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للخليج حتليلية   دراسة 

أمن اإلنترنت واالستقرار في منطقة الخليج
ملخص بقلم جايمس آندرو لويس1

أصبحت منطقة اخلليج نقطة انطالق 

أصبح  اإللكتروني.  الفضاء  نزاع 

بني  مبّطن  لصراع  ساحًة  اإلنترنت 

ودول  وإسرائيل  املتحدة  الواليات 

وروسيا  وإيران  جهة  من  أخرى 

دول  إيران  تخطت  أخرى.  جهة  من 

بأشواط  اخلليجي  التعاون  مجلس 

اإلنترنت  قدرات  تطوير  حيث  من 

الداخليني  املنشقني  رصد  عبر  أكان 

حواسيب  متسللي  إلى  اللجوء  أو 

االعتداء  أو  أجنبية  أهداف  خلرق 

املاضيتني،  السنينت  مّر  عليها. وعلى 

املماثلة  االعتداءات  من  عدد  حصل 

الدولة  سلطات  بقيادة  األغلب  على 

وحتى  منها.  بإذن  أو  اإليرانية 

بأعمال  القيام  عن  إيران  تردد  مع 

املفاوضات  تقدم  ظل  في  هجومية 

خطًرا  قدراتها  منو  يبقى  النووية، 

التي  اخلليج  دول  على  أمنًيا محتماًل 

إال  الدفاعية  قدراتها  بتطوير  بدأت 

دفاعاتها  توسيع  عليها  سيتعنّي  أنه 

لردع  فعاليًة  أكثر  بشكل  والتعاون 

مستقبلية.  مخاطر 

صّرح مسؤول أمريكي لم ُيعلن عن اسمه لصحيفة نيويورك تاميز في التاسع من حزيران/يوليو 2013 

مبا يلي: »شكل هجوم إيران على السعوديني تنبيًها للمنطقة.«

يعود  وتأثير وحرب.  إجبار  يوّفر وسيلة  فهو  جديدة  سلطة وطنية  أداًة  اإلنترنت  عبر  االعتداء  ُيعتبر   

استخدام تقنيات اإلنترنت كوسيلة استخباراتية إلى ثمانينيات القرن املاضي، أما استخدام اجليوش 

لالعتداء عبر اإلنترنت فيعود إلى التسعينيات من القرن عينه.2 وُيعتبر استخدام أدوات اإلنترنت كأداة 

سلطة وطنية أمًرا طبيعًيا في دول اخلليج. وقد أصبح اخلليج نقطة انظالق نزاع اإلنترنت بالنظر إلى 

مستوى النشاط املرتفع وفرص وقوع خطأ في التقدير والتصعيد نحو نزاع تقليدي.

املبّطن  للعمل  اإلنترنت  لتقنيات  أّن استخدام احلكومات  نوعها مبعنى  وُتعتبر منطقة اخلليج فريدًة من 

سائد فيها أكثر بكثير من أي منطقة أخرى باستثناء شبه اجلزيرة الكورية. وُيعزى مصدر التوتر في 

أنها مستعدة  يبدو  استخدمتها والتي  قد  التي  املجال  في هذا  قدراتها  إيران  تطوير  إلى  اخلليج  دول 

نتيجًة  ُيعتبر  ما  إسرائيل  لدى  اإلنترنت  قدرات  من  يتنامى  خوف  هناك  كما  جديد.  من  الستخدامها 

النفط  إنتاج  التي تؤذي  لنزاعات اإلنترنت  العربي. وقد يكون  إيران ودول اخلليج  للنزاعات األكبر بني 

إلى أهمية اخلليج اإلستراتيجية واإلقليمية. وقد  بالنظر  تبعات عاملية  تقليدًيا  نزاًعا  لتصبح  أو تتصّعد 

املنطقة ويقّوض استقرار  العسكرية بني دول  السلطة  توازن  قدراته  توّسع  أو  اإلنترنت  يغّير استخدام 

اخلليج وحتديًدا إن لم توّسع دول التعاون اخلليجي دفاعاتها رًدا على اخلطر اجلديد وإن لم جتد طرًقا 

التعاون. لتحسني 

وقد وقعت ثالثة حوادث أساسية جعلت دول اخلليج تركز على أمن اإلنترنت. األول، كان تأثير وسائل 

التواصل االجتماعي واإلنترنت في االنتفاضات العربية التي حصلت في العام 2011 و«الثورة اخلضراء« 

أو  توقعها  يصعب  بطريقة  السياسية  القوى  يضخم  أن  لإلنترنت  ميكن   .2009 العام  في  إيران  في 

دراسات تحليلية الخليج

ُيصدر برنامج الشرق األوسط التابع ملركز األبحاث اإلستراتيجية والدولية بالتعاون مع سلسلة محادثات املائدة املستديرة حول اخلليج أوراًقا 

سياسًة دوريًة تتطّرق إلى مسائل إقتصادية وأمنية محورية في منطقة اخلليج. ُأطلقت املائدة املستديرة حول اخلليج في نيسان/أبريل 2007 

وجتتمع شهرًيا وهي تضم مجموعًة متنّوعة من اخلبراء اإلقليميني وصانعي السياسات واألكادمييني وقادة األعمال، كلهم يسعون إلى بناء فهم 

أكبر لتعقيدات املنطقة وحتديد والفرص العمل البّناء الذي ميكن أن تقدمه الواليات املتحدة. وتتضمن مواضيع النقاش دور احلركات اإلسالمية 

في السياسات واحلرب على اإلرهاب والدمقرطة وحدود املجتمع املدني واألهمية اإلستراجتية ملواد الطاقة في اخلليج وأمناط وسائل اإلعالم 

وحترير التجارة وآفاق االندماج اإلقليمي. وحتدد املائدة املستديرة منطقة اخلليج على أنها تشمل اإلمارات والسعودية وعمان وقطر والبحرين 

والعراق وإيران، وقد ساهم دعم سفارة اإلمارات العربية املتحدة جزئًيا بتحقيقها.  
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مت  التي  ستوكسنت  اعتداءات  إلى  الثاني  املصدر  عليها. ويعود  السيطرة 

إطالقها ضّد منشآت إيران النووية في العام 2010. أدى ستوكسنت إلى 

اكتشف  فقد  الوحيد  يكن  لم  اإليرانية. ولكنه  السياسة  في  مهمة  تغييرات 

ُتستخدم  بها  ُيستهان  ال  خبيثة  برمجيات  العالم  أنحاء  كل  من  باحثون 

ستارز  غرار  على  عليها3  االعتداء  أو  اخلليج  من  أهداف  على  للتجسس 

ودوقو وفالمي وشامون. وأخيًرا، وضعت اعتداءات العام 2012 على أرامكو 

السعودية  والشركة القطرية راس غاز والتي ُتعزى عموًما إلى إيران معظم 

دول اخلليج في حالة تأهب أمام اخلطر اجلديد الذي تواجهه.

