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 تطورات المشهد اإلقليمي

 محمد أبو سعدة
 

 م، وذلك على النحو التالي:6102شهر يونيو مها مه  التحوتات اإلقليمي  التي شهدأل ًايتناول التقرير عرض

 التركي:تطورات المشهد أوتًا: 

  ) الجزيرة (الروسي  إلى تركيا.  011-صواريخ إسـ 0

ليست في مأمن من الخطر  هانأو ،في غاي  الخطورة ،ن المتغيرات اتاقليمي  والدولي أيبدو أن تركيا تعل  ب

وعالق  تركيا مع حلفائها في  ،والمواقف اتامريكي  وسياساتها اتاقليمي  ،خاص  بعد اتازم  القطري  اتاخيرة)

 sموافق  روسيا على بيع منظوم  صواريخ    أمهمهايتأمين شمال اتاطلسي( ومهذا ما يجعلها تتبع سياسات

  مهدفا في آن واحد. 62صاروخا وتدمير  26؛ والتى تستطيع توجيه الى تركيا 400

" المضادة للطائرات ُصممت باألساس من أجل حماي  المرافق 011شار إلى أن منظوم  الصواريخ "أس ُي

وتعّد مهذه  .لمهم  من الغارات الجوي ، حسب مصادر روسي السياسي  واإلداري  واتاقتصادي  والعسكري  ا

الصواريخ من أحدث المنظومات في العال  للدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ، فهي قادرة على تدمير 

الطائرات والصواريخ المجنح  على مساف  أربعمئ  كيلومتر. كما أنها قادرة على اعتراض الصواريخ البالستي  

 .متر في الثاني ، على ارتفاع ثالثين كيلومترا 0211رعتها إلى التي تصل س

 (milliyet) تركيا ترسل جنود الى قطر . -6

م، اتفاقيتين تسمحان بنشر قوات عسكري  في قاعدة تركي   6102تبنى البرلمان التركي في السابع من يونيو 

م. وجاءت مصادق  6100داخل اتاراضي القطري ؛ تطبيقًا إلتفاقي  الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام 

تحسبًا ألي تطورات في المنطق   ،"أردوغانرجب طيب على دعوة عاجل  من رئيس الدول  "البرلمان التركي بناء 

 في ضوء األزم  الخليجي  الرامهن .

 

 

 

http://www.aljazeera.net/news/international/2017/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D8%B3-400-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/6/1/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A5%D8%B3-400-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-turk-askeri-katar-a-dunya-2473007/
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 تطورات المشهد العراقي:  -ًانيثا

 ) الجزيرة (العبادي يتوقع تصعيدا أمنيا مع انحسار تنظي  الدول  

ي لتنظي  داعش في العراق القوى المساعدة له في القضاء على الشكل التنظيمبعد نجاح القوات العراقي  و

تا صرح رئيس الوزراء العراقي العبادي أن القضاء على داعش  ،محافظ  الموصل على وجه الخصوصعموما و

  دف المناطق الحيويبل ربما تشهد اتاوضاع تصعيدا امنيا في اتاراضي العراقي  تسته ،يعني الهدوء اتامني

 إحدىالجيوب مهي إن بل  ،تا يوجد في العلوم العسكري  أن القوى المهزوم  مصيرمها الفناء، حيث داخل العراق

 امه  اشكال وجود القوى المهزوم . ومهذا مهو المتوقع في العراق.

 

 تطورات المشهد السعودي:ثالثًا: 

 مركز اتامن القومي الصهيوني()الرياض لها ما بعدمها.  محمد بن سلمان وليا للعهد: مبايع 

لقومي الصهيوني، م، لمركز دراسات اتامن ا6102-2-62في دراس  أكاديمي  للكاتب "يوئيل جوزانسكي" بتاريخ 

أو  ،قدوم محمد بن سلمان إما سيدخل المملك  في نفق مظل  لصغر سنه ونقص خبراته، أن أمه  ما جاء فيها

  طبيع، وأن ول العربي سياس  محمد بن سلمان سوف تنعكس على الد، وأن حيوي  ونشاط أكثرجعل المملك  

ناك مه، وبالتالي حمد بن نايف في اتاقام  الجبري تزيد من احتمالي  وضع م ،البيع  التى تمت لمحمد بن سلمان

 احتماتات لزيادة التوتر داخل البيت الملكي السعودي. في القدوم الصاروخي لمحمد بن سلمان لسده الحك .

