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، وذلك على النحو 5192مارس  52و 91يتناول التقرير عرضًا ألهم التحوالت اإلقليمية التي شهدتها الفترة بين 

 التالي:

 

 أواًل: تطورات الخليجي:

يأتي على رأس أحداث هذا األسبوع زيارة األمير تميم بن حمد أمير قطر إلى دولة اإلمارات، فقد أثار قيام األمير 

، تساؤالت حول جدوى هذه الزيارة أبو ظبيالقطري بزيارة اإلمارات ولقائه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد 

 ف بين البلدين حول عدة ملفات أبرزها الملف المصري والليبي؟وتوقيتها؟ وما مستقبل الخال

في إطار التعاون بين البلدين حول الملفات  وتأتيالزيارة وصفتها وسائل إعالم البلدين بأنها أخوية وتاريخية 

 الشائكة. ثمة سؤال مهم لماذا هذه الخطوة من أمير قطر وما هو مستقبل حلفاء الطرفيين؟ اإلقليمية

ودول خليجية أخرى سفرائهم  اإلماراتفقد قام عقب سحب  أبو ظبيالقطري إلى  لألميرت األولى زيارة ليسهذه ال

لتهدئه األوضاع وتكلل هذه الزيارات التي كان يرعها  أبو ظبي، قام األمير تميم بزيارة 5192من الدوحة عام 
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شر مصر وتخفيف حدة االنتقادات التي بوقف قناة الجزيرة مبا عبد العزيزبن  عبد اهللالملك السعودي الراحل 

ة دول أيوسائل إعالم في  أيحيال النظام المصري، وعدم الحديث مطلقًا في  اإلخباريةكان تطلقها قناة الجزيرة 

 ، وقد تم التوافق عليه بين األطراف الخليجية.األخرىخليجية فيما يخص الدول 

في قمتها، ورغم ذلك قبل الطرفان بالجلوس معًا  وأبو ظبيكانت الخالفات بين الدوحة  األوليففي الزيارة 

الفات اقل بكثير خاصة وان البلدين الزال حليفين في الحرب تلمنع شق الصف الخليجي، لكن هذه المرة فاالخ

 الدائرة في اليمن وكل منها له قوة عسكرية مشاركة على األرض.

 لماذا التقارب اآلن؟

لجديدة بقيادة الملك سلمان كانت دافعا مهمًا للتقارب بين الطرفين، بال شك وجود القيادة السعودية ا

عودي في تدور في الفلك الس األن أصبحتالتي  اإلماراتفالعاهل السعودي يتمتع بعالقات كبيرة وقوية مع 

أيضا ، حتى ولو كانت لها مآرب أخرى وراء هذه الخطوة، لكن على األقل فهما شريكان، وعدة ملفات وابرزها اليمن

ثمة عالقة قوية بين قطر والسعودية بعد التقارب بين تركيا الحليف االستراتيجي واألقوى لقطر وبين 

وقطر إلى االتفاق بشان بعض الملفات التي ال يوجد عليها  اإلماراتالرياض، ومن هنا ربما دفع هذا التقارب 

 خر.آلوقت  خالف وفي نفس الوقت ترحيل الملفات الشائكة والحرجة بين البلدين

تعظم مكاسبها أن  فهي تحاول اإلقليميأيضا ربما تكون الفرصة لقطر اآلن ذهبية فيما يخص الوضع 

السياسية، بأكبر قدر ممكن خاصة، وأن التقارب السعودي التركي دفع في اتجاه حلفها وصب في مصالحها 

و أبفي هذا التحالف وعقد مصالحة بين  اإلماراتضم  إطارتكون هذه الزيارة في أن  االستراتيجية، فمن الممكن

 والحكومة التركية بعدما تدهورت بشكل كبير خالل الفترة األخيرة. ظبي

الداعم األكبر لنظام السيسي،  تعتبر اإلماراتيكون الوضع في مصر خضع للمناقشة خاصة وأن أن  من المتوقعو

