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، وذلك على النوو 6102 مايو 67و 60بين الفترة  التي شهدتهامه  التووتات اإلقليمي  أل ًايتناول التقرير عرض

 التالي:

 تطورات المشهد الصهيوني:: أوتًا

 .يعلون يعلن استقالته من حكوم  نتنيامهو ويعتزل الوياة السياسي جاءت أمه  التطورات على النوو التالي: 

د: مسؤول بالموسا، و) الودث(األسرى".نتنيامهو وليبرمان يتفقان على دع  مشروع قانون "إعدام ، و(82) يافا 

 .(األن)فلسطين علينا مفاوض  "حماس" وتكليف ليبرمان بذلك. 

فيما بين القيادة الصهيوني ؛ قد بدأت تطفو  ةمهناك خالفات حادأن  وفي إطار مهذه التطورات يرى البعض

عتزل الوياة أنه اب اإلسرائيليرئيس الوزراء  "موشيه يعلون" اإلسرائيليبلغ وزير الجيش أن أللسطح بعد 

سرعتها، خاص  أنه كان من في مهو ة أكن المفاجولكانت متوقع   استقال  يعلونو مؤقت.السياسي  بشكل 

والتي  ؛سباب التي دفعته تاتخاذ مهذا الموقفاأليعالون عن صرح  سند إليه وزارة الخارجي . وقدالموتمل أن ُت

جانب ضعف ثقته في رئيس إلى ، جاءت على خلفي  دخول ليبرمان الوكوم  وتسلمه وزارة الجيش بديال له

 . نتنيامهوالوزراء بنيامين 

http://www.yaffa48.com/?mod=articles&ID=24738
http://www.alhadath.ps/article/38404/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A
http://www.alhadath.ps/article/38404/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A
http://paltimes.net/post/132633/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A9--%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3--%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B0%D9%84%D9%83
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حكوم  أكثر تطرفا بعد الجهود الدولي  إلطالق المفاوضات مع إلى  وقال إن نتنيامهو توجه من جديد

شال مهذه الجهود، وأنها غير جادة في البوث عن عملي  الفلسطينيين، مما يعني أن إسرائيل تبوث عن إف

وواصل يعلون توجيه اتانتقاد لوزب الليكود والقيادة الوالي  قائال "ألسفي الشديد،  سالم في الوقت الرامهن.

. "ض المواطنين للخطرعر  هدد أسس البيت وُت، عناصر متطرف  وخطيرة، ُتالليكوداستولت على إسرائيل، وحزب 

 ."نساني "إلبقاء باباستخدام القوة، ونادى منظم  الدفاع  "اتاتزان"شاد يعالون بقادة الجيش إلظهارمه  وأ

مهو من سيخلف وزير الورب  "يهودا غليك"وبعد انسواب يعالون من الوكوم  والكنيست فان المتطرف اليهودي 

ضمن قائم  حزب  33الترتيب اإلسرائيلي السابق موشيه يعلون في الكنيست اإلسرائيلي. كونه جاء في 

 .األخيرة"الليكود" في اتانتخابات 

اختيار ليبرمان الذي صرح بأنه يريد اغتيال قيادات من المقاوم  اإلسالمي  )حماس( وإسقاط الرئيس  ما عنأ

 إسرائيليرد يمكن النظر إليه كأنه  ،الفلسطيني مومود عباس، بل وقصف السد العالي في مصر إذا لزم األمر

ى عل نتنيامهومع  انضمام ليبرمان جاء بعد أن توافقن أعلما  .في فلسطين للسالم ومصرعلى مبادرة فرنسا 

غالبي  الشروط الخاص  ومنها دع  مشروع قانون "إعدام األسرى" الفلسطينيين المتورطين بعمليات قتل 

 .إسرائيليين

 ن في البيتيوزيرا لألمن، من خالل تصريح لمسؤولين ليبرمان يمر مهو الموقف األمريكي من تعالغريب في األ

لألمن لن يمس بالمفاوضات بين الوتايات المتودة و"إسرائيل" بشأن اتفاق ن ليبرمان ياألبيض بقوله  إن تعي

وأضاف المسؤولون األميركيون أن "الوتايات المتودة ما زالت مستعدة  .المساعدات العسكري  للعقد المقبل

أكبر مساعدات تمنوها الوتايات إلى  لها  أمني مع إسرائيل سيوول المساعدات العسكري للتوقيع على اتفاق

كوزير لخارجي  "إسرائيل" كان لليبرمان علما أنه خالل وتايته األولى ، دول  واحدة على مر التاريخإلى  المتودة

ين وكانت عالقاته باردة ليبرمان شخصي  غير مرغوب فيها في واشنطن، ول  يزر العاصم  األميركي  سوى مرت

 .مع وزيرة الخارجي  األميركي  في حينه، مهيالري كلينتون
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 تطورات المشهد الفلسطيني: :ثانيًا

  الوطن()دنيا  .توركات مصري  بقيادة السيسي من أجل إتمام المصالو  الفلسطيني 

أوضح رئيس لجن  العالقات الخارجي  بمجلس النواب المصري، ووزير خارجي  مصر السابق السفير مومد 

عدة خطوات سيقوم بها عبد الفتاح السيسي من أجل التورك بشأن القضي  الفلسطيني ، أن مهناك العرابي 

 .لمصري أن الملف الفلسطيني أولوي  من أولويات السياسي  الخارجي  اإلى  مشيرًا

و من خصمه في أوبعد الترحيب الذي جاء من قيادات حرك  فتح سواء من الرئيس الفلسطيني مومود عباس 

و المتعلق في عودة المفاوضات. أالورك  مومد دحالن، في مبادرة السيسي في شقيها المتعلق بالمصالو  

الفلسطيني فيما يتعلق  الوضع وأن؛ مبادرةإلى  بشأن المصالو  ل  ترق ن مبادرة السيسيأصرحت حماس و

مفاوضات جديدة ألن األطراف الفلسطيني  بوثت جميع القضايا المتعلق  إلى  بملف المصالو  تا يوتاج

بملفات المصالو  واتفقت فيما بينها وأجرت توقيعات واضو  سواء توقيع القامهرة أو الشاطئ وما توتاجه 

 ت  اتاتفاق عليه. األطراف الفلسطيني  مهي تنفيذ أمين ودقيق لما 

صرح القيادي في حماس إسماعيل رضوان؛ إذا كانت إسرائيل فقد المفاوضات مع إسرائيل بما ما يتعلق أ

رأ قوُي، مستعدة لعودة الالجئين الفلسطينيين والتنازل عن المقدسات من الممكن وقتها الوديث عن سالم

ن شهدت بعد ذلك لقاءات فلسطيني  إمبكرًا. حتى ودراج الرياح أن مبادرة السيسي قد ذمهبت أمن مهذا الموقف 

 ن تعد ورق  تا يمكن تجاوزمها.ن حماس اآل، وأإسرائيلي  برعاي  مصري  والتي في الغالب ستكون إعالمي 

 

 وكال  معا اإلخباري ( .ليبرمان وزيرا للجيش ويتوعد حماس( 

نه على المقاوم  الفلسطيني  أمن خالل قوله "لألطراف الفلسطيني ، ليبرمان تهديد تصريوات  ولىأ ءتجا

مهو ما رد سوء لغزة ل  يأت بعد". ون األإتا فإساع  فقط تا غير؛ و 82سرى في غزة بغضون تسلي  الجنود األ

 ."ربإمكانك اعتبار المهل  انتهت وتا داعي لالنتظار أكث"لقسام ابيان  عليه

ل ن الدخوأواألمان و باألمن مطالبينولي لتهديد ليبرمان من زعماء المستوطنات المويط  بالقطاع الرد األوجاء 

ن األمور أجانب تصريوات جنراتات الجنوب والذين أكدوا بإلى  له . مهذا حقيقيًا يشكل تهديدًافي حرب مع غزة 

ن المتوقع في أي حرب قادم  اندفاع عشرات المقاتلين داخل أفي حدود غزة ليست بهذه البساط  وخاص  و

 مني  خطيرة. أحياء بالكامل مما سيعد كارث  أالمستوطنات الصهيوني  والسيطرة على 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/05/19/920730.html
https://maannews.net/Content.aspx?id=847960
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نا نأن يعل  بأفي غزة فعليه  األنفاقأراد ليبرمان تدمير  إذابقوله اإلسرائيلي، جاء من قيادة سالح الجو  آخررد 

ذخائر الهجوم المباشر المشترك، وتتراوح زن  الواحدة )مهي  "ستراتيجي من قنابل "جداماستنفذنا المخزون اتا

أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيامهو قد أخفى معلومات مهم  عن و .(رطل 6111-511منها من 

  .المجلس الوزاري المصغر أمهمها إمدادات الذخيرة خالل فترة العدوان على القطاع

 

 سوري:التطورات المشهد : ثالثًا

 العربي . جيش اإلسالم: النصرة تواول استئصالنا من الشمال السوري(): 

التقدم الذي حققته قوات النظام السوري في مناطق الغوط  وسيطرتها على عدد من القرى والبلدات، إثر جاء 

 .األمامي ، بعد إبعاده لمقاتلي جيش اإلسالم منهابالكامل من الجبهات  التابع للنصرة انسواب فيلق الرحمن

فصياًل(  03فصائل الجيش الور )حوالي ومهذا الموقف لجبه  النصرة ليس غريبا فقد فعلت ذلك من قبل مع 

جيش موقف جبه  النصرة مهذا ورغبته في معاقب  جيش اإلسالم جاء على خلفي  اتهام ، في الشمال السوري

 .خلفي  مشاركته في المفاوضاتاإلسالم بالخيان  على 

 

 العربي () قتلى بانفجارات مهزت طرطوس وجبل  الساحليتين :سوريا 

ما بين قتيل وجريح. اثنين  051سقوط إلى  تعرضت المدن الساحلي  في سوريا لسبع  انفجارات شديدة أدت

اتانفجارات التي مهزت مدين  جبل  ناجم  عن تفجير عرب  مفخخ  بالقرب من موقف للسيارات في المدين ، من 

تبعه تفجير رجل نفسه بوزام ناسف داخل الموقف بالتزامن مع تفجير رجلين نفسيهما عند مديري  الكهرباء 

 مهزت مدين  طرطوس فناجم ي أما التفجيرات الت في المدين  وقرب مدخل اإلسعاف بأحد مشافي مدين  حلب.

عن تفجير عرب  مفخخ  في موقف المدين ، وتفجير رجلين لنفسيهما بأحزم  ناسف  بعد تجمع أشخاص في 

 .مكان اتانفجار

وأكدت مصادر من طرطوس أن اتانتواري الذي فجر نفسه في مشفى جبل  في موافظ  الالذقي  السوري  كان 

داخل غرف  إلى  في الكراج الجديد في مدين  جبل . وعند وصوله يساعد بنقل الجرحى من التفجير األول

عدد من إلى  سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إضاف إلى  ما أدىماإلسعاف فجر نفسه داخل المشفى، 

 .الكادر الطبي

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/05/20/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/05/23/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/05/23/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
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ي رتفجيرات الساحل السوري التي ضربت إحدى أكبر قالع النظام السوري على المستوى األمني والعسكوتثير 

كيف تت  مهذه العمليات مع أن جبل  تعتبر "بيت األسد" ومواط  : عالمات استفهام أمهمها عدةوالبشري، 

رجال األمن بكثاف  منقطع  النظير،  حولها بالكامل بكل قواته األمني  والعسكري  وشبه العسكري ، ويتوزع

ك الجيش، وتا يبعد عن "جبل " إتا وتوديدا بعد التدخل العسكري الروسي واختيار مطار "حميمي " مقرا لذل

"جبل " الساحلي  ومهي تخضع للتفتيش على مدار إلى  من أين دخلت المتفجراتو بضع  كيلومترات قليل ؟

ى إل الساع  من قبل ما يسمى "قوات الدفاع الوطني" التي أنشأمها األسد لترويع المدنيين ومراقبته  وسوقه 

 جيشه؟القتال في 

 

 الجزيرة() ان بولب والمعارض  تتقدم بدارياالنظام وروسيا يصّعد 

صّعدت قوات النظام السوري والطيران الروسي قصفهما لمواقع المعارض  السوري  المسلو  في طريق  

مقاتلي المعارض  نقاطا سيطر عليها النظام في  استعادواشمال مدين  حلب، بينما  اتاستراتيجيالكاستيلو 

مخي  حندرات بغي  التقدم نوو طريق اقتوام قوات النظام وقد حاولت . الجه  الجنوبي  لداريا بريف دمشق

 تصدوا لمواوتات نمقاتلوالالكاستيلو لمواصرة حلب والذي يربط المدين  بريفها وباألراضي التركي ، لكن 

 .اتاقتوام

 

  ي:اليمنرات المشهد تطو: ًارابع

 قتياًل بانفجارين متتاليين في عدن 85، و)العربي ( الوس  العسكري مع الووثيينإلى  تلويح بالعودة 

 )العربي (

الكويت باتانسواب النهائي من إلى  في صنعاء، وفد الوكوم  اليمني  طالب المجلس األعلى للمقاوم  الشعبي 

المشاورات، التي وصفها بالعبثي  في ظل استمرار الووثيين باعتماد سياس  المماطل  وكسب الوقت لترتيب 

خيار الوس  العسكري واستعادة الدول ، للويلول  دون التدمهور إلى  والعودة السريع ، الميداني أوضاعه  

قتصادي الكامل الذي بدأت مظامهره تتجلى في انهيار العمل  المولي ، واتارتفاع الجنوني ألسعار المواد اتا

 ".ميليشيا الووثي وصالح اتانقالبي "التمويني  والمشتقات النفطي  الذي تسببت به 
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زل قائد شخصًا وأصيب العشرات في انفجارين استهدف الهجوم األول من 85وقد شهدت عدن مقتل أكثر من 

الصبيوي، في منطق  حي اإلنشاءات، غير أنه نجا منه، وأسفر عن قتلى  عبد اهللمعسكر بدر في عدن، اللواء 

أما الهجوم الثاني  .من المصطفين في طوابير لراغبي اتالتواق بالجيش اليمني، فضاًل عن إصاب  العشرات

 إعالنما بقرب إويفه  مهذا التصعيد  .رحىخرين وعشرات الجسقوط قتلى آإلى  فوقع داخل معسكر بدر، وأدى

 المفاوضات اليمني  في الكويت أو ورق  ضغط متبادل  ما بين الطرفين بهدف تقدي  تنازتات. فشل

 

 ي:تونستطورات المشهد ال: سًاماخ

  العربي  إعادة انتخاب الغنوشي رئيسًا للنهض(): 

عقدت بعد ان  أعيد انتخاب راشد الغنوشي، الزعي  التاريخي لورك  النهض  في تونس، كما كان متوقعًا

 .النهض ، مؤتمرمها العاشر تانتخاب قيادة جديدة وتقيي  عملها وتوديد استراتيجيتها للسنوات األربع القادم 

صوتًا لفتوي العيادي، الرئيس المنتهي  وتايته لمجلس شورى  662صوت مقابل  211وحصل الغنوشي على 

 .صوتاً  62الورك ، أعلى مهيئ  فيها، وحصل القيادي مومد العكروت على 

 

 :تطورات المشهد العراقيسادسًا: 

  روسيا اليوم() بغداد تعلن انطالق عملي  تورير الفلوج 

انطالق عملي  تورير الفلوج  من  أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلو ، حيدر العبادي

عملي  تورير مدين  الفلوج  الجيش العراقي وقوات مكافو  اإلرمهاب ويشارك في  ."عناصر تنظي  "داعش

عنصرا من القوات العراقي  والميليشيا  68قتل فيما  .والشرط  اتاتوادي  والوشد الشعبي ومقاتلي العشائر

غرب بغداد(، بينما ك  المشارك  معها في معارك مع تنظي  الدول  اإلسالمي  بالقرب من الفلوج  )خمسون 

علما ان القوات العراقي   .سقطت أربع  صواريخ كاتيوشا على مناطق متفرق  من العاصم  بغداد

وطال ، أحياء عدة في الفلوج  ائرات حربي  مدفعيات وصاروخي مستهدفهوالمليشيات المشارك  تستخدم ط

 .القصف المدفعي والصاروخي أحياء الشرط  والجغيفي والجوتان والسكك والضباط ونزال والرسال  وسط المدين 
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https://arabic.rt.com/news/824314-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A9/