كبر اتازمات في وجه السياس  الخارجي  للسعودي  التى تواجه محمد بن سلمان مهو التدخل الدراس  أن أ توأضاف

والذى  ،ت مؤلم  للمملك  في ظل وجود محمد بن سلمانخطط لتوجيه ضربايران ُت، وأن إالعسكري في اليمن

زمته مع قطر أجاء محمد بن سلمان للحك  وأحالفه في تفكك بعد وقد  تراه السعودي  " بقليل الخبرة".

ن محمد ب، وأن ستان تغرد خارج الرؤي  السعودي باتانصياع للسياس  السعودي  وباك ًافالخليج ل  يعد موجه

 .عوديس عالقات وتطبيع صهيوني في المقابل تقارب ،العالقات السعودي  اتايراني  سلمان سيزيد من توتر

حمد وم ،ن متناقضين محمد بن نايف الهادئسلوبيأالمؤسسات السعودي  ستعاني بعد وانتهت الدراس  إلى أن 

نجاح الخط  اتاقتصادي  ، وأن الالستقرار المؤسسي في المملك  بن سلمان المتشدد مما قد يخلق حال  من

 511الخزين  المالي  السعودي   خصوصا وأن تعيين محمد بن سلمان كلف ،حدد مصير السعودي يس ،م6161

 مليار دوتار.

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/5/31/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/5/31/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.inss.org.il/publication/mohammed-bin-salman-crown-prince-ramifications-riyadh-beyond/
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1448905-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 تطورات المشهد في الكيان الصهيوني. رابعًا:

 مركز اتامن القومي الصهيوني()تمارين للجيش الصهيوني في قبرص وكريت. ـ 0

تدريبات أصغر في كريت  تمؤخرا مناورات عسكري  كبيرة في جزيرة قبرص، وعقدأكملت القوات الصهيوني  

المخطط  نأتا إعلى وجه التحديد،  مهدف التدريب ونشرنقبل عدة أشهر. على الرغ  من أن قادة العملي  ل  ي

 قبرص يشبه بوضوح جبال لبنان، وتركيا.في الطبوغرافي 

 فيها عدد من الدول ويشارك ، صبحت شبه شهريأوالتى  ،هيوني التدريبات العسكري  الصومهنا يمكن القول أن 

 ،لى احتماتات مواجهات عسكري  قادم  ومهي في الغالب ) لبنانإتشير ومهذه التدريبات  ،خرمها اتاماراتآكان 

 وربما من بعيد تركيا( . ،سيناء ،غزة ،سوريا

 ) مصر العربي (لهذه األسباب. « الجزيرة»محلل صهيوني: يجب أتا نغلق مكاتب ـ 6

الحكوم  الصهيوني  بعدم اغالق قناة الجزيرة  للشئون العربي  دعا "يوني بن مناحي " المحلل الصهيوني

خبار بين جيل الشباب في أن شبكات التواصل اتاجتماعي  قادرة على نقل األي : تسباب اآلعالمي  . وذلك لألتاا

أنه ليس من الحكم  إغالق قناة الجزيرة في مهذا ، وخباريرة تا يؤثر في نقل األغالق الجزإالعال  العربي وبالتالي 

اغالق الجزيرة في مهذا ، كما أن العال  العربي ر من مصداقيتها فيالتوقيت والذي فقدت فيه القناة الكثي

جب ي"، وأنه لى تزايد احتمالي  شعبي  الجزيرة في العال  العربي على اعتبار أنها "مستضعف إالتوقيت سيؤدي 

على عكس الدول  ،يؤمن بحري  الصحاف نه كيان ديمقراطي وأنفسه بالكيان يقدم أن الفرص  و استغاللأن 

تضغط قيادة دول  الكيان على قطر دبلوماسيا لكي يخرج دول  الكيان مستفيدا في توجيه  أن، والعربي  وتركيا

 سياس  قطر تجامهها بدتا من اغالقها.

 مهارتس() )تايمز أوف اسرائيل( حزب العمل يبحث عن قائد جديد مع بدء الجول  األولى من التصويتـ 6

يتنافس سبع  مرشحين صهاين  على منصب رئيس حزب العمل كخطوة استعدادي  لالنتخابات الصهيوني  

 :ن المرشحينم، ومن بي6102المنوى عقدمها في العام 

  : دارة الصراع مع الفلسطينينإمن المعسكر الصهيوني اليساري ومختلف مع رؤى نتيامهو في مهرتسوغ، 

 تحقيق حياة افضل للصهاين  المواطنين. وامهتماماته تدور حول مسال 

  :تولى حقيب  وزارة الدفاع سابقا، ومهو من القيادة المخضرم  في حزب العمل.عمير بيرتس 

  :وزير سابق في حزب كوتانو.آفي غاباي 

http://www.inss.org.il/publication/idf-exercises-cyprus-crete/
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1447209-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1447209-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://ar.timesofisrael.com/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84/
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.799337
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  :عضو كنيست.اريل مرغاليت 