شخص ذو خلفية عسكرية لتهدئة الوضع البحث عن بديل للسيسي بأن  فهل هناك عالقة بين الحديث المتكرر

ترتيب المشهد بشكل جديد وبين تكرار الحديث عن وزير الدفاع صدقي صبحي وإمكانية  وإعادةالمتأزم في مصر 

الدفع به بديال للسيسي وفي نفس الوقت ينال دعما وتوافقًا خليجيًا لحلحلة الوضع الراهن المتشابك في 

 مصر.
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 لسطيني:تطورات المشهد الف ثانيًا:

 )معاريف(إقامة ميناء في غزة يضمن أمن )إسرائيل(. 

 (األن. )فلسطين مباحثات حماس مع مصر لم تحسم كل الخالفات

 (األن)فلسطين الزهار: حماس ستبقى بعيدة عن الخالفات في الساحة العربية. 

 

 دالالت التطورات

جل أال تزال زيارة وفد حركة حماس للقاهرة، محط تكهنات لدي العديد من الوسائل اإلعالمية المختلفة. من 

من المبكر الحديث عن إمكانية تحقيق تقارب انه  إالمعرفة ما الذي جري بين الوفدين الفلسطيني والمصري؛ 

ن؛ المسلمي اإلخوانصعوبة تخلي حركة حماس عن  وثانيا. أوالكبير بين الطرفين؛ السبب يرجع النعدام الثقة 

المسلمين. فان حماس تمتلك جوابا  اإلخوانتفك ارتباطها مع أن  وفي حال طلب النظام المصري من حماس

ادها بعالقاتها السابقة مع النظام السوري في الوقت الذي كان يحظر فيه مقنعا في هذا المجال باستشه

هذا ال يمنع خروج تصريحات قد تنفي وجود ارتباط بين حركة حماس وحركة أن  إالجماعة اإلخوان ُهناك؛ 

لها في المنطقة  أحالفحماس ترتبط مع أن  ثالثاالقيام ببعض اإلجراءات الشكلية. أو  المسلمين، اإلخوان

تدمير العالقة معهم. والذي يتنافى مع منطلقات  إلىتتفرد بقرار يؤدي أن  كتركيا وقطر وإيران ال يمكن

الجناح أن  إلى"، إضافة اإلقليميةالسياسة الخارجية لحماس وهي "االحتفاظ بعالقات طيبة مع كافة المحاور 

ته بدعمها العسكري والنابعة من العسكري لحماس " عز الدين القسام" يفضل بقاء العالقة مع إيران لثق

 تجربة سابقة. 

تشهد األيام القادمة تخفيف في حده التراشق اإلعالمي؛ وتحسن طفيف على معبر أن  انه يبقي من المتوقع إال

رفح؛ وتكثيف حماس من إجراءاتها األمنية على الحدود مع مصر؛ وإطالق سراح بعض المعتقلين في السجون 

المصري في على الساحة الفلسطينية من خالل تقديم رعاية لملفات المصالحة، وكذلك المصرية. وعودة الدور 

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

 المقامة.

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/762/332.html?hp=1&cat=479&loc=4
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/762/332.html?hp=1&cat=479&loc=4
https://paltoday.ps/ar/post/265697/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://paltoday.ps/ar/post/265679/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 دالالت التوقيت:

رب تحرك مصر للتقاأن  المرجحأن  إاليتساءل الكثيرون حول دالالت التوقيت، وعن مدي وجود رعاية سعودية، 

على طلب ورغبة إسرائيلية؛ خاصة في ظل الحديث عن قرب االنتخابات  مع حماس يعود في األساس بناء

المبكرة في الكيان الصهيوني، وكذلك في ظل مؤشرات نتائج االستطالع في الكيان المؤشرة إلى تدني شعبية 

أفضل من صفقة مع المقاومة تنهي هذه اإلشكالية وتشكل رافعة  نتنياهو والليكود وعليه لن يجد نتنياهو

