ويل ويل العهــد وزيــر الدفــاع الســعودي األمــري محمــد بــن ســلان يف 

اجتــاع مــع قيــادة األركان العامــة تطلعــه لبنــاء جيــش ســعودي محــرف، 

ووفقــاً ملوقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )25 نوفمــرب 2016(؛ فــإن األمــري 

محمــد يرغــب بتحقيــق مشــاريع اســراتيجية خــالل الســنوات الخمــس 

القادمــة، مؤكــداً موافقــة والــده امللــك ســلان عــى هــذه املشــاريع التــي 

يســعى مــن خاللهــا إىل: زيــادة عــدد القــوات الربيــة الســعودية إىل ثالمثئــة 

ألــف عنــرص، وإنشــاء املزيــد مــن األلويــة الهجوميــة، ووضــع عــرشات مــن 

ــية  ــات الهندس ــيع امله ــة، وتوس ــع يف الخدم ــل الرسي ــات التدخ مروحي

واللوجستية واالستطالعية. 

كــا يــدور الحديــث عــن عزمــه إنهــاء خدمــات املستشــارين العســكريني 

ــل أن  ــن املحتم ــة الســعودية، وم ــوات الربي ــدى الق ــني ل ــب العامل األجان

يتم هذا األمريف غضون السنوات الثالثة القادمة.    

تعزيز املنشآت الحيوية يف السعودية 
وافــق ويل العهــد وزيــر الداخليــة الســعودي األمــري محمــد بــن نايــف 

ــل  ــد مــن املعــدات واألنظمــة ألجــل التقلي عــى مــرشوع رشاء املزي

مــن احتــال املخاطــر التــي قــد تهــدد املنشــآت الحيويــة إمــا جــوا أو 

بــراً. وجــاء ذلــك بعــد وضــع خطــة لتعزيــز قــدرات منشــآت القــوات 

ــذ شــهر مــارس  ــا من ــادة تأمينه ــدأ العمــل عــى زي ــي ب ــة والت األمني

املايض.

الشيخ سيف بن زايد يف باريس 
ــورت« )25 نوفمــرب 2016( أن الشــيخ ســيف  ــكال ريب ــع »تاكتي ــد موق أك

بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الداخليــة اإلمــارايت التقــى مــع نظــريه الفرنــيس 

ــة ذات  ــا األمني ــث حــول القضاي ــس، ودار الحدي ــوف يف باري ــارد كازن برين

االهتام املشرك بني البلدين. 

ــق  ــالة تتعل ــة رس ــه أي ــل مع ــيف مل يحم ــيخ س ــادر أن الش ــد املص وتفي

بصفقــة مقاتــالت »رافــال«، واكتفــى مبناقشــة قضايــا التعــاون يف املجــال 

ــاول مشــاريع رشاء  ــا مكافحــة اإلرهــاب باإلضافــة لتن االســتخبارايت وقضاي

معدات لوزارة الداخلية اإلمارتية.
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سفينة إسناد رسيعة لألسطول القطري
أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )25 نوفمــرب 2016( أن أمــري قطــر 

ــر  ــع وزي ــايض م ــبوع امل ــع يف األس ــد اجتم ــن حم ــم ب ــيخ متي الش

الدولــة لشــؤون الدفــاع خالــد العطيــة بحضــور رئيــس هيئــة األركان 

اللــواء غانــم بــن شــاهني الغانــم وقائــد األســطول البحــري القطــري 

ــاز  ــاع إيج ــن االجت ــدف م ــدي. وكان اله ــارص املهن ــن ن ــد ب محم

األمــري بالوضــع الراهــن لألســطول القطــري و االحتياجــات الطارئــة 

لالسطول للسنة القادمة. 

وأشــار املوقــع إىل أن األمــري قــد ســأل املشــاركني عن مســار االتصاالت 

لــرشاء ســفينة إســناد رسيعــة متعــددة املهــام. فيــا قالــت مصــادر 

أن الوزيــر العطيــة تحــدث ألول مــرة حــول أهميــة إجــراء االتصاالت 

مــع رشكــة »أوســتال« االســرالية لــرشاء هــذه الســفينة واالســتفادة 

من خرباتها يف مضار صناعة السفن.

ــم  ــن تقيي ــب م ــلامن غاض ــن س ــد ب محم

الربيــة  القــوات  أداء  حــول  أمريــي 

السعودية  
رفــض النائــب الثــاين وزيــر الدفــاع محمــد بــن ســلان فحــوى تقرير 

ــة  ــوات الربي ــون حــول أداء الق ــة للبنتاغ ــة خاصــة تابع ــه لجن أعدت

الســعودية يف حــرب اليمــن، وخاصــة فيــا يتعلــق بعــدم رضــا 

اللجنــة األمريكيــة عــن أداء ألويــة املشــاة وال عــن أداء القــوات 

الخاصــة أو أداء الوحــدات املظليــة والقــوات املتخصصــة بالقتــال يف 

املناطق الجبلية.