األمم  مع  العمل  املتحدة  الواليات  بدأت  إيران،  قدرات  تنامي  على  ورًدا 

معظم  تقريًبا  ولكن  اإلنترنت.  دفاع  قدرات  لتحسني  اخلليج  في  الشريكة 

لدى  أخرى،  ناحية  من  اخلليج.  في  دوًرا  تؤدي  احلالية  اإلنترنت«  »قوى 

إسرائيل اهتمام وثيق ونشط في إيران وتنقل املصادر اإلسرائيلية أّن إيران 

روسيا  مواطن ضعف. وعملت  عن  بحًثا  إسرائيل  بشبكات  بانتظام  تدّقق 

مع إيران بطرق ال نفهمها متاًما وسعت إلى العمل مع دول مجلس التعاون 

اخلليجي أيًضا. وهناك تقارير عن تعاون محتمل بني كوريا الشمالية وإيران 

في مجال تطوير أدوات االعتداء عبر اإلنترنت.

اخلليج  في  احلكومات  استخدام 

املبّطن  للعمل  اإلنترنت  لتقنيات 

انتشاًرا من أي منطقة أخرى  أكثر 

الكورية. اجلزيرة  شبه  باستثناء 

تتضّمن  القدرات والتي  بهذه  تتنّبأ  التي  العوامل  إلى  النظر  عبر  اإلنترنت 

املؤسسات واإلستراتيجيات واالستثمارات في نشاطات اإلنترنت أي إدماج 

واإلستراتيجيات  واالستخبارات  العسكري  املجال  في  النشاطات  هذه 

الدبلوماسية ومستوى إيالء القادة الوطنيني والعسكريني ورؤساء الوزارات 

لاللتزامات  ميكن  كما  اإلنترنت.  نشاطات  إلى  السياسية  األهمية  األخرى 

والشراكات مع األمم األخرى في سياق نشاطات اإلنترنت أن تساهم في 

التنبؤ بالقوة النسبية. 

قدرات اإلنترنت اإليرانية

في  مسارها  يشكل  الواقع،  في  بأشواط.  اخلليج  دول  على  إيران  تتقدم 

تطوير قدرات اإلنترنت مثااًل جيًدا على كيف ميكن حلكومة متوسطة احلجم 

في  قوًة  تبني  أن  املوارد  من  نسبًيا  صغيرة  كمية  تخصيص  على  عازمة 

أخرى  كوسيلة  اإلنترنت  عبر  الهجوم  إلى  إيران  وتنظر  اإلنترنت.  مجال 

إلستراتيجتها األوسع غير املتكافئة اخلاصة باحلرب لُتستخدم ضّد خصوم 

أقوى.4 

اإلنترنت  تقنيات  لفائدة  عميًقا  تقديًرا  خبرتها،  خالل  من  إيران،  اكتسبت 

إيران  مخاوف  وتنبع  والقوة.  لإلجبار  وأدوات  الوطنية  للسلطة  كوسائل 

املنشقني وبالتالي يشكل  قمع  إلى  أساًسا من حاجتها  اإلنترنت  من خطر 

التي  الهشاشة  مواطن  على  فعل  ردة  اإلنترنت  مجال  في  لقوة  تطويرها 

أبرزها اإلنترنت. فخالل »الثورة اخلضراء« في العام 2009، وّسعت قوى 

وتعطيلهم  باإلنترنت  املتصلني  املنشقني  رصد  على  قدرتها  اإليرانية  األمن 

كجزء من حملة قمع أوسع لنشاطات املعارضة. ويخشى القادة اإليرانيون 

إيران  في  واسعة  شعبية  النتفاضة  العنان  الشبكات  قوة  ُتطلق  أن  من 

تطيح بالنظام كما حدث في كل من مصر وتونس عام 2011. فمنذ ذاك 

املتصلني  املنشقني  رصد  على  قدرتها  اإليرانية  األمن  قوى  الوقت، وّسعت 

باإلنترنت وتعطيلهم لتصل إلى استخدام تقنيات اإلنترنت ضد دول أخرى، 

وأبرز مثال على ذلك التسلل إلى شركة ديجي نوتار الهولندية املتخصصة 

في اتصاالت اإلنترنت في العام 2011 الذي سمح إليران أن تقرأ بالسر 

رسائل املنشقني اإليرانيني اإللكترونية.5 

الرفيع  املستوى  أهمية على  إيالء  إلى  املتكررة  االقتحامات األجنبية  وأدت 

اإلنترنت.  نزاع  إلدارة  متطورة  تنظيمية  بنية  وإنشاء  اإلنترنت  أمن  إلى 

وفي العام 2011، سمح املرشد األعلى في إيران آية الله خامنئي بإنشاء 

الهجوم والدفاع.  جهود  لتنسيق  جديد  اإللكتروني«  للفضاء  أعلى  »مجلس 

ويشمل املجلس مسؤولني رفيعي املستوى من أجهزة األمن واالستخبارات 

ووزراء الثقافة واالتصاالت. متتلك إيران إستراتيجيًة شاملًة ألمن اإلنترنت 

التي ميكن أن تقطع  الوطنية«  تتضّمن إنشاء ما تسّميه »شبكة املعلومات 

حتدد أهداف األمم الكبرى ومصاحلها كيفية استخدامها لتقنيات اإلنترنت 

بناًء على إستراتيجياتها وخبرتها ومؤسساتها وقدرتها على حتّمل املخاطر. 

تقنيات  على  االستحصال  على  القدرة  كانت  إن  بعد  الواضح  من  وليس 

أكثر  تكون  أن  على  الوقت،  مع  الدول،  استخدامها ستشجع  أو  اإلنترنت 

اإلنترنت  أدوات  على  احلصول  أّن  يبدو  ال  اآلن  حتى  عدوانيًة.  أو  جزًما 

اجلديدة قد قاد الدول نحو تغيير جذري في أهدافها السياسية. في الواقع، 

وفي ما يتعلّق بالنزاع، تفّسر النية النشاط في مجال اإلنترنت أفضل مما 

تفّسره القدرات. 