. وما يعزز هذا االحتمال هو االتصاالت الروسية مع قيادة حركة حماس نتنياهو داخل المجتمع الصهيونيل

 موسكو. إلىمؤخرا؛ زيارة ريفلين 

ة قاسمة للخارجية في غزة هذا سيعد ضرب األسريفي حال نجحت روسيا في رعاية ملف الجنود الصهاينة و

المصرية بكل تأكيد. ألنها ستجد نفسها مرغمة في رفع الحصار عن غزة بناء على طلب إسرائيلي وروسي على 

فان النظام المصري  لذلكجانب صفقة أسري؛  إلىاألقل. هو شرط أساسي لدى حماس من اجل فك اسر الصهاينة 

 من حماس. أفضلال يعد في موقف تفاوضي 

 

 :اإلسرائيليالمشهد  ًا: تطوراتلثثا

 ) العربي الجديد(".ريفلين يبحث مع بوتين "سورية ما بعد الحرب

الشيعي ال يقل خطورة عن  اإلرهابالرئيس ريفلين بعد لقائه بوتين: اتفقنا على خطورة داعش، ولكن 

 .)معاريف(داعش

  .) اليوم السابع(سورياإسرائيل تطالب بضمانات روسية عقب االنسحاب العسكري من 

 .) روسيا اليوم(ريفلين يطلب المساعدة من بوتين

 

 دالالت التطورات:

إسرائيل قادما من روسيا بعد عقده جلسة مع بوتين، قام بعقد  إلىريفلين  اإلسرائيليبعد عوده الرئيس 

عبر ، وقام بإيصال رسائل في غاية األهمّية، وقد األركانوقائد  األمنجلسة تشاور مع رئيس الحكومة ووزير 

 طاألوسخطوطًا عريضة للخارطة السياسية القادمة للشرق أو  بانها خطوطًا حمراء اإلسرائيليونعنها المحللون 

 :ويمكن تلخيص هذه الرسائل بما يلي .االستراتيجية إسرائيلومصالح 

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/16/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/16/%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2863572
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2863572
https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2632506
https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/2632506
http://arabic.sputniknews.com/russia/20160317/1017912874.html
http://arabic.sputniknews.com/russia/20160317/1017912874.html
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ا م؛ لم تعد صالحة للمستقبل وال بد من رسم حدود جديدة في العراق وسوري9192حدود سايكس بيكو أن  ـ

 سرائيل تتوقع من روسياإأن  شار ريفلين إلىأقابل لتفسيرات كثيرة  األمرأن  تتالءم مع الواقع الجديد. وبما

 تسوية قادمة ولألبد.  أيفي  اإلسرائيليةتأخذ بعين االعتبار بقاء الجوالن تحت السيطرة أن 

الجوالن، مع ضرورة عودة قوات حزب اهلل على حدود أو  لن تقبل بوجود قوات عسكرية إليران إسرائيلأن  ـ

والحماية الكاملة  األمنالمتحدة في منطقة فاصلة بين الجوالن واألراضي السورية األخرى بما يوفر  مماأل

 إلسرائيل وكذلك يضيف الصبغة الشرعية للوجود الصهيوني في الجوالن. 

ير ال يتم تمرأن  ترغب إسرائيل فياستمرار التنسيق العسكري الروسي اإلسرائيلي حول ما يجري في سوريا؛ وـ 

ال تعارض روسيا ألي تدخل عسكري في سوريا في أن  من إسرائيل؛ علىأحزب اهلل، تشكل خطرا على  إلىسلحة أ

 حال تعرضت ألي تهديد من قبل حزب اهلل.  