  :رجل اعمال و جنرال سابق.عومر بارليف 

  : غير معروف .وجوه جديدة افنز بين زاكن؛ مهود كروفي 

وتأتي اتانتخابات التمهيدي   .مين عام الحزبأعضو مؤمهل للتصويت، وفقا لناطق باس   560111ومهناك حوالي 

مقعدا )بالشراك   06-01خير في استطالعات الرأي، ويتوقع حصوله على بعد تراجع حزب العمل خالل العام األ

وتتوقع مراكز  .مقاعده الحالي  60ي(، مقارن  بمع حزب مهاتنوعا، اللذان يؤلفان قائم  المعسكر الصهيون

ان يكون لحزب العمل أن مهذا تا يعنيأتا إاتابحاث الصهوني  فوز عمير بيرتس في منصب رئيس حزب العمل. 

 "حزب يش عتيد" والذي نجح في م، وذلك نظرا لوجود6102تواجد قوى في انتخابات الكنيست القادم  عام 

العمل، وقد تقدم في استطالعات الرأي، ويتوقع في الوقت الحالي ان يكون اكبر كبر عدد من ناخبي حزب أجذب 

 منافس لحزب الليكود، بحسب اتاستطالعات اتاخيرة.

 

 :تطورات اتاوضاع الفلسطيني ا: خامًس

اتصاتات بين حماس ودحالن و العربي  ( BBC)زعماء مصر وإسرائيل واألردن التقوا سرا في العقب  قبل عام. 

 ) روسيا اليوم(وفد من "حماس" يزور القامهرة. و ) فلسطين اليوم(لتشكيل حكوم  وحدة بدياًل عن رام اهلل. 

) روسيا دحالن رئيسا لحكوم  غزة؟  تايمز اوف اسرائيل()مصر تدخل الوقود إلى غزة، لتخفيف أزم  الكهرباء. 

 روسيا اليوم()"حماس": صفق  القرن لن تمر.  ()الجزيرةعباس يختت  زيارة لمصر ضمن جول  خارجي .  اليوم(

عناوين وتحليالت ودراسات كثيرة تزامنت مع تحركات سياسي  وعلى مستويات عالي  من أطراف فلسطيني  

. وقد تبع مهذه هاء زيارة ترامب للسعودي  مباشرةبدأت تظهر بعد انت ،مريكي  وعربي أومصري  وإماراتي  و

ن أتا إ ،ومهناك مؤشرات على ذلك رض، فقد ازداد الحديث عن تقارب بين حماس ومصرلتحركات اجراءات على األا

تقارب بين حماس وتيار ودحالن بشكل يبدو غريبا وغير مهناك ي تحسن. في المقابل أمهل غزة ل  يلمسوا أ

تزامن مهذا مع حاتات من القلق و. لدى البعض اآلخربجديات السياس  أنه منطقي في أتا إمفهوم لدي البعض 

ق  صفما ُيسمى "الفلسطيني  خصوصا بعد رفض حماس ني  ومن كاف  الجوانب العربي  والمصري  والصهيو

 ."القرن

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39021972
https://paltoday.ps/ar/post/226152/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://paltoday.ps/ar/post/226152/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://arabic.rt.com/middle_east/886605-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/886605-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF/
https://arabic.rt.com/middle_east/885542-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/885542-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/885542-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/3/21/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/middle_east/886337-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1/
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 :صفق  القرن

شبه تصور على صفق  القرن الجارى  لىإ يخلص ،المتابع للوسائل اتاعالمي  الصهيوني  واتاجنبي  والعربي 

 تنفيذمها ومهي كالتالي:

" نظام بلديات" تشكيل كيان فلسطيني مهمته الشئون الخدماتي  الداخلي  :على مستوى الضف  الغربي ـ 0

ن أعلى  ،ن أو خلفاء الرئيس الفلسطيني الحالى محمود عباس إن صح التعبيرويقوده الفلسطيني ،تقريبا

ط ن يرتبوأ بالمستوطنات. اظ الكيان الصهيونيمع احتف ،يتكون مهذا الكيان من الضف  الغربي  "دون القدس"

ضف  مني والعسكري في الردن عبر اتحاد كونفدرالي تتولى فيه المملك  الجانب األالكيان الفلسطيني مع دول  األ

ردني أشراف دولى وإسيس مطار دولى في الضف  الغربي  تحت أت، ووتوفير الحماي  للكيان الصهيوني ،الغربي 