مجال  في  اخلليج  دول  مختلف  لقدرات  النسبية  القوة  نقّيم  أن  ميكن 
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العاملية. وفي هذا السياق، علّق عدد من  إيران عن شبكة اإلنترنت  معظم 

املسؤولني األمنيني اإليرانيني البارزين علًنا على قدرات إيران وأهمية حرب 

اإلنترنت وبإسهاب.

وصرح نائب قائد قوات حرس الثورة اإلسالمية عبدالله أراغي: »لقد جّهزنا 

أخطر  اإللكتروني  الفضاء  في  اإلنترنت  كون حرب  بأدوات جديدة  أنفسنا 

من احلرب املادية، وقد طرح املسؤولون اإليرانيون هذه النقطة وخصوًصا 

أو  اللينة  للحرب  مستعدون  نحن  بالتالي  اإلسالمية.  للثورة  األعلى  املرشد 

للحرب املادية.6« كما قال وزير الداخلية مصطفى جنار إّن »الغرب يستخدم 

للتسبب  اللينة«  »للحرب  إلكترونية  كأدوات  والفايسبوك  الصناعية  األقمار 

بانهيار العائلة اإليرانية.7«

قوات  اإلنترنت:  مجال  في  أدواًرا  عسكرية  إيرانية  منظمات  ثالث  وتؤدي 

إيران  ونّفذت  السلبي.  الدفاع  ومنظمة  والباسيج  اإلسالمية  الثورة  حرس 

أول مترين في دفاع اإلنترنت في تشرين األول/أكتوبر 2012. من ناحية 

أخرى تدير الباسيج وهي منطمة شبه عسكرية خاضعة لقوات حرس الثورة 

اإلسالمية »جيش اإلنترنت« اإليراني. ويقول قادة الباسيج إن هذا اجليش 

يضم 120 ألف متسلل متطّوع. ال شك في أن هذا الرقم مبالغ به، إال أّن 

الدينية لتجنيد  الوثيقة مع اجلامعات واملدارس  الباسيج تستخدم عالقاتها 

قوة متسللني وسيطني.

األخيرة  احلوادث  سلسسلة  مصدر  هو  اإلنترنت  جيش  أّن  األرجح  وعلى 

وإسرائيل.  أمريكية  ومصارف  اخلليجية  الطاقة  شركات  استهدفت  التي 

لشركتي  حواسيب  على  لبيانات  ضخم  تعطيل  األبرز  احلادثة  وشملت 

اإلستخباراتية  املصادر  وتشير  وتدميرها.  غاز  وراس  السعودية  أرامكو 

األمريكية إلى أّن إيران كانت املسؤولة عن هذه االعتداءات. وما أشعل هذه 

إيراني  نفطي  ميناء  على  اإلنترنت  عبر  اعتداء  هو  األغلب،  على  احلوادث، 

اخليثة  البرمجيات  بذكاء  عّدلت  إيران  أن  ويبدو  خارج.  جزيرة  في  مهم 

املُعّدة للحرب لهذا الهجوم بحيث ُمحيت كّل البيانات املوجودة على 30 ألف 

حاسوب في أرامكو وقد تكون البرمجيات اخلبيثة قد أصابت )مع أنها لم 

تتسبب بالضرر( أنظمة التحكم باملصافي. وتأتي حادثة أرامكو بعد حادثة 

ستوكسنت كاعتداء مدّمر عبر اإلنترنت مع أنها ليست بالتعقيد عينه، وقد 

أظهرت تقدم قدرات اإليرانيني. 

وفي الوقت عينه لوقوع حادثة أرامكو، انطلقت موجة هائلة من نفي هجمات 

»احلرمان من اخلدمات« على مصارف أمريكية. وُيعتبر فرض عقوبات جديدة 

من الكونغرس األمريكي على إيران8 الشرارة التي أدت إلى االعتداءات على 

أو  تظاهرة  إلى  أقرب  اخلدمات  من  احلرمان  وُيعتبر  األمريكية.  املصارف 

الهدف  الشبكة  إغراق  يتم  بحيث  هجوم،  إلى  منه  اإلنترنت  عبر  احتجاج 

يلجها.  أن  للفاعل  ميكن  ال  ولكن  فشلها،  إلى  يؤدي  ما  زائفة  باتصاالت 

وتتبع اجلهود اإليرانية النمط الروسي باستخدام متسللني وسيطني لغايات 

من  احلرمان  إلى هجمات  الروس  املتسللون  مثلما جلأ  السياسي  اإلجبار 

اخلدمات ضّد أستونيا في العام 2007. إاّل أّن مضايقة املصارف األمريكية 

أضخم من االعتداءات على أستونيا واستحوذت على قدرة املصارف على 

حيث  بلد  في  وتشير  حوسبة،  موارد  احلجم  بهذا  هجمات  وتتطلب  الرد. 

اإلنترنت مراقب بشدة، إلى موافقة حكومية، هذا إن لم تكن بإدارة حكومية. 

وهناك بعض التقارير التي تقضي بأن إيران جلأت إلى مساعدة خارجية 

في تطوير البرمجيات اخلبيثة، إّما ملجرمي اإلنترنت الروس )الذين ُيعتبرون 

من األفضل في العالم( أو لكوريا الشمالية ما يعكس نشاطات انتشارها. 

إيران  بني  املفاوضات  في  التقدم  كان  إن  ما  نقرر  أن  املبكر  من  ما زال 

والدول الغربية حول برنامج األولى النووي يقلل من خطر حوادث اإلنترنت. 

فمن احملتمل أّن إيران تتصرف بأفضل سلوك لها خالل املفاوضات لتفادي 

إحالل الضرر بأي تقدم نحو التخلص من العقوبات )مع أنه من احملتمل 

أن يستخدم اإليرانيون الذين يعارضون املفاوضات حادثة إنترنت كوسيلة 

إلفشال احملادثات(. 

محتماًل  أمنًيا  خطًرا  إيران  قدرات  يبقى منو  تقّدم،  حال وجود  في  وحتى 

على الدول اخلليجية.