ووفقــاً ملوقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )18 نوفمــرب 2016( فــإن التقرير 

ــدم  ــا بع ــي اتهمه ــعودية الت ــة الس ــوات الربي ــد الق ــي انتق األمري

ــة، وحاجتهــا إىل الحافــز وإىل  ــروح القتالي ــاط واالفتقــار إىل ال االنضب

املبــادرة، فضــالً عــن انعــدام التنســيق بــني الوحــدات املقاتلــة عــى 

الجبهات. 

وتقــول املصــادر ذاتهــا أن اللجنــة التــي أعــدت التقريــر تُعتــرب جــزءاً 

مــن فريــق ســعودي-أمريي مشــرك يعقــد اجتاعــاً ســنوياً لتقييــم 

أداء القــوات الربيــة الســعودية ويناقــش احتياجاتهــا، وتقــول املصادر 

املقربــة مــن قيــادة القــوات الربيــة إن األمــري محمــد يعتــرب تقريــر 

اللجنة مجحفاً وغري موثوق. 

ملروحيــات  بحاجــة  العراقــي  الجيــش 

هجوم خفيفة 
يف اجتــاع اســتثنايئ عقــده رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي 

مــع قيــادات عســكرية رفيعــة املســتوى مــن ضمنهــا رئيــس هيئــة 

األركان العراقيــة الفريــق عثــان الغانــم وقائــد طــريان الجيــش 

العراقــي الفريــق حامــد املالــي، أوجــز الفريــق املالــي أداء الطــريان 

العراقــي يف معــارك املواصــل الجاريــة مؤكــداً حاجــة قواتــه لنحــو 15 

القــوات املدرعــة،  لتعزيــز حايــة  مروحيــة هجوميــة خفيفــة 

وخاصــة منهــا الفرقــة التاســعة التــي تضــم 16 كتيبــة مدرعــة 

تحتوي دبابات »أبرامز« و«يت72-« و«يت62-« و«يت52-«.

وأكــد التقريــر أن الفريــق املالــي اقــرح بــدء االتصــاالت مــع الــدول 

ــكان  ــا كان باإلم ــة إذا م ــش ملعرف ــال داع ــاركة بقت ــة  املش الصديق

تزويد طريان الجيش العراقي مبروحيات جديدة أو مستخدمة.

فرقاطات إسبانية لألسطول السعودي 
تحــدث قائــد القــوات البحريــة الســعودية الفريــق بحــري عبداللــه 

الســلطان يف اجتــاع عقــده مؤخــراً مــع كبــار ضباطــه؛ حــول احتال 

ــه  ــداً تلقي ــدة مــن إســبانيا، مؤك ــرام صفقــة رشاء فرقاطــات جدي إب

تعليــات مــن ويل ويل العهــد وزيــر الدفــاع األمــري محمــد بــن 

سلان بهذا الصدد.

ووفقــاً ملوقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )25 نوفمــرب 2016( فإنــه ليــس 

ــا  كان ســيتم  خــالل  ــدات عــا إذا م ــق الســلطان تأكي ــدى الفري ل

زيــارة ملــك إســبانيا فيليــب الخامــس إىل الريــاض تدشــني الصفقــة، 

ــون  ــع أن تك ــث يتوق ــاً، حي ــا قريب ــى إبرامه ــاٍر ع ــل ج إال أن العم

ــك  ــارة مل ــالل زي ــتتم خ ــي س ــات الت ــن املحادث ــزءاً م ــة ج الصفق

إســبانيا، حيــث دار حديــث يف األشــهر الســابقة حــول احتــال قيــام 

ــرشاء خمــس فرقاطــات  ــع إســبانيا ل ــة م ــع  صفق الســعودية بتوقي

»أقانتي2200-« لصالح قواتها البحرية.
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الريبــة تكتنــف موافقــة ترامــب  لتزويــد 

البحرين مبقاتالت »إف16-« 
أكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )18 نوفمــرب 2016( أن ملــك 

ــس  ــا الرئي ــد يتخذه ــي ق ــرارات الت ــن الق ــاً م ــدو مرتاب ــن يب البحري

ــد  ــق بتزوي ــة تتعل ــد ترامــب بشــأن صفق ــي املنتخــب دونال األمري

القــوات الجويــة البحرينيــة مبقاتــالت »إف16-«، مرجحــاً أن يتحــول 

امللــك حمــد إىل بريطانيــا لــرشاء املقاتلــة األوروبيــة »تايفــون«، 

ــد  ــايض لتأكي ــر امل ــة شــهر أكتوب ــدن نهاي ــه للن ــث جــاءت زيارت حي

هذا التوجه.