ت  المساس بالمضخات الصهيوني  المائي  والتى تستفيد من مياه يتا أعلى ، دراي فلسطينيإمع خدماتي 

 .الضف  الغربي 

 ،انظام بلديات" تقريبمته الشئون الخدماتي  الداخلي  "تشكيل كيان فلسطيني مه :على مستوى قطاع غزةـ 6

ا ما بين القطاع من شخصيات يت  التوافق حوله ةدارإعضاء أوباقي  ،يراسه محمد دحالن بالتوافق مع حماس

ويحق لحماس اتاحتفاظ بقدراتها العسكري  ويحق لدحالن تشكيل قوة خاص  لحمايته. على  ،دحالن وحماس

ن يرتبط الكيان الفلسطيني في غزة مع دول  مصر عبر النظام الفيدرالي . ونظرا للكثاف  السكاني  في غزة أ

مهل غزة . وعائد مادي للحكوم  كبر ألأساح  يوفر م ،جير جزء من سيناء الى قطاع غزةأن يت  تأفمن المتوقع 

ن يكون تحت اشراف وحماي  دولي  أعلى  ،وسيت  بناء ميناء ومطار لفلطسيني غزة، جيرأالمصري  نظير الت

 دارته الشكلي  فقط.إويتولى الفلسطينين  ،مصري 

جليها لفترة أتسيت  و ،و نقاش في الفترة الحالي أالقدس لن تكون في محل حوار  على مستوى القدس:ـ 6

و يحق للفلسطينين زيارة اتاماكن  ،ن القدس عاصمته اتابدي أعلن الكيان الصهيوني ن ل  ُيإمهذا  ،زمني  بعيدة

 اتاسالمي  المقدس  فيه.

ن تكون سيناء مسرحا رئيسيا تاستقبال عدد كبير من الالجئين أمن المتوقع  ى الالجئين:على مستوـ 0

و فتح باب أموال أكبير من الفلسطينين المقيمين في الشتات عبر منحه   وتعويض جزء ،الفلسطينين

 التجنيس له .
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غير باطالق سراح اتاسرى الفلسطينين ن تقوم دول اتاحتالل أمن المتوقع  سرى:على مستوى ملف األـ 5

للخارج وتحديدا سرى قل. وربما نفي بعض األفلسطيني على األ 0111ما يقارب بـ  وقتل"، ومهمدانيين في "ال

 المسجلين "خطر".

بيع تط، وينين  تمامًاالقضي  الفلسط ومهذه الصفق ، حال القيام بها، وفق المسارات السابق ، من شأنها انهاء

رئيسي  محط  سيناء نفسها  ، وستكونالعربي  مع دول  الكيان الصهيونيعلني ورسمي من كاف  اتانظم  

كما كانت عليه  ىخرأارجاع الوصاي  على الفلسطينيين مرة ، وج منهالفلسطينين وبالتالي تا خرولالجئين ا

وربط غزة باتحاد  ،م. بعد ربط الضف  الغربي  باتحاد كونفدرالي مع اتاردن0222وضاع قبل حرب حزيران األ

 كونفدرالي مع مصر.

 

 تطورات المشهد اللبناني:سادسًا: 

 (02)عربي مقبل .  تهديدات صهيوني : تا فرق بين لبنان وحزب اهلل بحرب

 ) تايمز اوف اسرائيل( مصانع حزب اهلل الجديدة لألسلح .’ لن تتجامهل’ليبرمان: اسرائيل 

في إطار تصريحات  ي  ضد لبنان وحزب اهلل، مؤخرا. جاءت مهذه التصريحاتتصاعدت حدة التصريحات الصهيون

أطلقها الرئيس اللبناني، ميشيل عون، قال فيها إنه طالما أن الكيان الصهيوني يحتل أراض لبناني  وتطمع 

الح إن سبثروات طبيعي  لبناني  وطالما أن الجيش اللبناني تا يملك القوة الكافي  للوقوف أمام مهذا الكيان، ف

 .'حزب اهلل مه  ودوره يكمل عمل الجيش وتا يناقضه 'ومهو جزء أساسي بالدفاع عن لبنان

 ،نتيج  طبيع  لزيارة ترامب للرياض مؤخرا ىمه ،التهديدات الصهيوني  للبنانوفى مهذا السياق يمكن القول أن 

ن لكيال تيح الفرص مما ي ،وتحريض  ضد الحركات والفصائل العربي  ووضعها في خان  اتارمهاب الواجب قتاله

 .(1) ب اهلل في سورياززم  حألى جانب استغالل ، إالصهيوني لتدمير دول عربي 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 1)

http://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/03/10/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.timesofisrael.com/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%B2/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AD%D8%B2/

