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، وذلك على 6102 أغسطس 3و 6102يوليو 62 الفترة بين خاللمه  التووتات اإلقليمي  أل ًايتناول التقرير عرض

 النوو التالي:

 :الصهيونيالمشهد  تطورات: أوتًا

  )الجزيرة(تومي السلط  واألردن من اتانهيار.  إسرائيليعلون: ـ 0

أن الفلسطينيين حين  "بار إيالن"ي السابق موشيه يعلون أثناء مؤتمر في جامع  سرائيلوزير الدفاع اإلصرح 

يين سرائيلوقال إن اإل .وليس فقط الضف  الغربي  إسرائيل يتودثون عن اتاحتالل فإنه  يقصدون كامل أرض

ورفض يعلون  .كما حدث في غزة يتلقون القذائف الصاروخي  مقابل المناطق الفلسطيني  التي ينسوبون منها

اقتصاديا وأمنيا، ومن دون الجيش  إسرائيلتبطون بأي فكرة تدعو لالنفصال عن الفلسطينيين، ألنه  مر

عقد اتفاقات إقليمي  ن الول مهو إ :وقال .ي فإن السلط  الفلسطيني  بزعام  فتح لن تصمد كثيراسرائيلاإل

مبادرات سياسي  من إلى  توظيف المصالح اإلقليمي ، وعدم الذمهابمن خالل والدول العربي ،  إسرائيلبين 

 في إشارة منه لقبول مبادرة السيسي. .لن تنجحخارج المنطق  ألنها 

 

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/7/28/%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/7/28/%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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 (i24) تا تعكس الموقف الوكومي. سرائيلالخارجي  السعودي : زيارة اللواء عشقي إلـ 6

اللواء السابق في القوات المسلو  السعودي ،  برئاس قيام وفد سعودي متزامن  مع  يعلونجاءت تصريوات 

وض   .يينإسرائيلبمسؤولين ه ئراضي السلط  الفلسطيني ، ولقاأو سرائيلبزيارة غير مسبوق  إلأنور عشقي 

، وكان يهدف لدع  مبادرة السالم العربي  التي تقدمت بها السعودي  عام وأكاديميينعمال أالوفد الزائر رجال 

القائد العسكري المسؤول عن العمليات في الضف  الغربي   بيوآف موردخايشقي ايضا عوقد التقى  .6116

  .ي عن احزاب المعارض سرائيلفي الكنيست اإل أعضاًءوغزة، كما التقى 

والدول العربي  متوقف على توصل  إسرائيلن التطبيع بين أي سرائيلالجيش اإل إلذاع وصرح عشقي 

ي سرائيلن وضع نهاي  للصراع العربي اإلأإلى  شار عشقيأو ."اتفاقي  سالمإلى  والفلسطينيين يينسرائيلاإل

عبر دع   ألمهدافهاتوديدا، من امكاني  استغالل القضي  الفلسطيني   وإيرانسوف يورم اتاطراف اتاخرى، 

مي "حزب اهلل" اللبناني وحركتي حماس والجهاد اتاسالإلى  بعض الجماعات والتنظيمات، وذلك في اشارة

 .الفلسطينيتين

تبرز عدة  ،ن مهذه الزيارة تا تمثل موقف المملك أمن الخارجي  السعودي  ب تصريواتعلى الرغ  من خروج و

 :احتماتات

 .الكيان الصهيونيأي تقارب مع ما زالت ترفض ن السعودي  أاألول: 

تشجيع قادة دول  الكيان ن توركات أنور عشقي مدفوع  وموجه  من قبل الوكوم  السعودي  بهدف أ :الثاني

الصهيوني لتعامل بإيجابي  مع مبادرة السيسي للسالم. وأن مواول  الخارجي  السعودي  في بيانها يأتي لرفع 

انه قرار يأتي في سياق الدبلوماسي . أي ان الوكوم  السعودي  تا إلى  الورج عنها امام المواطن العربي، إضاف 

 ل  الكيان الصهيوني.تلهث وراء تطبيع لعالقاتها مع دو

ن قيام أنور عشقي لزيارة دول  الكيان الصهيوني جاءت بمبارك  من الوكوم  السعودي ، وقد رجوت أ الثالث:

