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 تطورات المشهد اإلقليمي

 محمد أبو سعدة

م، وذلك على 6102يوليو النصف األول من شهر مه  التحوتات اإلقليمي  التي شهدمها أل ًايتناول التقرير عرض

 النحو التالي:

 المشهد اللبناني: تطورات-أوتا

 سرائيل(اوف ا )تايمز .لبنانمها في ءتفاصيل مصانع الصواريخ اإليراني  تحت األرض التي يت  بنا

 مها في لبنان لحزبءاألرض والتي يت  بنا المتواجدة تحتمصانع الصواريخ اإليراني   عن تفاصيلكشف تقرير 

 لمنشآتإحدي ارض لصناع  الصواريخ متوسط  المدى، قل تحت األاهلل وذلك من خالل بناء منشأتين على األ

متوسط   001خصص لصناع  صواريخ "فتح" في شمال لبنان، بالقرب من بلدة الهرمل في شرق البقاع والم

راضي الكيان الصهيوني، ومهي صواريخ أك  ومهي قادرة على تغطي  كاف   011يصل مدامها الى  والتيالمدى 

تحمل رؤوس متفجرة تزن نصف طن، ولكن غير المعروف مدى دقتها بالضبط. اما المنشأة الثاني  في منطق  

 .الساحل الجنوبي، بين مدينتي صيدا وصور

 

 المشهد التركي: تطورات-ثانيًا

ولي العهد السعودي  مباحثات مهاتفي  بين (i24) يزور إسرائيل لالتفاق على بناء أنبوب الغاز أردوغانصهر 

ي بين توافق تركي سعودي على تعزيز التعاون العسكر )وكال  اتاناضول(ووزير الدفاع التركي. 

 (60)عربي.البلدين

يزور وزير الطاق  التركي براءات البيرق الكيان الصهيوني إلبرام اتفاق حول إنشاء أنبوب للغاز الطبيعي لنقل 

شار لوجود رغب  تركي  صهيوني  أالغاز إلى تركيا، وفق ما أعلن وزير الطاق  الصهيوني يوفال ستينيتز.  والذي 

 األمير محمد بن سلمان آخر تلقىى تركيا. ومن جانب األنبوب من الكيان الصهيوني إل في بناءلتسرييع العمل 

 .ولي العهد السعودي وزير الدفاع، اتصاتا مهاتفيا من وزير الدفاع التركي فكري إيشيق

في  بيعيط كإجراءالنظر إليه في ضوء  ه، يمكن تفسيروالسعودي  التحرك التركي مع كل من الكيان الصهيوني

من التوتر بعد  نوع، التى شهدت تهدئ  عالقاتها مع السعودي لتركي   محاول ، وعرف الدبلوماسي  التركي 

http://ar.timesofisrael.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7/
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/150284-170713-%D8%B5%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
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%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/860104
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%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/860104
http://arabi21.com/story/1020846/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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ن مهناك مواقف شديدة أخصوصا و، ينيقليمن تركيا تحاول امتصاص غضب خصومها اإل، وأزم  القطري األ

نظام الحك  و حرك  حماسو فهناك خالفات تركي  سعودي  حول حصار قطر ،قليمي إاتاختالف في عدة قضايا 

 .والفلسطيني كذلك خالفات بين تركيا والكيان الصهيوني فيما يتعلق بالملف السوريو مصر.في 

 

 تطورات المشهد العراقي:  :ثالثًا

 (60)عربي .تنظي  الدول  ينشر إحصائي  مثيرة عن الموصل

عنصر من  211ألفا و 00جاء فيها، أنه قتل أكثر من  بمجل  "النبأ" األسبوعي ،التنظي  في إحصائي  نشرمها 

وأن معرك  الموصل خّلفت عشرات اآلتاف من الجرحى  .القوات العراقي  ومليشيات الحشد الشعبي والبيشمرك 

 .عنصرا 0261 والمعاقين من القوات العراقي ، مشيرا إلى أن عناصره تمكنوا من قنص

مروحي ،  05من عناصره فجروا أنفسه  خالل معرك  الموصل، إضاف  إلى إسقاط  226ووفقا للتنظي ، فإن 

أن ما تبقى من  وزع  التنظي  أن القوات العراقي  ل  تحس  المعرك  بعد، معتبرًا .طائرة استطالع 011ونحو 