ما أن  بوتين بفشل المفاوضات والتي استمرت أكثر من عشرين سنة. موضحا إقناعنجاح ريفلين في ـ 

للفلسطينيين في هذه األيام وفي ظل المتغيرات اإلقليمية هي حلول على مراحل  إسرائيلتقدمة أن  تستطيع

العالم لن يشهد دولة فلسطينية في المستقبل المنظور في أن  استمرارًا لما حدث في السابق. وهذا يعني

 .اإلسرائيليالتصور 

تأخذ باالعتبار الحاجات األمنية إلسرائيل، وأنها أن  الحصول على وعد من بوتين يقضي بإن روسيا ملتزمةـ 

 إسرائيل. مع السماح لهم بالهجرة مستقباًل.  إلىملتزمة في الحفاظ على أمن مئات آالف المهاجرين الروس 

سيتم ترتيب لقاء قريب بين نتنياهو وبوتين، لبحث سبل التعاون االقتصادي بين البلدين، والمقصود في ـ 

ركة مع بالمشاأو  بحيث ال تتضرر المصالح الروسية، أوروبا إلىالغاز والنفط عبر البحر المتوسط  ذلك مدّ أنابيب

 .روسيا

 لدي المقاومة. األسريقيام روسيا بدور الوسيط في صفقة الجنود الصهاينة ـ 
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 على مصر:ذلك  نعكاساتا

واألفضل لدولة الكيان  ،على حدودها داعشن مصير سيناء لم يعد مجهواًل؛ فدولة الكيان لن تسمح بقيام دولة إ

سيناء سوف تشهد موجه كبيرة أن  غيورا ايالند(، وهذا يعنياحة قطاع غزة انطالقا من مشروع )هو زيادة مس

تتدخل أطراف دولية لضرب دولة داعش في سيناء، لتعقد دولة الكيان أن  من االشتباكات وليس من المستبعد

 هي السيناريو بتصفية لقضية الفلسطينية من خالل توسيع قطاع غزة.اتفاقا مع األطراف الدولية، لينت

 

 المشهد اليمني:تطورات  رابعًا:

 )روسيا اليوم(أنباء عن مفاوضات سعودية مباشرة مع الحوثيين.

 

 دالالت التطور

رغم الجلسات السرية المتعددة، التي ُعقدت بين ممثلين عن الحكومة السعودية والحوثيين في مسقط 

 وعمَّان، فإن الرياض حرصت على تقديم ما يحدث وكأنه تفاهمات على التهدئة بموجب وساطة قبلية، علما

عبد السالم، الناطق الرسمي باسم الحوثيين، ومهدي المشاط، مدير مكتب  من يمثل الطرف اآلخر هو محمدأن 

وإذا كانت الغاية من . زعيم جماعة عبد الملك الحوثي، وآخرون من قيادة الصف األول وقيادات عسكرية كبيرة

وصف الرياض لما يجري بأنه وساطة قبلية وتهدئة وليست هدنة، فإن ذلك بفهم في ضوء تجنب السعودية 

 الحالية  .إحراج الحكومة اليمنية في

يتم إخراجها عبر األمم أن  تسوية شاملة، فانه ينتظر إلىإذا كان هناك استمرار للمفاوضات من اجل الوصول 

التفاق على وقف والعمل على التوصل المتحدة، بعد عقد جلسة لمباحثات السالم بين الحكومة والحوثيين؛ 

وطنية، مع اإلقرار بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والدخول في إطالق النار، وتشكيل حكومة وحدة 

تفاصيل استالم المدن وسحب المسلحين ونزع األسلحة ودمج المليشيات في قوات الجيش واألمن، إلى جانب 

 .ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب؛ وهي ملفات شائكة ومعقدة، سيحتاج إنجازها إلى مدى زمني طويل

 وقيت:دالالت الت

” أنصار اهلل“سباب رئيسية تقف خلف هذا االنقالب في الموقف السعودي والتفاوض وجها لوجه مع مجموعة أ

 :الحوثيين

https://arabic.rt.com/news/813989-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://arabic.rt.com/news/813989-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86/
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، ”الحوثي الصالحي“وغاراتها المكثفة على دار عام في فرض االستسالم على التحالف  ”عاصفة الحزم“: فشل األول

في ميادين القتال داخل أو  سواء على الحدود اليمنية، ،الخسائر في صفوف القوات السعودية إعدادوتصاعد 