، رغ  كونها غير رسمي ، إلى إسرائيل ن زيارة الجنرال عشقيأالصهيوني  مهذا اتاحتمال بقولها "صويف  مهارتس 

 ."موافق  عليها من قبل الوكوم  السعودي ما كانت لتت  على اتارجح لو ل  تكن مهناك 

تا ترغب المملك  العربي  السعودي   وذلك لألسباب اتاتي : ،والثالث مهما األقرب للمنطقاتاحتمال الثاني ويعد 

في وجود عالق  مع دول   تهارغب، و  الكيان الصهيوني دون ثمن سياسيفي تطبيع عالقاتها رسميا مع دول

http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/121166-160727-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9:-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
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مها لى المستوى الرسمي ليت  تمريرإرسمي ث  ينتقل الغير على المستوي  أتدريجي يبدالكيان الصهيوني بشكل 

 على النخب العربي  المثقف  والمواطن العربي رويدا رويدا.

ومه  مشتركين  اعدائهمأن أرغب  السعودي  في بناء عالق  قوي  مع الكيان الصهيوني تاتفاقهما بوكذلك 

أمهمي  أن يكون مهناك دورا للنظام إلى  توافقه ، والفلسطيني اإلسالمي الجهادوحماس، وحزب اهلل، و، إيران

، ومهو ما رحب به نتنيامهو في في منزل السفير المصري بقوله: علينا أن المصري الوالي برئاس  السيسي

. خاص  بعد الفلسطينيينجل السالم مع أمن خالل دع  مصر في توركها من   اإلرمهاب نتشابك األيدي ضد

رغب  مهذا بجانب ، وصنافير تيرانجزيرتي  السعودي  شراءالتقارب الجغرافي السعودي الصهيوني بعد 

 ووري في المنظوم  اإلقليمي  والدولي .السعودي  في بناء عالق  مع دول  الكيان الصهيوني في ظل دورمها الم

 (ائيلإسر) تايمز اوف  .أعداء فقط خمس  سرائيلإلـ 3

اصطوب رئيس الوزراء الصهيوني نتنيامهو معه في العديد من المؤتمرات والمقابالت خريط  تشمل الشرق 

 اتاتاتجامهتسليط الضوء على إلى  الخريط تهدف و للكرة األرضي . من نصف الكرة الشرقي وجزء كبيراألوسط 

  :من خالل األلوان الخريط  فئات مختلف وقد قسمت . لدول  الكيان الصهيوني اإليجابي  في العالقات الخارجي 

مهي الدول التي قامت بتطوير عالقاتها اتاقتصادي  والدبلوماسي  مع دول  الكيان واللون األحمر: األول: 

الصهيوني مثل اليابان والصين وروسيا وكوريا الجنوبي  وسنغافورة والهند؛ وازدياد التعاون مع اليونان 

قريبا. وقبرص؛ وتطبيع العالقات مع تركيا؛ وعالقات قوي  مع أذربيجان، التي يخطط نتنيامهو لزيارتها 

( وتنزانيا )التي أعلنت 6102من يوليو وإثيوبيا وأوغندا ورواندا وكينيا )ومهي بلدان زارمها نتنيامهو في وقت سابق 

( وغينيا )التي أعادت في األسبوع الماضي إسرائيلمؤخرا عن اعتزامها افتتاح أول سفارة لها على اإلطالق في 

عاما من توقف العالقات بين البلدين( وتشاد )حيث قام  94بعد  إسرائيلإنشاء عالقاتها الدبلوماسي  مع 

المدير العام لوزارة الخارجي  دوري غولد بزيارة في األسبوع الماضي( وجنوب السودان وزامبيا وساحل العاج 

 وكولومبيا وبارغواي واألرجنتين. 

و تطويرمها، أقات جيدة معها عالإقام  دول  الكيان الصهيوني  تفكرالدول التي ويشمل اللون األزرق: الثاني: 

مواصل  تطوير عالقاتها اتاقتصادي  معها، إسرائيل إلى التي تسعى  (سابع أكبر اقتصادات العال ) البرازيلك

ولكن واجهت معها أزم  دبلوماسي  وتا زالت بسبب إحباط تعيين القيادي اتاستيطاني السابق داني ديان. وكندا 

http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/617717
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/617717
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/07/29/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/07/29/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://ar.timesofisrael.com/%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%8C-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1/
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  السويد مهي الدول) بشكل خاص سرائيلإل المنتقدةالسويد وايرلندا مواقفه  جانب إلى  وأستراليا ونيوزيلندا.