 .تلون حتى الرمق األخيرعناصره داخل المدين  القديم ، وبعض أحياء الموصل، سيقا

 

 تطورات المشهد السعودي: :رابعًا

الحجاج من تل الكيان الصهيوني يسعي لنقل  (60)عربي  يؤكد وجود مفاوضات مع السعودي وزير صهيوني ـ 0

 ()الجزيرة لى السعودي إبيب أ

تل أبيب تسعى إلقناع المملك  العربي  السعودي  بالسماح كشف وزير اتاتصاتات الصهيوني أيوب قرا أن 

بتسيير رحالت جوي  من مطار بن غوريون الصهيوني نحو أراضي المملك  لنقل الحجاج المسلمين الحاصلين 

نقال عن قرا أنه قال إن "الواقع قد تغير"، وإن "الوقت الحالي  بلومبيرجوذكرت وكال  ، على الجنسي  اإلسرائيلي 

 ."لتقدي  طلب كهذا"، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه "يعمل جامهدا من أجل ذلك مناسب

نقل الحجاج الذين يحملون الجنسي  الصهيوني  عبر رحالت جوي  ي أن تسهيل وأضاف وزير اتاتصاتات الصهيون

ت مع بدل التنقل بالحافالت، يشكل حافزا لحث دول  الكيان الصهيوني على تقدي  تنازتات في المفاوضا

يسافرون من الكيان الصهيوني سنويا،  0122وقال قرا إن مهناك نحو ست  آتاف حاج من عرب ، الفلسطينيين

http://arabi21.com/story/1020837/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87
http://arabi21.com/story/1020798/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/7/13/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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وكشف أنه تحدث مع ممثلين عن الحكوم  السعودي  وكذا مع مسؤولين أردنيين وغيرمه  بشأن مخطط الحج، 

 ."ويبقى موضوع مفاوضاتوأنه  أعلنوا "استعدادمه  للموافق  على مهذا الطلب، ولكن األمر جد حساس 

 ) مركز بيجين للدراسات( العربي؟"ربيع عربي" جديد في الخليج ـ 6

استقرار  إن رياح الحرب التي تهب بين السعودي  وقطر، فضال عن التخريب اإليراني، تزعزع إيدي كومهينقال 

ن تؤدي مهذه أ. ومن المتوقع أسوئ أليدول الخليج العربي. ومما يزيد األمور سوءا أن الحال  اتاقتصادي  من س

يران، ففي حال اندلع إلى ربيع عربي جديد قد تسقط فيه بعض دول الخليج وسيكون الفائز الرئيسي إاتازمات 

 . إيرانطر عليها ول الدول التى سوف تسيأالربيع العربي ستكون البحرين 

 

 المشهد في الكيان الصهيوني: تطورات-خامسًا

 (i24)سلط  السايبر في الكيان الصهيوني تجهز خط  للحماي  من تدخل جهات خارجي  باتانتخابات.ـ 0

من المعلومات )السايبر( في الكيان الصهيوني خط  حماي  من محاوتات أتجهز الهيئ  الوطني  لحماي  

القرار عن التجهيزات الجديدة  للتشويش والتدخل في عمليات اتانتخابات الصهيوني  من خالل مهجمات سايبر.

 .رة حول محاوتات التدخل في اتانتخابات في الدول الغربي خالل السن  األخي تاتخذ على المحاوتات التي سجل

 

 (i24).حزب العمل الصهيوني ينتخب زعيما جديدا له من الشخصيات المجهول ـ 6

لشخص شبه مجهول على الحلب  السياسي ، وقع "انقالب" في زعام  حزب العمل الصهيوني الذي سل  قيادته، 

الوزير السابق، لفترة قصيرة، في حكوم  نتنيامهو، آفي غباي، الذي انض  الى حزب العمل قبل عدة أشهر فقط، 

وقد انتخب غباي  من سابقا، النائب عمير بيرتس.ومهزم منافسه المخضرم، رئيس الحزب اتاسبق، ووزير األ

 ألف 02)حوالي  %22صوت، مقابل  ألف 02من المصوتين، حوالي  %56أييد لرئاس  حزب العمل، بعد فوزه بت

 صوت( دعموا بيرتس. 

 

 

https://besacenter.org/perspectives-papers/arab-spring-persian-gulf/
https://besacenter.org/perspectives-papers/arab-spring-persian-gulf/
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/150310-170713-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/150132-170711-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A...%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%9F
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 الفلسطيني :تطورات األوضاع  :سادسًا

 ) اتاناضول(". الجزائر.. مطالبات باستدعاء السفير السعودي بعد وصفه "حماس" بـ "اإلرمهابي ـ 0

لجزائر، سامي بن عبد اهلل الصالح، وصف فيها حرك  "حماس" أثارت تصريحات للسفير السعودي في ا

الفلسطيني  بـ"اإلرمهابي "، جدتا في البالد، وطالب حزبان إسالميان باستدعائه، فيما أطلق نشطاء "مهاشتاغ" 

 ."ضده تحت عنوان "طبعا مقاوم 

 فلسطين اليوم() السلط  تتفق مع "الكيان الصهيوني" على حصتها من قناة البحرينـ 6

مع "الكيان الصهيوني" برعاي  أمريكي  على الحص  الفلسطيني  من اتفاقها أعلنت السلط  الفلسطيني  

وقال رئيس سلط  ، المرحل  األولى من مشروع قناة البحرين اتاقليمي، مشروع ربط البحر األحمر بالبحر الميت

نه "بعد نقاشات طويل  استمرت ألكثر من عام ونصف العام مع الجانب أفي البيان المياه مازن غني ، 

مليون متر  06اإلسرائيلي، توصلنا إلى توافق مبدئي يقوم على )تحديد( الحص  الفلسطيني  بما مجموعه 

 01ومليون متر مكعب للضف  الغربي   66مكعب سنويا من المياه". وذكر أن الكمي  المذكورة ستتوزع بين 

ل للمتر المكعب كشي 0ر6و ل للمتر المكعب في الضف كشي 0ر0ماليين لتر مكعب لقطاع غزة، وذلك بأسعار 

 .في غزة

 

 السوري:تطورات المشهد -سابعًا 

 (العربي  bbc)أمريكا ترسل "مارينز" إلى سوريا للمساعدة في استعادة الرق  من تنظي  الدول  اإلسالمي 

 (60)عربي .مصدر عسكري رسمي: قوات أمريكي  تعمل داخل مدين  الرق  السوري 

تنظي   معقل-أكدت مصدر عسكري  أمريكي أن قوات أمريكي  بري  تعمل حاليا في مدين  الرق  السوري  

ومهو أول اعتراف رسمي بوجود القوات األمريكي  الفاعل  على  في شمال شرق سوريا. داعش-سالمي  الدول  اإل

ن، وأمهمي  أن يضمنوا سيطرة القوات التي يييبدو أن أمهمي  معرك  الرق  بالنسب  لألمريكواألراضي السوري ، 

بي  معارض ، على المدين  بعد يدعمونها المتمثل  بقوات سوريا الديمقراطي  المكّون  من قوات كردي  وعر

 طرد تنظي  داعش والقضاء على تواجده في سوريا.
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 المشهد المغربي: تطورات-ثامنًا

 )عربي  نيوز( المغرب.” ُيغضب“لقاء وزير إسرائيلي بزعي  جبه  البوليساريو 

احتجاجا على قيام الوزير الصهيوني بعقد لقاء  ،لوزارة الخارجي  الصهيوني  ىقدمت المملك  المغربي  شكو

 دون الحصول على موافق  من دول  المغرب. ،مع رئيس الجمهوري  الصحراوي  عبد القادر طالب

 

 المشهد اتايراني:  تطورات-تاسعًا

 موقع نارج العبري() يرانإالوتايات المتحدة اتامريكي  تسعي لتغيير النظام الحكام في 

قبل الوتايات  روري اسقاط النظام اتايراني منالضسيكون من  إنهوزير الدفاع اتامريكي جيمس ماتيس قال 

كن وباما ل  يأن الرئيس اتامريكي السابق أتا إ ،كبر""المشكل  األ ون النظام اتايراني مهإ. وقال المتحدة اتامريكي 

 علىيران إبيب والقامهرة تنظران الى أن تلب أن الوضع مختلف خصوصا أتا ، إيرانيرغب في توجيه ضربات إل

 .(1) نها مصدر الخطورة في المنطق أ

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