 .حوالي ثالثة آالف جندي وضابط إلىعدد القتلى السعوديين في هذه الحرب وصل أن  اليمن، مع وجود مؤشرات

وساط الدول الغربية، واتهام أ: تصاعد االنتقادات للغارات السعودية في اليمن، والحصار الموازي لها في الثاني

سلحة أللمملكة بارتكاب جرائم حرب، ومطالبته حكومات بالده بفرض حظر على بيع  األوروبيان البرلم

 .للسعودية

مد الحرب في اليمن، وتصاعد مشاعر أ لةإطافي الداخل السعودي من جراء  "التململ": تصاعد حالة لثالثا

 الرأي العام العربي والعالمي. أوساطالكراهية للمملكة في 

 .تنشأأن  والعربي لهذه الحرب، قبل اإلسالميلتوفير الغطاء  إنشاؤهاانهيار التحالفات التي تم  الرابع:

النفقات المالية الهائلة على هذه الحرب، والتي تقدر بمليارات الدوالرات، تشمل تغطية نفقات القوات  الخامس:

كثر من مئتي طائرة، وبل  عددها العربية المشاركة فيها، وتعويض المعدات والذخائر والغارات الجوية أل

خرى مثل مصر وباكستان والصومال أثمانية آالف طلعة جوية، وتقديم مساعدات مالية لحكوماتها، ودول 

 .األقلحيادها على أو  وجيبوتي وجزر القمر، لكسب ودها،

، وهو ما تخشاه كقوتين رئيسيتين في الساحة اليمنية” والقاعدة” اإلسالميةالدولة “: ظهور تنظيمي الخامس

عند مدخل باب المندب تهدد خطوط المالحة الدولية التجارية  إسالمية إمارةأو  من قيام دولة أمريكا

 .والعسكرية

إيران قد أن القوات المسلحة اإليرانية " أركان: تصريحات الجنرال مسعود جزايري نائب رئيس هيئة السادس

مستشارين عسكريين، وهذا  إرسال أيفي سورية،  األسد سلوب دعمها للرئيس بشارأتدعم الحوثيين بنفس 

 .سورية ثانية إلىيعني تحول اليمن 

وروسيا والسعودية وإيران تشمل حلول توافقية  األمريكيةصفقة سرية كبري تجمع الواليات المتحدة  السابع:

 حول المسالتين السورية واليمنية.

مثلة في المناطق الشرقية للمملكة ذات األغلبية الشيعية، الخاصرة األمنية المرنة للسعودية والمت الثامن:

 الداخلي للسعودية وبتحريض من إيران. األمنوالتي من الممكن قيامها بزعزعة 

 فشل السعودية في توفير الحماية للسكان السعوديين على الحدود اليمينة السعودية. التاسع:
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حوثي للقبول بالمفاوضات المباشرة مع السلطات السعودية التي دفعت التيار ال األسباب إلىإذا انتقلنا  أما

كقوة رئيسية في الساحة اليمنية لكون الدعوة وصلته  حصوله على اعتراف وشرعية سعودية إلىفيعود ذلك 

هذا الحل السياسي يحقق أن  في النهاية، طالما الحرب ستنتهي بحل سياسيأن  جيدا يدركمن الرياض، وألنه 

 .الرئيس هادي وتأسيس مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية، ومرحلة انتقالية إبعادمطالبه في 

 

 انعكاسات هذه الخطوة على مصر:

في حال انتهت الحرب اليمنية فان هذا بكل تأكيد سيجعل السعودية اقل تقربا مع النظام المصري الحالي؛ 

ا المالي والسياسي لنظام السيسي ، وبالتالي خفض السعودية بدعمهاألقللعدم حاجتها ألي دعم عسكري على 

االقتصادية داخل مصر، وكذلك رفع الغطاء السياسي عن السيسي  األزمةمما قد يترتب عليه اشتداد في 

 ونظامه.

 