 (.الوحيدة في غرب أوروبا التي اعترفت بالدول  الفلسطيني 

إيران والعراق وسوريا وأفغانستان وكوريا مثل اللون األسود: مهي الدول المعادي  لدول  الكيان الصهيوني الثالث: 

 إندونيسا وكوبا وفنزويال ويسمح بزيارتها.مثل قل خطورة ، واألالشمالي 

ويض   ،التوقيتاللون األخضر: باقي العال  والذي تا يشكل عبئا وتا يشغل بال الساس  الصهاين  في مهذا الرابع: 

وقطر والبورين والكويت واإلمارات وُعمان والسودان وباكستان  ومصرإفريقيا جنوب ما ووتشيلي وبن المكسيك

 واليمن ولكن يوظر على الصهاين  زيارتها(. وليبيا والجزائر وتونس و)السعودي 

 

 تطورات المشهد الليبي:: ثانيًا

اتصال بين كيري وشكري حول مفاوضات و ()العربي  األطراف الليبي  تجتمع في القامهرة لبوث آلي  التوافق

  ليبيا اتان()حكوم  الوفاق: عرض بريطاني لرفع حظر الطيران الليبي في أوروبا و ()العربي ليبيا 

مكثف  في األيام األخيرة، بعد ان استضافت مصر شهدت الساح  السياسي  الليبي  اتصاتات دولي  وإقليمي  

وأعلنت الخارجي  المصري  أنها "استضافت اجتماعات ليبي  عدة، لوماي  ليبيا من  .الليبيينلقاءات للفرقاء 

خطر التقسي ، في ظّل اتاستقطاب الواد بين القوى اإلقليمي  والدولي  للتيارات المتصارع  في ليبيا، وعلى 

جديدة تهدف مصري   مبادرةالوفاق. وقد قدمت رلمان طبرق والمجلس الرئاسي التابع لوكوم  رأسها مجموع  ب

إلنهاء األزم  عبر منح مجلس النواب )مجلس طبرق( الثق  لوكوم  الوفاق، واتاتفاق على صيغ  لشكل القوات 

ات ب شخصيات أو قوالمسلو  الليبي ، بما يضمن أن تكون مهناك سيطرة مركزي  عليها، بشكل تا يسمح بتسّر

 . خاص  المنتمي  للتيارات اتاسالمي  مهيكلهاإلى  تومل أفكارًا متطرف 

، مع نائبيه موسى الكوني، فائز السراجوضّمت اتاجتماعات كاًل من رئيس المجلس الرئاسي لوكوم  الوفاق 

 ضاء المجلس الرئاسي، وضمت عدداً من أعالمهدي البرغثيوفتوي المجبري، فضاًل عن المفّوض بوقيب  الدفاع 

، وعددًا من النواب بكتل  "السيادة الوطني " المعارض  عقيل  صالحمن جه ، ورئيس مجلس نواب طبرق 

 لوكوم  الوفاق من جه  ثاني . 

https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/libya/2016/07/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/07/29/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.html
https://libyanow2.blogspot.com.tr/2016/07/blog-post_522.html
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بين رئيس حكوم  الوفاق فائز السّراج، ورئيس برلمان طبرق )المطعون في  األول:عقد اجتماعين  وقد

شرعيته من الموكم  الدستوري ( عقيل  صالح، إتا أنها ل  تتمكن من توقيق أي اختراق في ظل استمرار 

التباين حول عدد من الملفات، في مقدمتها عقدة اللواء خليف  حفتر والتباين في المواقف حول كيفي  

ضّ  فقد  الثاني:اتاجتماع ما ـأ  .وتغيير مهيئ  الووار السياسي 1وضع الجيش، وتعديل اتفاق الصخيرات معالج 

الخارجي  سامح شكري، وعدد من كبار  وبوضور وزيرخليف  حفتر، المقّرب من عبد الفتاح السيسي،  اللواء

 .قيادات اتاستخبارات المصري 

 تي :دم ملموس لألسباب اآلان كال الجلستين ل  توققا أي تق اتاويشار 

الخالفات وعمقها خاص  فيما يتعلق بالعالق  ما بين الجيش واللواء حليف  حفتر. فل  تنجح  صعوب )أ( 

 الجهود في إقناع اللواء خليف  حفتر بوضور اجتماع يضّ  البرغثي.