األسطول السعودي يتجه لرشاء سفن إمداد وإنزال 

أكــد رئيــس هيئــة األركان الســعودية الفريــق عبــد الرحمــن البنيــان 

ــزال  ــفن إن ــى س ــعودية ع ــة الس ــوات البحري ــول الق ــة حص أهمي

وسفن مهام لوجستية جديدة. 

ــة األركان الســعودية بعــد  ــكاره لهيئ ــان عــن أف ــق البني وعــرب الفري

ــم  ــكري ض ــد عس ــى رأس وف ــر ع ــر للجزائ ــا يف أكتوب ــارة أجراه زي

ــب  ــن كث ــوا نظــرة ع ــة الســعودية ألق ــوات البحري ــن الق ــاط م ضب

عــى الســفينة  »قلعــة بنــي عبــاس«  التــي دخلــت طــور الخدمــة 

لدى البحرية الجزائرية العام املايض.

ــدة  ــئ وح ــامين ينش ــواحل الع ــر الس خف

تدخل وإنقاذ جديدة
قــرر وزيــر الداخليــة العــاين إنشــاء وحــدة تدخــل و إنقــاذ أخــرى 

لصالــح رشطــة خفــر الســواحل العانيــة. ويــأيت ذلــك يف إطــار خطــة 

وزراء داخليــة مجلــس التعــاون الخليجــي لتعزيــز قــدرات دول 

ــريب  ــج الع ــواحل الخلي ــول س ــى ط ــاذ ع ــل واإلنق ــس للتدخ املجل

وصوالً إىل مضيق هرمز. 

وتقــول املصــادر إنــه ســيتم تزويــد الوحــدة الجديــدة بثالثــة زوارق 

ــريتني  ــني مس ــطة وطائرت ــة متوس ــا مروحي ــنت إحداه ــى م ــون ع يك

آلياً من أجل مهام البحث واالستطالع.

املدمــرة الربيطانية »إتــش إم إس ديرينغ« 

متخر باب املندب 
ــن  ــد ب ــري محم ــعودي األم ــاع الس ــر الدف ــد  وزي ــب ويل ويل العه   رح

ــا املدمــرة طــراز 45 والتــي يطلــق عليهــا اســم:  ســلان بإرســال بريطاني

ــاب  ــق ب ــة مضي ــة لحاي ــواطىء اليمني ــغ« إىل الش ــش إم إس ديرين »إت

املندب.

ــرب 2016(  ــورت« )18 نوفم ــكال ريب ــع »تاكتي ــرشه موق ــر ن ــاً لتقري ووفق

ــة  ــرد بداي ــة مج ــة الربيطاني ــة البحري ــال القطع ــرب إرس ــري يعت ــإن األم ف

لتعــاون بحــري بــني البلديــن، ويتوقــع أن ميهــد هــذا التعــاون الطريــق 

أمــام إجــراء مباحثــات حــول إمكانيــة رشاء فرقاطــات ومدمــرات جديــدة 

من بريطانيا.

ورأى التقريــر أن إرســال بريطانيــا هــذه املدمــرة يهــدف إىل تأكيــد 

ــا، ومــلء بعــض الفجــوات  الرشاكــة االســراتيجية بــني اململكــة وبريطاني

ــن  ــالح للمتمردي ــل الس ــدب لنق ــاب املن ــون يف ب ــتغلها اإليراني ــي يس الت

ــج  ــة للروي ــه محــاوالت بريطاني ــت ذات ــن يف الوق ــا يتضم ــني، ك الحوثي

للمدمرة »دارينغ45« لدى القوات البحرية السعودية.

اإلمــارات ترغــب بــراء طائــرات دوريــات 

واستطالع بحري
متــي قيــادة األركان العامــة اإلماراتيــة مبــرشوع رشاء مزيــد مــن طائــرات 

الدوريــات واالســتطالع البحريــة  لتجــوب املناطــق الســاحلية خــارج 

حــدود اإلمــارات، حيــث قــررت هيئــة األركان العامــة رشاء ثــالث طائــرات 

بعــد تزويدهــا مبنظومــات مضــادة للســفن والغواصــات مــن طــراز 

ــر« أو »فالكــون900-« مــن رشكــة »داســو« الفرنســية  »داش8- بومباردي

للطريان.

وأكــد موقــع »تاكتيــكال ريبــورت« )18 نوفمــرب 2016( أن القــوات 

ــا  ــا يف إرتريي ــيع قاعدته ــى توس ــدة ع ــذ م ــل من ــة تعم ــة اإلمارتي الجوي

االســتطالع  وطائــرات  الحربيــة  املقاتــالت  مــن  املزيــد  الســتيعاب 

والدوريــات اإلماراتيــة العاملــة ضمــن التحالــف العــريب يف اليمــن، مشــرياً 

إىل قيــام وفــد مــن القــوات الجويــة والقــوات البحريــة اإلماراتيــة بجولــة 

ــة ملتابعــة تطــور أعــال تشــييد املنطقــة املخصصــة  يف القاعــدة اإلرتريي

لطائرات الدوريات واالستطالع البحري.
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Kuwait›s Snap Election Revives Parliamentary Opposition, But Not Reform

االنتخابات الكويتية املبكرة تُحيي املعارضة يف »مجلس األمة« ولكن ليس اإلصالح

28 نوفمرب 2016

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/kuwaits-snap-election-

revives-parliamentary-opposition-but-not-reform

OPEC Meeting Is More About Regional Rivalry Than Production Cuts

اجتاع »أوبك« ميثل منافسة إقليمية أكر من محاولة إقرار خفض إنتاج النفط

28 نوفمرب 2016

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/opec-meeting-is-more-

about-regional-rivalry-than-production-cuts

Building on the Iran Nuclear Agreement

البناء عى اتفاق إيران النووي

17 نوفمرب 2016

ناشيونال إنرست

http://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/building-the-iran-nuclear-agreement-18432

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/kuwaits-snap-election-revives-parliamentary-opposition-but-not-reform
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/kuwaits-snap-election-revives-parliamentary-opposition-but-not-reform
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/opec-meeting-is-more-about-regional-rivalry-than-production-cuts
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/opec-meeting-is-more-about-regional-rivalry-than-production-cuts
http://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/building-the-iran-nuclear-agreement-18432
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How Iran Hopes the Nuclear Deal Will Revive Its Economy

كيف تأمل إيران من الصفقة النووية إلنعاش اقتصادها

28 نوفمرب 2016

ناشيونال إنرست

http://nationalinterest.org/feature/how-iran-hopes-the-nuclear-deal-will-revive-its-

economy-18531

Iran and China Are Strengthening Their Military Ties

إيران والصني تعززان روابطها العسكرية

22 نوفمرب 2016

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-and-china-are-

strengthening-their-military-ties

Iran May Be Using Iraq and Syria as a Bridge to Lebanon

احتال استخدام إيران للعراق وسوريا كجرس إىل لبنان

23 نوفمرب 2016

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-may-be-using-iraq-

and-syria-as-a-bridge-to-lebanon

http://nationalinterest.org/feature/how-iran-hopes-the-nuclear-deal-will-revive-its-economy-18531
http://nationalinterest.org/feature/how-iran-hopes-the-nuclear-deal-will-revive-its-economy-18531
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-and-china-are-strengthening-their-military-ties
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-and-china-are-strengthening-their-military-ties
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-may-be-using-iraq-and-syria-as-a-bridge-to-lebanon
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iran-may-be-using-iraq-and-syria-as-a-bridge-to-lebanon
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The Price of Progress in the United Arab Emirates

الثمن الذي تدفعه اإلمارات من أجل التقدم

28 نوفمرب 2016

سراتفور

https://www.stratfor.com/sample/analysis/price-progress-united-arab-emirates

Militias make use of Iraqi universities to spread their influence

امليليشيات الشيعيّة تستغّل الجامعات العراقيّة لبسط نفوذها

نوفمرب 2016 21

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/11/pmu-iraq-

university-education.html

Trump win further distances US from GCC on Syria

ترامب يباعد بني واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي حول سوريا

نوفمرب 2016 15

أملونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/11/trump-

election-distance-us-gcc-syria-policy-russia.html

https://www.stratfor.com/sample/analysis/price-progress-united-arab-emirates
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/11/pmu-iraq-university-education.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/11/pmu-iraq-university-education.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/11/trump-election-distance-us-gcc-syria-policy-russia.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2016/11/trump-election-distance-us-gcc-syria-policy-russia.html
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Syria, Iraq and the Struggle for Power: Intertwined Futures

سوريا والعراق والرصاع من أجل السلطة: املستقبل متشابك

نوفمرب 2016 24

شاتهام هاوس

https://www.chathamhouse.org/publication/syria-iraq-and-struggle-power-intertwined-

futures#sthash.WtWDUoG0.dpuf

A New President and the Middle East

الرئيس األمريي الجديد والرشق األوسط

15 نوفمرب

معهد واشنطن

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/

view/a-new-president-and-the-middle-east

عنوان التقرير
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Kuwait›s Strength Is Also Its Weakness

نقاط القوة يف الكويت هي نقاط ضعفها

نوفمرب  2016 18

سراتفور

https://www.stratfor.com/analysis/kuwaits-strength-also-its-weakness
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