قدرات اإلنترنت لدى دول اخلليج

لقدراتها  إيران  كامتحان  واملصارف  أرامكو  على  االعتداءات  إلى  وُينظر 

اجلديدة ولردات فعل الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي. ورًدا 

بدأت أمم اخلليج  اإلنترنت،  إيران ونشاطها في مجال  قدرات  تنامي  على 

تزيد قدراتها الدفاعية. وقد تنامت مخاوف الدول اخلليجية بسبب عدد من 

احلوادث ذات الدوافع السياسية التي تستهدف مراكز إعالمية والتي ُيعزى 

تنفيذها إلى اجليش السوري اإللكتروني وإلى مجموعة املتسللني أنونيموس 

إيران من خطر  وتنبع مخاوف 

إلى  أساًسا من حاجتها  اإلنترنت 

يشكل  وبالتالي  املنشقني  قمع 

اإلنترنت  مجال  في  لقوة  تطويرها 

الهشاشة  ردة فعل على مواطن 

اإلنترنت. أبرزها  التي 
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)مع أن هذا يعني أّنه قد يكون أّي كان(.

متلك اإلمارات العربية املتحدة قدرات إنترنت منذ وقت ليس بقصير زودها 

جرائم  قانون  أدرجت   2012 العام  في  ولكن  اخلارج،  من  متعاقدون  بها 

الوطنية  الهيئة  وهي  اإلنترنت  ألمن  جديدة  وطنية  هيئة  وأنشأت  اإلنترنت 

ُتعتبر وكالًة مستقلة مرتبطة باملجلس األعلى لألمن  التي  لألمن اإللكتروني 

اإلمارات  رئيس  أطلقه  احتادي  مرسوم  عبر  الهيئة  هذه  ُأنشئت  الوطني. 

العربية املتحدة. ويقضي تفويض الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني بالدفاع 

أمن  ومراقبة  والدقيقة  العسكرية  التحتية  البنى  على  االعتداءات  وجه  في 

اإلنترنت في كل وكاالت احلكومة. 

تعكس مخاوف دول اخلليج في مجال أمن اإلنترنت أهدافها اإلستراتيجية 

األوسع، أي احملافظة على سيطرة سياسية داخلية واحتواء طموح إيران 

الصعب  التوازن  على  واحملافظة  موازنة(  كقوة  املتحدة  الواليات  )مع 

دول  املتحدة  الواليات  شجعت  وقد  جيرانها.  مع  والتنافس  التعاون  بني 

اخلليج على حتسني دفاعاتها في مجال اإلنترنت وساعدتها على ذلك، عبر 

املساعدة املباشرة )على شكل النصيحة والتكنولوجيا( وخدمات املتعاقدين 

اخلاصة  مببادرتها  قطر  بدأت   ،2013 شباط/فبراير  وفي  األمريكيني. 

في  انخرطت  الكويت  أّن  ويُزعم  والبحرين.9  السعودية  مع  اإلنترنت  ألمن 

مع  اإلنترنت  مجال  في  والدفاع  املادي  رللدفاع  دوال  مليار  بقيمة  برنامج 

يُزعم  لالزعاج  هجومات  اختبرت  وبعدما  البحرين،  أما  املتحدة.10  اململكة 

مع  بالعمل  اإلنترنت  ألمن  أكبر  أهميًة  تولي  فبدأت  نفذتها،  أنونيموس  أّن 

إلى  سيؤدي  ذلك  كان  إذا  ما  بعد  نعرف  ال  ولكننا  الغربيني.  املتعاقدين 

حتسينات ملموسة. كما اعتقلت الكويت متسللني من »إئتالف شباب ثورة 

االستخدام  يعكس  ما  إيران   مع  عالقة  على  بأنهم  فبراير« واتهمتهم   14

املوّسع للسيطرة على املنشقني السياسيني في املنطقة.11 

كما أّن هناك جهود لتعزيز التعاون بني دول مجلس التعاون اخلليجي في 

مجال أمن اإلنترنت لكنها لم ُتثمر نتائج ملموسًة بعد. وفي حال كانت دول 

حدته  من  اخلطر والتخفيف  معلومات  يتشارك  مركز  إلى  اخلليج ستتحول 

اإلنترنت. وتتحلى  دفاعات  في  بارز  بشكل  أن حتّسن  يجب  أعضائه،  بني 

دول اخلليج بنوع من امليزة في تطوير دفاعات اإلنترنت بالنظر إلى مستوى 

وستتمكن  احمللية.  االتصاالت  لشركات  أساًسا  املرتفع  احلكومات  مراقبة 

جًدا وممارسة  جّيدة  مبوارد  حتليها  ميزة  من  االستفادة  من  اخلليج  دول 

مستوى عاٍل من مراقبة شبكات االتصاالت من خالل التعاون مع الواليات 

املتحدة وغيرها في وجه املعركة مع إيران وفي تخصيص املوارد لالستثمار 

بحهود أمن اإلنترنت.

الفاعلون اخلارجيون

في  للتدخل  اخلارجية  لألمم  جديدًة  طريقًة  املسافات ويؤمن  اإلنترنت  يبّدد 

منطقة اخلليج. كان التركيز األساسي على جمع املعلومات اإلستخباراتية، 

املبّطن.  والعمل  السياسي  للتأثير  اإلنترنت  تقنيات  تستخدم  األمم  أّن  إاّل 

اإلستخباراتية. وفي  املعلومات  جمع  حيث  من  هدًفا صعًبا  إيران  وتشّكل 

هذا السياق، متكنت الدول الغربية، والواليات املتحدة في طليعتها، من ضّم 

قدرات اإلنترنت إلى أصول جمع املعلومات اإلستخباراتية التي تستخدمها 

لرصد إيران. وتهدف مصالح الواليات املتحدة إلى تخفيف سرعة برنامج 

إيران النووي  وحتسني دفاعات اإلنترنت لدى األمم الصديقة بغية احلد من 

اخلطر على االستقرار اإلقليمي. 

بأعمال  تقوم  املتحدة  الواليات  أن  اإلعالم  وسائل  تزعم  أخرى،  جهة  من 

الصحافة  اعتبرتها  التي  )أشهرها ستوكسنت  إيرانية  أهداف  مبطنة ضد 

ناحية  غاميز«(. ومن  »أوملبيك  باسم  اإلنترنت  عبر  مبطنة  عملية  من  جزًءا 

أخرى، شكلت إسرائيل هدًفا جلهود إيرانية مستدامة للتسلل إلى شبكاتها 

تتردد إسرائيل  لم  إيران محدودة،  وتعطيلها وفي حني كانت قدرة وصول 

ورمبا  التجسس  ألهداف  اإلنترنت  مجال  في  املتقدمة  قدراتها  باستخدام 

الهجوم. وال يبدو أّن الصني أدت دوًرا مهًما في اخلليج )ما من دليل عام 

على دعم الصني إليران بأنشطة إنترنت خبيثة(، مع أنه، وبالنظر إلى منط 

نشاطات الصني في سائر أنحاء العالم، من املنطقي القول أنها انخرطت 

على  القيمة  املعلومات  جلمع  اخلليجية  الطاقة  شركات  على  التجسس  في 

التجاري.  الصعيد 

في  النشاط  أّن  يبدو  حني  في  مختلفًة  حساباتها  تكون  فقد  روسيا،  أما 

اخلليج شكل وسيلًة إلبراز مخاوف روسّية أكبر حول اإلنترنت. على سبيل 

الدولي لالتصاالت عندما عنّي شركًة روسيًة  املثال، دعمت روسيا االحتاد 

لها عالقات مع خدمة األمن االحتادي للتحقيق مبشاكل أمن اإلنترنت في 

ورمبا هي  له.  لالتصاالت ال سابق  الدولي  االحتاد  نشاط  اخلليج. وُيعتبر 

أرامكو  االعتداءات على  إلى  ُينظر 

لقدراتها  إيران  كامتحان  واملصارف 

اجلديدة وردات فعل الواليات 

التعاون  مجلس  املتحدة ودول 

اخلليجي.
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مجرد صدفة أّن هذه اجلهود تعمل لتعزيز جهود روسّية أخرى لوضع هذا 

متاًما  نظره،  حتت  األخير  هذا  ليصبح  اإلنترنت  أمن  وسط  في  االحتاد 

فالمي  حول  االكتشافات  تكون  قد  كما  العاملية.  الهاتفية  االتصاالت  مثل 

السياسية  روسيا  أجندة  الصدفة،  طريق  عن  خدمت،  قد  وستوكسنت 

األوسع حول حوكمة اإلنترنت بحيث تسعى إلى إرساء مراقبة سياسية أكثر 

قساوًة على استخدامات اإلنترنت لتضّعف »السيطرة« األمريكية. وفي هذا 

السياق، تتعاطف دول اخلليج مع آراء روسيا حول مراقبة احملتوى ودعمت 

االتصاالت  حول  العاملي  املؤمتر  في  اإلنترنت  حوكمة  مجال  في  أفكارها 

الدولية الذي ُعقد في دبي في كانون األول/ديسمبر 2012. 

مستقبل أمن اإلنترنت في اخلليج

املتحدة  الواليات  بني  املبّطن  للنزاع  ساحًة  اإللكتروني  الفضاء  أصبح 

يشكل  أخرى.  جهة  من  وروسيا  وإيران  جهة  من  اخلليج  وإسرائيل ودول 

برنامج إيران النووي جاذًبا للتجسس عبر اإلنترنت واكتشفت هذه األخيرة 

قيمة االعتداء عبر اإلنترنت وبات النزاع يطال الدول املجاورة لها. وستستمر 

املتحدة وإسرائيل وروسيا  الواليات  إيران والفاعلني اخلارجيني على غرار 

أهداف  حتقيق  بهدف  مبّطنة  نشاطات  لتنفيذ  اإلنترنت  تقنيات  باستخدام 

وطنية. وفي اخلليج، كما في سائر دول العالم، يقدم االعتداء عبر اإلنترنت 

أداًة جديدًة لألمم لتستخدمها في النزاعات احلالية.

وتشكل العالقات بني إيران وجيرانها والفاعلني اخلارجيني املهمني واحتمال 

لدى دول اخلليج من  اإلنترنت  إلى جهة معينة وجودة دفاعات  العمل  عزو 

املستقبل.  في  اإلنترنت  عبر  احتمال وقوع هجوم  في  تؤثر  التي  املتغيرات 

ولكن، مع اجتاه أنظار العالم  نحو اخلليج وإيران، قد ينخفض خطر وقوع 

اعتداء إنترنت ضخم على اخلليج )إال أنه ال ميكننا حتديد النسبة، ال شك 

محمل  على  دفاعاتها  تأخذ  أال  اخلليج  دول  تقرر  لكي  كاف  غير  هذا  أّن 

اجلد(. في الواقع، إّن جزء من حسابات إيران في إطار استخدام أدوات 

اإلنترنت هو احتمال الكشف والعزو والرد )السياسي أو العسكري، املبطن 

إيران  املفيد ضمان وعي  ارتفع، ومن  العزو  أّن احتمال  العلني(. ومبا  أو 

لذلك، قد يتراجع اهتمامها في اللجوء إلى الهجمات عبر اإلنترنت. من هنا، 

فرضية أّن اإليرانيني ال شك، يؤمنون أنهم سينكشفون وأنهم يبالون بردة 

الفعل األجنبية وأنهم سيستخلصون أّن مخاطر هجوم عبر اإلنترنت أكبر 

من فوائده. 

كما  متاًما  للجدل  مثيرًة  مسألًة  اخلليج  دول  بني  اجلماعي  الدفاع  ويبقى 

الوسيط  دور  تؤدي  أن  املتحدة  للواليات  أخرى. وميكن  أمنية  مجاالت  في 

اللجوء  بينها ميكنها  ما  في  املباشر  التعاون  في  املتلكئة  الدول  أن  بحيث 

إلى التعاون الثنائي مع الواليات املتحدة في إطار أمن اإلنترنت كآلية غير 

مباشرة للتعاون. وهذا ليس باحلل املثالي ولكنه أفضل من اجلهود الفردية 

غير املنسقة.

أمن  مسألة  فستكون  أكبر  أمنية  مشاكل  إلى  اخلليج  دول  تتعرض  لم  إن 

املالية والتجسس  اإلنترنت أقل أهمية بكثير، قد تكون محصورًة باجلرائم 

تزايد  ومع  هي،  كما  احلال  بقيت  إن  أما  النفط.  شركات  على  التجاري 

)وقدرات  اإليرانيني  بنشاطات  الوعي  وزيادة  اإلنترنت  بأمن  االهتمام 

إسرائيل(، أصبحت اآلن كل األطراف في سياق اإلنترنت حذرة ومستعدة 

بشكل أفضل. حالًيا، تتصدر إيران دول اخلليج من حيث قدرات اإلنترنت 

إيران  أنها تواجه خصمني خارجيني قويني. وبغية رفع كلفة استخدام  مع 

ألسلحة اإلنترنت، يتعني على دول مجلي التعاون اخلليجي أن تعزز إلى حد 

كبير قدراتها في هذا املجال وأن توسع شراكاتها األمنية احلالية ملواجهة 

أمن اإلنترنت. وفي حال فشلت بالقيام بذلك، سيزداد خطر تعرضها لهجوم 

إنترنت قد ُيشعل نزاًعا إقليمًيا أكبر.

حملة عن الكاتب

جاميس أندرو لويس كبير الزمالء ومدير برنامج التكنولوجيات اإلستراتيجية 

التكنولوجيا  عن  يكتب  حيث  والدولية  اإلستراتيجية  الدراسات  ملركز  التابع 

واألمن واالقتصاد الدولي. قبل أن ينضّم إلى املركز، عمل في وزارة اخلارجية 

التنفيذية.  اخلدمة  في  اخلارجية وكعضو  اخلدمة  كمسؤول  التجارة  ووزارة 

العسكرية- املسائل  من  مروحة  على  العمل  احلكومة  مع  خبرته  وتتضمن 

املعني  اخلبراء احلكوميني  لفريق  مقرًرا  كان  لقد  السياسية واالستخبارات. 

بأمن املعلومات التابع لألمم املتحدة للعامني 2010 و2013. باإلضافة إلى 

الدراسات  مركز  إلى  انضمامه  منذ  املنشورات  من  عدًدا  لويس  كتب  ذلك، 

تتمحور حول  التقارير واملقاالت  فنشر مجموعًة من  اإلستراتيجية والدولية، 

العالقة بني التكنولوجيا والسلطة الوطنية. إنه خبير عاملي في مجال التكنولوجيا 

الرابعة  للرئاسة  تقرير ضمان أمن اإلنترنت  واإلستراتيجية، ويتضّمن عمله 

واألربعني )عن مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية، 2008(. وقاد لويس 

حواًرا استمّر لسنوات طويلة حول أمن اإلنترنت بني أشخاص غير رسميني 

مع الصني. وتظهر مالحظاته بانتظام على اإلعالم ومثل مرات عديدة أمام 

الكونغرس. وتنظر أبحاثه احلالية باألمن الدولي وحوكمة أمن اإلنترنت وتأثير 

اإلنترنت على مجال السياسة. لويس حائز على شهادة دكتوراه من جامعة 

شيكاغو.
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مالحظات

1. أود أن أشكر إينيك تيك-رينغاس على تعليقاتها املفيدة جًدا.

The Cuckoo’s Egg: Tracking a Spy 2. يفّصل كتاب

)نيويورك:  ستول  لكليفورد   through the Maze of Computer Espionage 
دبلداي 1989( تفاصيل جتسس السوفيات عبر اإلنترنت في ثمانينيات القرن 

املاضي. وصف املسؤولون األمريكيون استخدام هجمات اإلنترنت ضد صربيا في 

تسعينيات القرن املاضي بشكل بدائي.

3. وتزعم إيران أنها اكتشفت فيروس ستارز عندما مت االعتداء على شبكاتها في 

العام 2011. دوقو هو برنامج جتسس يجمع املعلومات من احلواسيب املتضررة. 

أما مهدي فقد مت تصميمه للتنصت والسيطرة عن بعد في الشبكات املتضررة في 

إيران وأربعة دول أخرى من الشرق األوسط في العام 2012. في الواقع محى 

شامون  بيانات عن 30 ألف حاسوا لشركة أرامكو السعودية في العام 2012. 

ميكن لفالمي أن يلتقط مجموعة واسعة من املعلومات وقد تسبب بضرر حلواسيب 

في إيران وإسرائيل ولبنان والسودان ومصر وسوريا والسعودية.

 

اإلسالمية  الثورة  حرس  قوات  في  مسؤول رفيع  مقتل  وراء  الدوافع  تبقى   .4

غير واضحة وكذلك األمر بالنسبة إلى الفاعلني. وصدر عن قوات حرس الثورة 

اإلسالمية أنها لم تكن عملية »اغتيال« وما زالت التحقيقات جارية. وجاء في صحيفة 

إنترناشيونال بيزنس تاميز في تشرين األول/أكتوبر  2013 »تنكر إيران اغتيال 

قائد حرب اإلنترنت مجتبى أحمدي«.

.http://iranian.com/posts/view/post/21922 

5. جاء على موقع البي بي سي مقال بعنوان في اخلامس من أيلول/سبتمبر 2011

Fake DigiNotar web certificate risk to Iranians أي خطر شهادات 
اإلنترنت املزورة  على اإليرانيني من ديجي نوتار.

http://www.bbc.co.uk/news/technology-14789763

6. جاء في أخبار كبير في اخلامس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2012: أحمد 

ريزاي، »اجلنرال أراغي: إيران مستعدة ألي نوع من احلرب الصلبة أو اللينة«.

 http://kabirnews.com/general-araghi-irgc-is-ready-for any-hard-and-

soft-wars/3287

7. جاء عن مراسني بال حدود في الثالث من آب/أغسطس 2011: »تطور حكومة 

إيران »إنترنت وطني« حملاربة تأثير اإلنترنت الدولي«

 http://en.rsf.org/iran-government-

 develops-national-03-08-2011,40738.html.

8. جاء عن صحيفة واشنطن بوست في الواحد والعشرين من أيلول /سبتمبر 

املصارف  على  اإلنترنت  اعتداءات  على  إيران  »تالم  ناكاشيما  إيلني   ،2012

والشركات األمريكية«.

http://articles.washingtonpost.com/2012-09-21/

 world/35497878_1_web-sites-quds-force-cyberattacks

9. جاء في صحيفة غالف تاميز في الثاني عشر من شبط/فبراير 2013 : جوزف 

فارجيز »تخطط الوزارة لنظام أنت إنترنت  لصالح قطر«.

 http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/341898/ministryplanning-

 cyber-security-system-for-qatar 

10. جاء على موقع بي بي سي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 

2012: »سيعلن كل من اململكة املتحدة والكويت عن شراكة أمنية.« 

http://www.bbc.co.uk/news/ uk-20530427.

11. جاء في اجلزيرة في الثالث عشر من حزيران/يونيو 2013: »تعتقل البحرين 

مجموعة »لها عالقة بإيران«.« 

http://www.aljazeera.com/news/ middleea
st/2013/06/201361393933204365.html.
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اإلستراتيجية  الدراسات  مركز  التحليلي  التقرير  هذا  بإعداد  قام 

والدولية، وهو مؤسسة خاصة معفاة من الضرائب تركز على قضايا 

السياسات العامة الدولية. أبحاثها غير حزبية وغير مسجلة امللكية. وال 

يتخذ املركز أي مواقف سياسية محددة، وبالتالي، كل اآلراء واملواقف، 

املؤلف  آراء  الواردة في هذا املنشور هي تقتصر على  واالستنتاجات 

)املؤلفني(.

2013© من قبل مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 
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جون ب. ألترمان

مدير ورئيس زبغنيو بري جينسكي في األمن واجليوستراتيجية العاملية 

حامي ملكا

 نائب مدير وزميل أقدم 

كارولني بارنيت

زميلة البحث العلمي

ريبيكا شيرازي

منسقة البرنامج وشريكة في البحث العلمي

جيسون مولينز

مساعد أبحاث

بريانا طومسون

متدرب

للمزيد من املعلومات حول البرنامج، الرجاء زيارة موقعنا على العنوان 

www.csis.org/mideast :التالي



 الدراسات األخيرة في هذه السلسلة

 إقامة توازن صيني في اخلليج

 بقلم جون ب. ألترمان، آب/ أغسطس 2013

األوسط،  الشرق  من  املستخرجة  الطاقة  على  متزايد  بشكل  الصني   تعتمد 

إال أنها تتردد في االلتزام بالتعامل مع منطقة تتمتع فيها الواليات املتحدة 

العميقة  االنقسامات  وتؤدي  ساحقة.  وديبلوماسية  عسكرية  بأفضلية 

على  أيًضا.  الصيني  التردد  دوًرا في هذا  املنطقة  في  املتقلبة  والسياسات 

الصني  اضطالع  إلى  أوسطية  شرق  متعددة  دول  تسعى  ذلك،  من  الرغم 

لدفع  أو  املتحدة  الواليات  مع  توازن  لتحقيق  إما  املنطقة،  في  أهم  بدور 

يعتمد خمس واردات  أكثر لصالح حتالفاتها.  العمل  إلى  املتحدة  الواليات 

السعودية-  التجارة  السعودية وتشهد  العربية  اململكة  على  النفطية  الصني 

الصينية غير النفطية فورة هامة. كذلك، تستورد الصني كميات كبيرة من 

استراتيجًيا  درًعا  تشّكل  الدولة  بهذه  عالقتها  أّن  إيران وتعتبر  من  النفط 

للصني  مبشاكل  تتسبب  إيران  أّن  غير  املتحدة.  الواليات  تأثير  من  يقيها 

فأكثر  أكثر  الصني  ستعتمد  املقبلة،  السنوات  في  الصيني.  الطاقة  وألمن 

الطاقة املستخرجة من الشرق األوسط وستواجه حتديات أكبر جلهة  على 

إرساء التوازن في اخلليج. 

ميكن قراءة الدراسة الكاملة على الرابط اإللكتروني التالي 

 http://csis.org/publication/gulf-analysis-paper-chinas-balancing-act-gulf.

اململكة العربية السعودية وقطر في زمن الثورات

بقلم برنار هيكل، شباط/ فبراير 2013

ميّثل الربيع العربي مجموعة حتديات لم يسبق للعالم العربي أن شهد مثياًل 

لها منذ نصف قرن أو أكثر. فالتحوالت الراهنة في املشرق العربي وشمال 

هذه  وتشّكل  اخلليج،  في  احلكم  مفاهيم  على  عميًقا  أثًرا  تترك  أفريقيا 

التحوالت تهديًدا محتماًل الستقرار دول مجلس التعاون اخلليجي. باملقابل، 

بأّن  لها وقناعتها  الداعمة  بيئتها احمللية  ثقة  تعزيز  قطر من حيث  نشطت 

ليس لديها ما تخشاه من فاعلني على غرار جماعة اإلخوان املسلمني. فيما 

تنوع  إظهار  أكثر حذًرا، من خالل  السعودية سلوًكا  العربية  اململكة  تبّنت 

من  كل  يسعى  اجلارفة.  بالتغيرات  قادتها  وتشكيك  الداخلية  سياساتها 

سياساتهما  لصالح  ثرواتهما  تطويع  إلى  السعودية  العربية  واململكة  قطر 

اخلارجية، فتحددان بذلك شكل البيئة اخلارجية، حرًصا منهما على صون 

بيئتهما الداخلية. ولغاية اليوم، جنحت هاتان الدولتان في مساعيهما.

ميكن قراءة الدراسة الكاملة على الرابط اإللكتروني التالي 

.http://csis.org/publication/gulf-analysis-paper-saudi-arabia-and-qatar-

time-revolution

 ميكن االطالع على املزيد من الدراسات التحليلية للخليج على الرابط التالي 

.http://csis.org/program/gulf-analysis-papers

اجتماعات الطاولة املستديرة األخيرة املعنية باخلليج

االستراتيجية  الدراسات  مبركز  اخلاص  األوسط  الشرق  برنامج  أطلق 

شهر  في  باخلليج  املعنية  املستديرة  الطاولة  اجتماعات  سلسلة  والدولية 

واسعة  ملجموعة  االستراتيجية  األهمية  لدراسة   2007 إبريل  نيسان/ 

اخلليج  منطقة  في  واالقتصادية  السياسية  االجتماعية،  االجتاهات  من 

املستديرة  الطاولة  بّناء. جتمع  أمريكي  اللتزام  املتاحة  الفرص  والكتشاف 

مجال  في  ورّواد  أكادمييني  سياسات،  صانعي  خبراء،  من  متنوًعا  فريًقا 

تعقيدات  على  الضوء  تسليط  إلى  اإلقليمي، يسعون  الصعيد  على  األعمال 

املنطقة لفهمها بشكل أفضل.

 ميكن االطالع على املزيد على الرابط التالي 

 http://csis.org/program/gulf-roundtable-series.

تغيير معنى النجاح: الشباب والعمل في مجلس التعاون اخلليجي

بالنسبة إلى الكثير من الشباب العرب، ال يتيح لهم التعليم إيجاد وظائف 

وال يعّدهم لها. ما زال صانعو السياسات العرب في بداية الطريق في ما 

يتعلق بالتصدي لهذه املشكلة. شرحت منى مرشد، مديرة ممارسات التعليم 

ترتكز  ناجحة  مببادرات  متعلقة  جديدة  نتائج  ماكنزي ،  في شركة  العاملية 

مستديرة  طاولة  اجتماع  في  العمل  إلى  التعليم  مرحلة  من  االنتقال  على 

مجلس  في  والعمل  الشباب  النجاح:  معنى  »تغيير  معنون  باخلليج  معني 

 19 في  والدولية  االستراتيجية  الدراسات  مركز  في  اخلليجي«  التعاون 

ماكنزي املرتكز  شركة  من حتليل  انطالًقا   .2013 ديسمبر  األول/  كانون 

على استقصاءات واملتعلّق بتحديات االنتقال من مرحلة التعليم إلى العمل 

على الصعيد العاملي وعبر الشرق األوسط، اعتبرت مرشد أّن ابتكار طرق 

أكثر فعالية إلعداد الشباب لالنضمام إلى القوى العاملة يتطلب من املعلمني 

وأرباب العمل تبادل األدوار.
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 أعمال إضافية مرتبطة ببرنامج الشرق األوسط اخلاص مبركز الدراسات االستراتيجية 

والدولية في منطقة اخلليج



 ميكن االطالع على ملّخص كامل عن احلدث على الرابط التالي 

 http://csis.org/event/gulf-roundtable-changing-meaning-success-young-

people-and-employment-gcc.  

جاذبية إيران: من منظور مجلس التعاون اخلليجي

تنظر دول مجلس التعاون اخلليجي بقلق وريبة إلى اخلطوات التي اُتخذت 

مؤخًرا باجتاه التقارب األمريكي- اإليراني، وفًقا لعبدالله الشايجي، رئيس 

الكويت.  جامعة  في  الدولية  العالقات  في  وأستاذ  السياسية  العلوم  قسم 

ومعنون:  باخلليج  معني  مستديرة  طاولة  اجتماع  خالل  الشايجي  حتّدث 

تشرين   21 في  اخلليجي«  التعاون  مجلس  منظور  من  إيران:  »جاذبية 

أّن تبديد مخاوف قادة دول اخلليج يفرض  األول/ أكتوبر 2013، واعتبر 

مسؤول  بشكل  تتصّرف  بأن  إيران  على  تصّر  أن  املتحدة  الواليات  على 

جتاه جيرانها وأاّل حتصر احملادثات الثنائية اجلانب مبسألة برنامج إيران 

النووي. وأوضح أّن قادة دول اخلليج يعتبرون أّن اتفاًقا نووًيا محتماًل بني 

الواليات املتحدة وإيران يعني استخفاف الواليات املتحدة باملخاوف األمنية 

بني  القدمية  العالقة  وإضعاف  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  تراود  التي 

الواليات املتحدة ومجلس التعاون اخلليجي. 

 ميكن االطالع على ملّخص كامل عن احلدث على الرابط التالي 

 http://csis.org/event/ gulf-roundtable-charms-iran-gcc-perspective.

الطاقة غير التقليدية ومستقبل اخلليج

تخضع السياسة اجلغرافية املتمحورة حول النفط في الشرق األوسط لتحّول 

السبعينات  في  املفروض  النفطي  احلظر  تبع  الذي  ذاك  يضاهي  ملحوظ 

نتيجة لبروز النفط والغاز غير التقليديني في الواليات املتحدة. رأى رئيس 

أبحاث السلع العاملية في مجموعة سيتي غروب ادوارد ل. مورس، أّن تزايد 

غير  الطاقة  مصادر  بـ«ثورة  املعروف  الشمالية  أمريكا  في  الطاقة  إنتاج 

الفوز  النفط في الشرق األوسط من ذهنية  التقليدية« يحّول ذهنية منتجي 

بأّن تأثيرهم سينحسر في املستقبل.  على حساب اآلخرين إلى ذهنية تقّر 

في  العاملي  الكلّي  التحليل  األبحاث ومدير  عن  املسؤول  مع  مورس  حتّدث 

مجموعة أوراسيا غروب دايفيد غوردن، في اجتماع طاولة مستديرة معني 

أيلول/   25 في  اخلليج«  ومستقبل  التقليدية  غير  »الطاقة  معنون  باخلليج 

سبتمبر 2013. وأشار غوردن إلى أّن ثورة مصادر الطاقة غير التقليدية 

بدأت تترك آثاًرا سياسية في املنطقة، ولكّنه حّذر أيًضا من مفاجآت جديدة 

من حيث االبتكار التقني قد تقلب عّما قريب التوقعات احلالية.

 ميكن االطالع على ملّخص كامل عن احلدث على الرابط التالي 

 http://csis.org/event/ gulf-roundtable-unconventional-energy-and-future-

gulf.

الصني واخلليج

تتزايد أهمية الصني في الشرق األوسط، حتى لو لم ترد لذلك، وفًقا لكريستوفر 

ويشغل  أقدم  مستشار  هو  جونسون  ألترمان.  ب.  وجون  جونسون  ك. 

االستراتيجية  الدراسات  مركز  في  الصينية  الدراسة  في  فرميان  منصب 

والدولية. أّما ألترمان فيشغل منصب رئيس زبغنيو بري جينسكي في األمن 

مركز  في  األوسط  الشرق  برنامج  مدير  وهو  العاملية  واجليوستراتيجية 

تأمل  فيما  أّنه  وألترمان  جونسون  والدولية. رأى  االستراتيجية  الدراسات 

الدول الشرق أوسطية اجتذاب الصني أكثر إلى املنطقة لتحقيق توازن مع 

الواليات املتحدة، تعتبر قدرة الصني على االضطالع بدور أهم في املنطقة 

الصني  معضلة  حول  ألترمان وجونسون  تناقش  محدودتني.  بذلك  ورغبتها 

»الصني واخلليج«  معنون  باخلليج  معني  طاولة مستديرة  اجتماع  في  هذه 

في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في 26 نيسان/ إبريل 2013.

 ميكن االطالع على ملّخص كامل عن احلدث على الرابط التالي 

 http://csis.org/event/ gulf-roundtable-china-and-gulf.
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