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، وذلك على النحو 6112مارس  18و 8أهم التحوالت اإلقليمية التي شهدتها الفترة بين  ا  يتناول التقرير عرض

 التالي:

 

 :المشهد السعوديتطورات أوال : 

 ، سكاي نيوز عربية" "أوباما يا "ال الفيصل:أزمة التصريحات األميركية السعودية: األمير تركي 

الوفد السعودي ، "الجزيرة نت" الجامعة العربية تعتبر حزب اهلل تنظيما  ارهابيا  الصراع السعودي اإليراني:

السعودية: إبعاد كل مقيم متعاطف مع و  العربي الجديد"" ينسحب من القمة العربية اعتراضا  على الجعفري

ام اختت و " الجزيرة نت"،  البحرين ترحل عدد من اللبنانيين على صلة بحزب اهلل "العربية نت" حزب اهلل

"سي أن أن  مناورات "رعد الشمال".. ورئيس األركان السعودي: أكبر تجمع عسكري عربي إسالمي يحقق أهدافه

 عربي"

 . "بي بي سي" السعودية واألزمة اليمنية: عملية تبادل لألسري بين السعودية والحوثيين

http://www.skynewsarabia.com/web/article/824204/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/11/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/11/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/03/10/saudi-north-thunder-end
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/03/10/saudi-north-thunder-end
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/03/10/saudi-north-thunder-end
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/03/160309_saudi_houthi_prisoner_exchange
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/03/160309_saudi_houthi_prisoner_exchange
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 دالالت التطورات السعودية:

خالل األسبوع الماضي برز تطور مهم في المشهد السعودي وعالقته بالواليات المتحدة، بعد التصريحات ـ 1

األمريكي باراك أوباما حول تغريد السعودية خارج سرب السياسة الخارجية األمريكية التي ادلى بها الرئيس 

من العالقات المنسجمة  وتوجيه عدة انتقادات للمملكة، وهذه التصريحات واالنتقادات تعد األخطر خالل عقود

المجال للرد على  إلفساحالسعودية الرسمية والخاصة  اإلعالمبين واشنطن والرياض واألمر الذي دفع وسائل 

فعين عن الرياض األمير تركي الفيصل سفير السعودية السابق في واشنطن اول المدأتصريحات أوباما، فكان 

نحن ال نغرد " ألوباماقائال  باإلنجليزيةالسعودية الناطقة  "arab news"والذي رد في مقال نشرته صحيفة 

الف بينهما، كما كتب صحفيون خالل عقود من التح ألميركامقاله ما قدمته السعودية  " ووضح فيخارج السرب

ثارت غضب السعودية أيضا  عدة مقاالت ردوا فيها على تصريحات أوباما التي أعلى النظام السعودي  ونمحسوب

 .يران وروسياظهرت االنحياز الواضح منه إلأو

ه هذه يركي عن دبلوماسيته المعهودة ووجلماذا تخلى الرئيس األميبرز في هذا السياق، مهم ثمة سؤال و

ربما أراد أنه كثير من االحتماالت للرد على هذا السؤال ومنها، تبرز هنا  ؟عة للنظام السعوديذاالنتقادات الال

اع المذهبي السني الشيعي في جج الصرؤقليمية ويأوباما قبل أن يغادر البيت األبيض أن يخلط األوراق اإل

المنطقة، أو ربما يكون الهدف منه تصدير أزمة للرئيس القادم في واشنطن خاصة وأن المرشح الجمهوري دونالد 

ترامب يعد األوفر حظا إذا ما كانت االنتخابات النهائية بينه وبين وزيرة الخارجية األمريكية السابقة ومرشحة 

 نتون.الحزب الديمقراطي هيالري كلي

 يف حزب اهللنلت األزمة بين إيران والسعودية في تزايد، فبعد أن تم تصاأيضا  خالل األسبوع المنصرم الزـ 6

في مجلس التعاون الخليجي ضغطت السعودية وحلفائها في الجامعة العربية حتى صدر  إرهابيةكمنظمة 

وكذلك قامت بعض دول الخليج مثل   إرهابيةعضاء عدا لبنان والعراق بتصنيف الحزب كمنظمة األ بإجماعقرار 

حاكمة بم اإلماراتالبحرين بترحيل بعض اللبنانيين الشيعة من البالد بحجة العالقة مع حزب اهلل وكذلك قيام 

جناح ايران المسلح في  بإعتبار أقصاه، فهذا التصعيد قد وصل إلى اإلماراتتابعة للحزب في  أنهاخلية قالت 

اهلل في موقف المحاصر في كل الدول العربية تقريبا ، وهو سيكون له تعدياته بال  الدول العربية وهو حزب

 شك.