نه "من بين األطروحات ألوضع الجيش"،  ياألزم  التي تعيق التوصل تاتفاق بشأن الوكوم  الليبي ، مه)ب( 

ًا قائد حفتروزير دفاع في الوكوم ، على أن يكون  المهدي البرغثيالخاص  بوضع الجيش، مهو أن يكون الفريق 

عامًا للجيش، في حين أن مهناك طرحًا آخر متعلقًا بأن تكون مهناك ثالث  مجالس عسكري  في الشرق والغرب 

. ومهو الطرح الذي تا تفّضله القامهرة بنسب  كبيرة، خصوصًا بينه والجنوب، على أن يكون البرغثي أشبه بمنّسق 

 أنه يسمح بأن يكون لقيادات مسلو  ترى القامهرة أنها تومل أفكارًا متطرف  دوٌر في الجيش الليبي.

يتّ  بتنسيق مع الوتايات المتودة وفرنسا وبريطانيا والذي التوّرك المصري لرعاي  مهذه اللقاءات أن )ج( 

، تا يمنع وجود أجندة مصري  يريد السيسي فرضها، من خالل إصراره على تواجد حفتر في أي لقاءات وايطاليا

لمناقش  األزم  الليبي ، لضمان منصب أو دور فّعال له في خارط  المستقبل مهناك، بعد توحيد البرلمان 

 .ادور جماع  اإلخوان في ليبي مهداف حفتر توجي أن تكون من أعلى وحكوم  الوفاق". 

عدم قناع  األطراف بوسطي  وعدال  التدخل اإلقليمي والدولي ومهذا ما أكده رئيس مجلس نواب طبرق )د( 

 عقيل  صالح من خالل نقده لرفض واشنطن طلب السيسي رفع الوظر المفروض على جيش حفتر حتى اآلن.

داي  لسلسل  من اللقاءات، على أن تكون اجتماعات القامهرة بقد اتفقت  "طرافن األورغ  مهذه اتاعتبارات فإ

 ". لتقريب وجهات النظر بين مختلف األطراف

                                  
الصخيرات المغربية من قبل وفُد مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر  حولها بمدينةهو وثيقة اممية تم االتفاق 1 

ارجية المغرب خ يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات منها مصراتة وطرابلس، وحضره المبعوث األممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافة إلى وزير
وتضمنت المسودة األممية ثالث نقاط هي:  .زوار. كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل االتحاد األوروبي بليبياصالح الدين م

إلعادة اإلعمار  ةتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى لإلدارة المحلية وهيئ
 الدفاع واألمن.وأخرى لصياغة الدستور ومجلس 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/12/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/7/12/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 :تطورات المشهد اتايراني: ثالثًا

 .) وكال  انباء برس( 6102إيران تودد موعد اتانتخابات الرئاسي  في 

، ومهي 6102إيراني ، أن اتانتخابات الرئاسي  المقبل  في إيران ستجرى في مايو ذكرت وكاتات أنباء رسمي  

حسن روحاني للوصول على فترة ثاني  تاستكمال إصالحات  واليتي ربما يسعى فيها الرئيس الاتانتخابات ال

راء بنوك أمهمها ما برز على السطح مؤخرا والمعروف  بقضي  الرواتب لمد .تواجه مقاوم  من متشددين نافذين

 دوتار امريكي. ومهو ما يعد تجاوزا ماليا كبيرا.011111والذين يتقاضون رواتب تزيد عن 

وأبرم روحاني العام الماضي اتفاًقا مع الدول العظمى للود من أنشط  البرنامج النووي اإليراني مقابل رفع 