http://www.arabnews.com/columns/news/894826
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عنه حول عقد لقاءات بين  اإلعالنخر في العالقة بين السعودية والحوثيين وهو ما تم آثمة تطور ـ 3

، السعودية حد المنتجعات بمدن الجنوبأاهلل الشيعية، في  أنصارسعوديين وقيادات تابعة لحركة  مسؤولين

عالن عن صفقة لتبادل األسرى بين لحل األزمة الدائرة في اليمن والذي تكللت بعض فصوله بنجاح حيث تم اإل

طلقت األجهزة األمنية أبينما  تهم،الحوثيون عن جندي سعودي وعدد من الجثث كانت في حوز أفرجذ إالجانبين 

 .عوديسرى الحوثيين لدى الجيش السالسعودية سراح عدد من األ

 اءبدإيران في اليمن يأتي ربما في إطار إأيضا التصريحات التي أدلى بها بعض قادة الحوثيين عن عدم تدخل 

قيادة العمليات  هحقق حليفها على محسن األحمر نجاحات مهمة منذ تولي حسن النوايا تجاه السعودية التي

موقف الحوثيين مما دفعهم إلى القبول ربما  أضعفالعسكرية في اليمن، وعزز موقفها وفي الوقت ذاته 

 بالتصالح ولكن بشروط السعودية.

 وإسالميةدولة عربية  61هذا األسبوع مناورات رعد الشمال التي كانت تشارك فيها  اإلسالمينهى التحالف ـ أ4

السيسي والرئيس السوداني ورئيس الوزراء  أبرزهمكان  والرؤساءعدد من المسؤولين وحضر العرض الختامي 

 الباكستاني نواز شريف.

 

 :المشهد اليمنيثانيا : تطورات 

، الجيش  "روسيا اليوم"أشهر من سيطرة الحوثيين  9نجاح قوات هادي والمقاومة في فك الحصار عن تعز بعد 

، الحكومة اليمنية تتحفظ على محادثات سالم جديدة "الجزيرة نت"عدها اليمني يقاتل في تعز ويتطلع لما ب

 .ية نت""العرب اليمن.. التحالف يستهدف معاقل إرهابيين في عدن، "سكاي نيوز عربية"

 .هافينغتون“ طاقهمافي اليمن ومقتل  إماراتيةسقوط طائرة 

 

 اليمنية: اتدالالت التطور

للرئيس منصور هادي بقيادة العملية العسكرية التي قامت بها القوات التابعة ، يعد التطور األبرز هذا األسبوع

على محسن األحمر والمقاومة الشعبية في فك الحصار عن مدينة تعز ثاني اكبر المدن اليمينة بعد حصار دام 

أشهر، اذا نجحت هذه القوات في فتح طريق رئيسي لداخل المدينة واستولت على بعض المعدات  9اكثر من 

لك موقف قوات هادي في المدينة وحفزهم على االستمرار في واألسلحة التي كانت في حوزة الحوثيين وعزز ذ

https://arabic.rt.com/news/814465-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2/
https://arabic.rt.com/news/814465-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://www.skynewsarabia.com/web/video/824171/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%81
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2016/03/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86.html
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ان تسقط في يد قوات هادي، هذا التطور جاء بعد زيارات سرية قام  أوشكتالعملية العسكرية في تعز والتي 

بها على محسن األحمر التقى فيها وجهاء القبائل في تعز ومن ثم ساهم ذلك في سقوط مدو للحوثيين في 

 تلك المدنية.

لى مواصلة الزحف العسكري تجاه العاصمة صنعاء وربما هذا ما دفع إا االنتصار في تعز دفع قوات هادي هذ

الجلوس على طاولة المفاوضات بشكل سري مع السعودية والتوصل إلى حل يرضى  إلىالحوثيين إلى القبول 

الذي قال إن التحالف مستمر كل األطراف، وهذا ما أكده العميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي و

، وكأنه يرسل رسالة للحوثيين مفادها أوال فسيتم التعامل معهيهما وصل أفي العملية العسكرية والسياسية 

 استمرار العملية العسكرية. وأما القبول بشروط الرياض أما

في اليمن والذي خر وهو قيام قوات التحالف بقصف مواقع تابعة لتنظيم القاعدة آأيضا ثمة تطور عسكري 

صبح الوضع األمني هشا  بشكل كبير بعد سيطرة قوات هادي عليها، أبات ينتشر بشكل كبير في عدن والتي 

هذا التطور يشير إلى تعقد الوضع في اليمن بسبب دخول التنظيمات الجهادية على خط المعركة ويزيد من 

 تشابك األزمة.

 

 :مينا  عاما  للجامعة العربيةأط بو الغيأعلى اختيار االعتراض  :قطرثالثا : 

الفتا  بشكل كبير لكل المتابعين للشأن الخليجي بعد اعتراضها على  ف القطري في الجامعة العربية كانالموق

بو الغيط له أالغيط مرشح مصر في منصب األمين العام للجامعة، وهو ما عبرت عنه الدوحة بأن  أبوأحمد 

بان فترة تولية منصب وزير الخارجية المصرية والذي كان له مواقف سلبية إمواقف عدائية مع قطر خاصة دوره 

 6118 أواخرعلى قطاع غزة  اإلسرائيليةخاصة فيما يخص القمة الطارئة التي استضافتها الدوحة بشأن الحرب 

 وافسدها. عرقل القمةالغيط ان مصر كانت هي من  أبووالتي اعتبر 

غلب الدول العربية بانه أالموقف القطري اعتبر من وجهة نظر كثيريين من الحركات الثورية والشعبية في 

يعبر عن وجهة نظر قطاع كبير من الشعب العربي الرافض لعودة الوجوه القديمة والمحسوبة على المعسكر 

 إلى واجهة العمل العربي. إسرائيلالراغب في التطبيع مع 
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 :المشهد الفلسطينيتطورات رابعا : 

 دنيا الوطن( )للرئيس. فتح" في غزة تقدم استقالتها "

 نت( )الجزيرة .داخلية غزة تغلق جمعية تتلقى تمويال إيرانيا

 .) سما اإلخبارية (بغزةمصر تعتبر حماس حركة مقاومة ولن تسمح بنفوذ قطري تركي 

 اإلخبارية( )سما .واألنفاقوالمختطفين بحثنا في القاهرة المصالحة والمعبر  حماس:مصادر من 

 االيام( )صحيفة .أسبوع تجريبيا المعلمين واستئناف لمده  إضرابمبادرة الرئيس تفك 

 )المنيتور(البري؟ هل معبر بيت حانون "ايرز" أصبح بديال  عن معبر رفح 

 

 الفلسطينية: دالالت التطورات

راء قتل النائب العام هشام نها من تقف وة الداخلية المصرية لحركة حماس بأرغم االتهامات التي وجهتها وزار

نه لم يعد مفادها بأه مهممام نقطة لنقف أ للقاهرة.؛ جاءت زيارة رسمية لوفد من حركة حماس بركات

؛ كما يجب عدم نسيان وجود حركة حماس وقوتها على األرض وعلى عالقاتها الخارجية إنكارباستطاعة أحد 

كما ان مصر تحرص على  عليهم،الجنود اإلسرائيليين المختطفين لدي حماس، والذي تسعي إسرائيل للحصول 

وماذا  التوقيت؟ويبقي السؤال األهم لماذا بهذا  ين.سراح الجنود اإلسرائيلي إطالقان تكون الراعية لصفقة 

 وحماس؟تريد مصر من حماس؟ وما مستقبل العالقة ما بين مصر 

نه ال عالقة تنظيمية بين حماس بأ :ربما جاء التوقيت نتيجة لتصريحات القيادي في حماس قبل أسبوعينـ 1

وكذلك في ظل رغبة تركية  فلسطينية.التاريخ مشترك حول القضية  يجمعهم وإنما ؛المسلمين واإلخوان

نها السماح لسكان قرارات من شأبعد اتخاذ إسرائيل  تحديدا  .وقطرية وإسرائيلية في تخفيف الحصار عن غزة

 .ن يختطف من أي جهةفي غزة قبل أ ن يكون لها دورا لألردن. لذا تحاول مصر بأومنه  ايرزغزة السفر عبر حاجز 

  وهي:ل تم التقارب مع حماس ن تحقق العديد من المكاسب في حاأ يمكن لمصر ؛ماذا تريد مصر من حماسـ 6

 المسلمينخوان حماس فك االرتباط مع حركة اإلعالن حركة إ. 

  اإلخوانعا قويا لحركة المسلمين قد يشكل داف باإلخوان ارتباطهانتيجة طبيعة لفك حماس 

فك  كما انفيها.  مباشرا  يكون لحماس دورا لسير بخطي شبيه نحو مصالحة مع النظام وقد المسلمين ل

https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7+%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7+%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/14/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=264754
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=264754
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=264792
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=10a8f5bay279508410Y10a8f5ba
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/06/palestine-gaza-erez-rafah-crossing-israel-restrictions.html
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/06/palestine-gaza-erez-rafah-crossing-israel-restrictions.html
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المسلمين تجاه مصالحة  اإلخوانخوان من الممكن ان يقلل من سقف مطالب حركة ارتباط حماس مع اإل

 السيسي. مع نظام 

  القادم.تقارب مصري تركي خالل المؤتمر اإلسالمي إلى  أيضامن الممكن ان يمهد  

 من خالل تقديم تسهيالت للمواطنين  ؛الحصار عن غزة اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة لتخفيف

  نه ان يفقد نظام السيسي ورقته الرابحة "معبر رفح".؛ من شأغزة بالسفر الفلسطينيين في

 المملكة العربية قبل  واستحسان منبقبول  سيحظىالتقارب اإليراني مع حماس والذي  إفشال

 السعودية. 

  الجنود اإلسرائيليين لدي المقاومة الفلسطينيةرغبة مصر في رعاية صفقة إطالق سراح . 

  المقرب منها " دحالن" من أجل تجهيزه  والقيادي الفتحاويمحاولة مصر تحقيق تقارب بين حماس

 بإضرابه في حال عاد  لإلطاحةقد تؤدي  اهلل،كبديل عن عباس والذي يعاني من ثورة ناعمة في رام 

 المتوقع.المعلمين من جديد وهو 

 ؛الطرفينفمن المبكر الحديث عن إمكانية تحقيق تقارب كبير بين  بحماس؛ما عن مستقبل عالقة مصر أـ 3

وثالثا ان حماس  المسلمين. اإلخواني حركة حماس عن وثانيا صعوبة تخل .السبب يرجع النعدام الثقة أوال

تدمير العالقة معهم. إلى  يؤدي ن تتفرد بقرارأيمكن  الووإيران لها في المنطقة كتركيا وقطر  أحالفترتبط مع 

 رفح؛وتحسن طفيف على معبر  اإلعالمي؛ن تشهد األيام القادمة تخفيف في حد التراشق أمن المتوقع  وإنما

عض المعتقلين في السجون طالق سراح بإو على الحدود مع مصر؛وتكثيف حماس من إجراءاتها على األمنية 

لك وكذ المصالحة،حة الفلسطينية من خالل تقديم رعاية لملفات وعودة الدور المصري في على السا المصرية.

وتحريك في ملف الجنود اإلسرائيليين في غزة المحتجزين لدي  تثبيت التهدئة ما بين حماس وإسرائيل.

 المقامة.

 

 :انعكاسات زيارة حماس على مصر

داخلية في المؤسسة األمنية  تشير الدالئل في زيارة الوفد الرسمي لحماس للقاهرة باحتمالية وجود خالفات

المصرية؛ فبعد اتهام حركة حماس بقتل النائب العام هشام بركات تقوم مصر باستقبال رسمي لوفد حماس. 

خشية مصر من نجاح الجهود التركية في إقامة الميناء بغزة وبالتالي انتهاء الدور المصري إلى  وهذا ربما يرجع
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ة استبدال الفلسطينيين في غزة السفر عبر حاجز ايرز كبديل عن معبر في غزة. وأخيرا  تخشي مصر من إمكاني

 رفح.رفح خاصة بعد تقديم إسرائيل ببعض التسهيالت للمواطنين وبالتالي تالشي أهمية معبر 

 

 تطورات المشهد العراقي: خامسا :

 العراق( )اخبار باإلرهاب "اإلسالمية المقاومة" توصيف العرب: نرفضالجعفري للسفراء 

 العراق( خبارأ) السعودية إلصالح ما أفسده الجعفريإلى  وفد برلماني عراقي

  اليوم ( )ايران .البارزاني: حدود الشرق األوسط لم تعد موجودة والدولة الكردية ستكون واحة لالستقرار

 ) الرافدين( .تركز على تقسيم العراق” إسرائيل“ أبحاثمراكز 

 

 :العراقية دالالت التطورات

قناعات ان العراق اصبح  اقرب إلى  السياسي يقترب أوالمتابع للشأن العراقي سواء في الجانب الميداني 

 وأللتقسيم ، فمعالم الخريطة الجغرافية السياسية للعراق تتضح اكثر من خالل النفوذ المتواجد سواء للسنه 

، وقد يدعم هذا الخريطة السياسية المواقف السياسية والتي تنقسم ما بين األرضعلى  األكرادحتي  أوالشيعة 

لعراقي وصف حزب اهلل بانه ، ففي الوقت الذي يرفض فيه وزير الخارجية اياو تركأيران إو أللسعودية  ةمؤيد

هذا يأتي في ظل تركيز المراكز و، يذهب وفد برلماني عراقي للسعودية لالعتذار عما صدر عن الجعفري، إرهابي

الية يدركردية وسنية وشيعية فضال عن ف) أربعة فيدرالياتإلى  البحثية اإلسرائيلية عن قرب تقسيم العراق

ألون بن مئير أستاذ العالقات  الصهيوني ول من تناول هذا المشروع هو البروفيسورأن أعلما  .بغدادخاصة ب

 الدولية في جامعة نيويورك.

 

http://aliraqnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82/
http://aliraqnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD/
http://iranalyaum.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC/
http://rafidayn.com/2016/03/12/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9/