 .إيرانإلى  ستثمرين األجانبالعقوبات المفروض  على طهران. كما سعى روحاني تانفتاح اقتصادي يجذب الم

لساح  السياسي  اإليراني  مرة اخري وذلك من خالل وتوجد مؤشرات أولي  عن ني  مومود احمدي نجاد العودة 

 اإليراني .الترشح مرة اخري لمنصب الرئاس  

 

 السوري:تطورات المشهد : رابعًا

واشنطن: "النصرة" إرمهابي رغ  تبنيه اسما و ) الجزيرة ( . دة وفصائل ترحبجبه  النصرة تفك ارتباطها بالقاع

 )روسيا اليوم(جديدا. 

ي فك اتارتباط بتنظي  القاعدة ووقف العمل باس  جبه  النصرة، أعلن زعي  جبه  النصرة أبو مومد الجوتان

وتشكيل جماع  جديدة باس  "جبه  فتح الشام"، ورحبت فصائل من المعارض  بالخطوة، ورأت أنها تخدم 

العمل على إقام  دين : وأوضح الجوتاني أن مهذه الخطوة تسعى لتوقيق خمس  أمهداف، مهي، الثورة السوري 

التوحد مع الفصائل المعارض  لرّص صفوف المجامهدين ، وشرعه وتوقيق العدل بين كل الناساهلل وتوكي  

حماي  الجهاد الشامي واتاستمرار فيه واعتماد كاف  الوسائل ، ووتورير أرض الشام والقضاء على النظام وأعوانه

توقيق ، وعاناته السعي لخدم  المسلمين والوقوف على شؤونه  وتخفيف م، والشرعي  المعين  على ذلك

 .األمن واألمان واتاستقرار والوياة الكريم  لعام  الناس

ع الذرائفك ارتباط النصرة بالقاعدة جاء إلسقاط ن ، أي دفعت جبه  النصرة لفك اتارتباطتوجد األسباب التو

 ذلك "لسوبمطلب ثوري وجمامهيري منذ فترة طويل ، وجاء نتيج  لأن مهذا اتانفصال ، والثورةالتي تريد إفشال 

http://ar.farsnews.com/iran/news/13950506000456
http://ar.farsnews.com/iran/news/13950506000456
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/29/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%83-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/29/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%83-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8
https://arabic.rt.com/news/834343-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/834343-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/
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نتيج  ضغط الدول التي تدع  "جبه  النصرة" وعلى ، ووغيرمها في قصف الفصائل الثوري  الذريع  من روسيا

وجه التوديد دول الخليج. فالداعمون يريدون اليوم تبرئ  أنفسه  من تهم  اإلرمهاب وتهم  دع  جماع  

 تنتمي لتنظي  "القاعدة" في سوريا.

 

 تداعيات القرار:

التغيير في اتاس  وليس تغييرا في الجومهر فقد كانت إطالله الجوتاني على التلفزيون القول بأن  ول:اتاحتمال األ

يرتدي نفس الزي العسكري الذي كان يرتديه بن تادن وفي ذلك إيواء بأنه ما زال يسير على خطى "القاعدة" 

توارب اإلرمهاب أو حتى األطراف في شكال ومضمونا. وربما ل  يقنع مهذا التغيير الكثيرين سواء األطراف التي 

 جبه  المعارض  السوري .

أمهميتها من كونها امتدادا "للقاعدة"، فهناك أكثر من تنظي  مسلح جبه  النصرة" استمدت  اتاحتمال الثاني:

على الساح  السوري  منذ بدء األزم  والنصرة تميز عنها ألنه تنظي  ظل يومل اس  تنظي  "القاعدة" وإرثه 

وفك اتارتباط مع القاعدة اليوم سيضعف "جبه  النصرة" ويقوي تنظي  "الدول   .عاما 61على أكثر من  الممتد

اإلسالمي " وسيجعل من "جبه  النصرة" واحدة من التنظيمات المقاتل  المتعددة في الساح  السوري ، 

ورحيل العديد من مقاتليها وسيتخلى عنها الكثير من األنصار والداعمين وربما سيؤدي لودوث انشقاقات فيها 

 .نوو تنظي  "الدول  اإلسالمي " الذي يتزعمه أبو بكر البغدادي

أقوى التنظيمات على األرض بعد تنظي  "الدول  من تعتبر والتي النصرة أن يكون لجبه   اتاحتمال الثالث:

قبل سوريا. علما ان بالمشارك  في جوتات المفاوضات المقبل  والتي تتعلق بمستاإلسالمي " ما يسمح لها 

الهيئ  العليا للمفاوضات في الرياض ث  تراجع الجوتاني في اللوظ  األخيرة إلى  انضمت سابقا جبه  النصرة قد

وانسوب من مهذه المجموع  المعارض  ربما تكون وقتها قد رضخت لضغوط من الدعاة الذين يؤيدون تنظي  

 قتادة. "القاعدة" وخاص  الشيخان أبو مومد المقدسي وأبو

وأعلن البيت األبيض أن تقييمه لجبه  النصرة ل  يتغير، وأنه ما زالت لديه مخاوف متزايدة من قدرتها 

المتنامي  على شن عمليات خارجي  قد تهدد الوتايات المتودة وأوروبا، كما أكدت الخارجي  األميركي  أن جبه  

 .رياالنصرة ما زالت مهدفا للطائرات األميركي  والروسي  في سو
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 ني:اليمالمشهد  تطورات: خامسًا

  ) الجزيرة (. انتقادات مولي  وأممي  لتشكيل مجلس سياسي باليمن

الووثيين مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس المخلوع علي عبد اهلل صالح إلنشاء مجلس  اتفق

الالزم  إلدارة أعلى إلدارة البالد يتكون من عشرة أعضاء، وللمجلس الوق في إصدار القرارات واللوائح  سياسي 

 .البالد، ورس  السياس  العام  للدول 

حققت سياستها نجاحات في العراق ضد غوط خارجي  خاص  إيراني ، والتي مهذا القرار جاء نتيج  لتدخالت وض

مع  ،ليمنفي ا حلفائهاتنظي  الدول  اإلسالمي ، وتمني نفسها في توقيق نتائج ملموس  لصالوها وصالح 

حل إلى  في الوصول جدي  حكوم  مهادي المدعوم  سعوديًا عدمن وعلى عبد اهلل صالح من يقناع  الووثي

عدم رغب  ، وكويت فقط تاستهالك الوقت تا أكثرن المفاوضات الجاري  في الأاتازم  اليمني ؛ وسياسي ينهي 

 ن األوضاعأجانب ى إل ن األوضاع الميداني  في الساح  اليمني  لصالوه ، مهذاأحل وإلى  الووثيين في التوصل

 ، كما أنالرئاسي في ظل انشغال الوتايات المتودة اتامريكي  بانتخاباتها  خاص الداعم  والدولي  اإلقليمي  

 توسين شروط المفاوضات الجاري  في الكويت.إلى  خطوة يهدف من خاللها الووثيين مهذا اتاعالن

 

 تداعيات القرار:

بعض المدن موددة في عسكري  ن من صراعات على ما مهو عليه اآل استمرار الوضع القائ  األول:اتاحتمال 

و غيرمها من الدول التي أفي الكويت  نيبين الخصوم اليمني ي ؛ تنهك قواه مع استمرار جواتات التفاوضاليمن

 اللقاءات التفاوضي .ن تستضيف أمن الممكن 

خري أواول  تنقي  األجواء بين الطرفين مرة مواول  العودة للتفاوض بين الخصوم اليمنيين وم :اتاحتمال الثاني

 في جول  حوار مقبل  في الكويت وفي حال فشلها يت  تعلق المفاوضات واشتداد اتاشتباكات بشكل عنيف.

ان تشكل ضغوط إقليمي  ودولي  على المجلس السياسي اليمني الجديد إلدارة اليمن، مما  اتاحتمال الثالث:

 ى بعض اتامتيازات في شروط المفاوضات الجاري  في الكويت.يدفعه  لوله مقابل الوصول عل

ن يت  اصدار قرار اممي جديد يته  الووثيين بعرقل  التوصل لول سلمي مما يدفع دول دولي  أ اتاحتمال الرابع:

 للتدخل في اليمن بشكل مباشر.

 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/7/29/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA

