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، وذلك على النوو 6102 يوما 20و 62الفترة بين  التي شهدتهاه  التووتات اإلقليمي  أل ًاالتقرير عرضهذا يتناول 

 التالي:

 تطورات المشهد الصهيوني:: أوتًا

 (اإلخباري)رام اهلل  إسرائيليشريو  "ذكي " لكل جندي 

ق خطوات تتعل ةعن عد  أعلنت وزارة الدفاع الصهيوني ؛الصهيونيفي الكيان لدفاع لبعد تكليف ليبرمان وزيرا 

لمعلومات شريو  ذكي  مع كل جندي نظامي واحتياط. كما اتخذت دائرة نقل اهمها وضع أمؤسس  الجيش ب

غلق باب الخطف. وقرر قس  القوى البشري  لكي ُت" بين القتلى ابنك ن أعلى ما يبدو وقت الورب صيغ  رسال  "

نه  تا إورب فالإلى  تا ولدًا واحدًا على ذهاب ابنه إبأنه في حال ت  التوقيع من قبل العائالت التي تا تملك 

سرائيل عن قرارها بزيادة مساح  الصيد من إ تراجعجانب إلى  هذا .يستطيعون سوب توقيعه  خالل الورب

  أميال في بور غزة. 9إلى  أميال 2

https://ramallah.news/post/59991
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 السفير()  . وميزاني  إضافي  للورب واألمن"إسرائيل": ليبرمان يدخل الوكوم

مليارات دوتار( ميزاني  إضافي  للدفاع  2.3مليار شيكل ) 02.6وافقت لجن  المالي  البرلماني  على تخصيص 

مصادر مليار شيكل من المبلغ اإلجمالي لنفقات أمني  ل  يت  توديدها، لكن  2.526وجرى تخصيص  واألمن،

هذه  حكومي  قالت إن المقصود هما المخابرات اإلسرائيلي  )الموساد( وجهاز األمن الداخلي، الشين بيت.

الفلسطينيين في أيام قليل . وهي مؤشرات توضح  األسري إعدامالقرارات والتي جاءت بعد قرار المصادق  على 

الوكوم  الصهيوني  إيصال رسائل لفصائل  مواول إلى  التطرف الصهيوني الوقيقي. كما تهدف هذه القرارات

ن هذه القرارات قد تعد مؤشرات أإلى  إضاف ، نها في حال اشتعال أي حرب قادم  ستكون مدمرةأالمقاوم  ب

 حقيقي  لقيام حرب قريبًا.

 

 ()الجزيرة وزير إسرائيلي: موظوظون بوك  السيسي لمصر

 إسرائيل موظوظ  أن، هآرتسفي تسريب صوتي كشفته صويف  ، يوآف غالنت اعتبر وزير اإلسكان اإلسرائيلي

بأن عبد الفتاح السيسي تمكن من السيطرة على مقاليد الوك  في مصر، واستعادتها من أيدي اإلخوان 

اعتبر غالنت خالل جلس  مغلق  مع قادة التنظيمات اليهودي  في شمال أميركا، أن السيسي هو و، المسلمين

حزب "كلنا" اإلسرائيلي إن عدم اتاستقرار في مصر إلى  وقال الوزير المنتمي"، ارك بعد عملي  تجميلحسني مب

 .له تداعيات خطيرة عشرات أضعاف خطورة أي قالقل تجري في العراق أو لبنان

ي سأن السيإلى  واعتبر أن من مصلو  إسرائيل والوتايات المتودة مواصل  دع  النظام الوالي في مصر، مشيرا

ليبرالي  من الرئيس المعزول مومد مرسي الذي  أكثر-ديمقراطي رغ  استيالئه على الوك  بطريق  غير -

وأضاف أن السيسي هو الرجل الصويح في الموقع الصويح، غير أنه يواجه مشاكل ، انتخب بطريق  ديمقراطي 

ما يتعلق بالعون العسكري  وذكر أن إسرائيل تتدخل من أجل مصر لدى الوتايات المتودة في كل، عصيب 

  .األميركي لها

 

http://assafir.com/Article/5/496896/RssFeed
http://assafir.com/Article/5/496896/RssFeed
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/5/29/%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%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 فلسطين اليوم() تركيا إسرائيل" تزع : مكاتب حماس تعيق المصالو  مع"

ب التركي إغالق رفض الجانهي ، مع تركيا المصالو عقب  األساسي  التي توول دون زعمت "إسرائيل" أن ال

م ن تشهد األيا، فإنه يمكن ألذا وفي ظل التقدم في العالقات في التركي  اإلسرائيلي ، رةمكاتب حماس في أنق

خلى تت صار عن غزة وفي المقابل لنباردة بين الطرفين تنتهي بإرضاء مصالوه  دون رفع الو  القادم  مصالو

 تركيا عن حماس.

 

 (وكال  معا)  : اليمين الذي يستبدل يعلون بليبرمان يمين غبيبيني بيغن

ن ، معتبرا اليمياإلسرائيليهاج  عضو الكنيست بيني بيغن من حزب "الليكود" تعيين ليبرمان وزيرا للجيش 

 إذاع في لقاء مع  "بيني بيغن"ل اقوأجاءت "، ويمين غبي"الذي قام باستبدال موشيه يعلون بليبرمان هو 

ظهرت عليه  مظاهر البهج  قال فيها "لقد دهشت من بعض نشطاء اليمين الذين والجيش "جالي تسهال" 

، نوعين اإلسرائيليموشيه يعلون استقالته، اذا فكرت في الماضي بأنه يوجد في اليمين  قدموالفرح عندما 

غبي"، والنوع الثالث من "والثالث  "متعصب"خر آو "يمين معتدل"من اليمين،  أنواعفأنني اليوم اجد ثالث 

 . ان في وزارة الجيشاليمين هو الذي استبدل موشيه يعلون بليبرم

وتطرق عضو الكنيست بيني بيغن للوكوم  الوالي  ورفضه عرض نتنياهو الدخول فيها، حيث كشف بأن 

يع  طببسبوعين ولكنه رفض ذلك، معلال السبب أقبل  اإلسرائيلي نتنياهو عرض عليه الدخول في الوكوم  

مضيفا بأن كيفي  التعامل مع موشيه يعلون غير مناسب  له،  وهي ،اس  التي تتبعهايالوكوم  والس  تركيب

ن التصويت في عامتنع  "بيني بيغن"أن إلى يشار . مؤخرا تؤكد بأن هذه الوكوم  وطريق  عملها تا تناسبه

 أعلنهو، في تأكيد على موقفه الذي سبق اإلسرائيليعلى تعيين ليبرمان وزيرا للجيش  اإلسرائيليالكنيست 

 .التعيينبأنه ضد هذا 

 

 اإلخباري (وكال  معا )  : الوكوم  ل  تتبنى المبادرة العربي  للسالمإسرائيلي وزير

ووزير  إسرائيلتوضيح التصريوات الصادرة عن رئيس وزراء ى لإسارع الوزير زئيف الكين من حزب "الليكود" 

أن هذه التصريوات تا تعني بأن الوكوم  إلى  المتعلق  بالمبادرة العربي  للسالم، مشيراجيشه الجديد ليبرمان 

حدود إلى  الثابت بعدم تقسي  القدس والعودة اإلسرائيلي مؤكدا على موقف الوكوم  . تتبنى هذه المبادرة

https://paltoday.ps/ar/post/271828/%EF%BB%BF%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=850336
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=850336
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=850326
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بادرة العربي  للسالم ن ما صدر عن رئيس الوزراء وعن وزير الجيش ليس موافق  على المإلى أ ، مشيراً 22عام 

في هذه  أساسي كما طرحت، مشيرا بأنه يمكن التعامل مع هذه المبادرة في حال جرى تغيير على قضايا 

 . المبادرة وفقا لما قاله نتنياهو

بنيامين نتنياهو ووزير جيشه الجديد ليبرمان خرجا أمام الصوفيين بعد  اإلسرائيليأن رئيس الوزراء إلى  يشار

 بدى نتنياهو استعدادهوأعلى الوكوم  الجديدة وتعيين ليبرمان وزيرا للجيش،  اإلسرائيلينيست مصادق  الك

جراء تعديالت على المبادرة العربي  للسالم، والتي سوف تأخذ بعين اتاعتبار إللتفاوض مع الدول العربي  على 

التي  اإليجابي ومل بعض العناصر ، مضيفا بأن هذه المبادرة ت6116المتغيرات التي شهدتها المنطق  منذ عام 

 .تعديلإلى  توتاج

 ،إيالنفي حين قال وزير الجيش الجديد ليبرمان بأنه يدع  حل الدولتين ويؤيد خطاب نتنياهو في جامع  بار 

، وهو فرص  علينا التعامل معها، إيجابي مشيرا بأن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يومل بوادر 

التي تفتح المجال للمفاوضات مع الدول  اإليجابي ادرة العربي  للسالم تومل بعض العناصر وكذلك فان المب

 .العربي 

 

 ي:العراقالمشهد  تطورات: ثانيًا

القوات العراقي  تستعيد هيت و العربي ( Cnn) من هي األطراف المتعاون  لطرد التنظي  من الفلوج ؟

 :()الجزيرة وتستعد تاقتوام الفلوج 

تساعد الجماعات والتي قوات العمليات الخاص  األمريكي  يشارك في الهجوم على داعش في العراق كل من 

جانب الميليشيات إلى  هذا، جانب قيام أمريكا بالغارات الجوي إلى ، المولي  باتاقتراب من الصفوف األمامي 

في الموصل ضد داعش بهدف الضغط  في الشمال بتوجيه ضربات األكراديقوم ، وإيران تدعمهاالشيعي  التي 

ة قدرإلى  ؛ إضاف داعشقتالي  ل ن الوس  يعد بالغ الصعوب  بعد اكتشاف أنفاقأتا إ جبهات. ةعليه وفتح عد

قبل سيطرة القوات  أليامفي العراق ومدين  هيت نموذجا والتي سيطر عليها  متعددةفتح جبهات على داعش 

 نتواريين.جانب اتاإلى  خرية أالعراقي  عليها مر

مقتل ثالثين عنصرا من القوات العراقي  ومليشيات الوشد الشعبي في هجوم ومن دتاتات صعوب  المعرك  

هوا جنوب الفلوج ، تخلله تفجير ثالث عربات مواور تقاطع السالم والجف  والبوواسع شنه تنظي  الدول  من 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/05/31/me-310516-falluja-latest
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/29/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A9
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وأضافت المصادر أن تنظي  الدول  ، بأحزم  ناسف عسكري  ملغم  يقودها "انتواريون" وتفجيرات "انتواري " 

وأكدت وكال  أعماق ، استعاد مناطق وقرى بمويط عامري  الفلوج ، كما استولى على عربات عسكري  وعتاد

 .التابع  لتنظي  الدول  مقتل أكثر من عشرين عنصرا بالجيش العراقي والمليشيات في هجوم شمال الفلوج 

 

 لليبي:تطورات المشهد ا :ثالثًا

 الجزيرة() أنباء عن استعدادات لتنظي  الدول  للفرار من سرتـ 0

أكدت القوات الموالي  لوكوم  الوفاق الوطني الليبي  أن عناصر تنظي  الدول  اإلسالمي  يستعدون لالنسواب 

وقال المتودث باس  غرف   .ين  التي يتوصن فيها التنظي من مدين  سرت مع اقتراب تلك القوات من المد

ن لديه  معلومات تؤكد أن عناصر التنظي  يعدون قوارب مطاطي  في سرت أعمليات العميد مومد الَغْصري 

 .أضاف أن وجود المدنيين في المدين  يعيق تقدمه نه أتا ، إللهروب عبر البور المتوسط

هرب ين سيأ األول يأتي من باب الورب النفسي  تا أكثر واألدل  على ذلك:يرى البعض أنه تصريح العميد الغصري 

 ،فشل حملته العسكري  بقوله ان المدنيين يعيقون تقدمه  تبريرمواولته  ثانيا ،داعش عبر البور المتوسط

قدم القوات العسكري  عن األلغام التي يزرعها تنظي  الدول  والتي تعيق ت اإلعالمما تناقلته وسائل  ثالثا

 الليبي .

 

 العربي () تركيا تعيد فتح سفارتها في العاصم  الليبي ـ 6

ي  لبدء عملليبيا، إلى  تشاووش أوغلو سيسافر أعلنت وزارة الخارجي  التركي  في بيان أن وزير الخارجي  مولود

بسبب  6103منذ عام السفارة مغلق  ن أ علمًا، إعادة فتح السفارة التركي  في العاصم  الليبي  طرابلس

سيلتقي برئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، ووزير الخارجي   "تشاووش أوغلو"وأضافت الوزارة أن ، مخاوف أمني 

 .مومد سيال  خالل الزيارة

 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/5/30/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/libya/2016/05/30/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3.html
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/libya/2016/05/30/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3.html
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 تطورات المشهد السوري:: رابعًا

 العربي () علوش" كبير مفاوضي المعارض  السوري  يستقيل"ـ 0

أعلن مومد علوش، كبير المفاوضين في وفد المعارض  السوري  في مفاوضات جنيف وممثل فصيل جيش 

موضوا أن  .اإلسالم، استقالته من وفد المعارض  في موادثات السالم احتجاجا على فشل مباحثات جنيف

اللجن  العليا  أن "رياض حجاب )رئيس علمااستقالته تا تعني انسواب المعارض  من مفاوضات جنيف. 

 ."ل  يت  البت فيه للمفاوضات( صرح أن قرار استقال 

 ن "استقالتهأوأفق مسدود في المفاوضات". إلى  : "ل  نقبل بأي تنازتات مورست علينا، ووصلناعلوش وأوضح

على أنه تا يمكن القبول بوكوم  تض  بشار  وشدد ."ائط المسدود الذي قابلنا به الطرف اآلخرجاءت بسبب الو

  .األسد وبعض رموز المعارض  السوري 

 

 (لعربي )ا تركيا تعرض على أميركا موارب  داعش دون أكراد سورياـ 6

صرح وزير الخارجي  التركي مولود جاوش أوغلو أن أنقرة تعرض على واشنطن القيام بعملي  خاص  مشترك  

قال جاوش ، وضد المتشددين في سوريا لكن بدون قوات كردي  تعتبرها تركيا "إرهابي " وتدعمها واشنطن

كذلك من ي  والخاص  التركي  واألميركوغلو إن معارضين سوريين عرب مسلوين ومدعومين من قبل القوات أ

لمانيا وفرنسا، يمكنه  "بسهول " التقدم باتجاه مدين  الرق  )شمال( التي يسيطر عليها أدول أخرى حليف  مثل 

 .تنظي  داعش

والنقط  األخرى التي أثارها جاوش أوغلو هي قيام واشنطن بتسلي  تركيا البطاريات المضادة للصواريخ التي 

المقبل، معبرا عن أسفه ألن "الوتايات  أغسطسبها. وقال إن تسلي  هذه المعدات لن يت  قبل آب/وعدتها 

 يلدرم لمنصب رئيس الوزراء. بنعليويبدو هذ التورك من احدى ثمار قدوم  ."المتودة تا تفي بوعودها

 

 وطن() بوتين واألسد باعا إيران وحزب اهلل ويتجهان نوو إسرائيل لتعزيز حك  بشارـ 2

لوك   ونا سيعودح بوتين أن السياس  الروسي  تسعى لتعزيز حقيق  أن جميع مواطني جنوب سوريأوض

لكن هذه  .ألنه يرى أن هذا اتاستقرار اتاستراتيجي الالزم للوكوم  المركزي  في دمشق الرئيس بشار األسد.

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/05/30/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2016/05/30/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.watanserb.com/2016/05/31/%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B2/
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هذه البلدان األربع  تدع  السياس  تتنافى مع سياس  الوتايات المتودة وإسرائيل واألردن والسعودي ، حيث 

وعلى الرغ  من مواقف الدول األربع  فان الهدف ، في سوريا، كل منه  حسب مصالح منفصل   قوات مختلف

عاما  36استعادة الوضع الذي كان قائما على الودود بين إسرائيل وسوريا قبل الـ ليه هو إالذي يسعى بوتين 

 ف بين إسرائيل وسوريا بعد حرب أكتوبر. ونهاي  حرب اتاستنزا 0923الماضي  منذ عام 

اتاتصاتات السياسي  بين المستويات ، أولها تعزيز رئيسي  مؤشراتثالث   ملوخطوة بوتين يمكن أن تو

، ثانيها: أن السياسي  اإلسرائيلي  والسوري ، خطوة أولى لفتح المجال أمام موادثات سالم بين البلدين

هذه ، ثالثها، سوري  تعني أن طهران وحزب اهلل سيبتعدان عن دمشقاتاتصاتات الروسي  اإلسرائيلي  ال

وهذا يعني ان الهجمات العسكري  الروسي  السوري  ، ابتعاد إسرائيل عن الوتايات المتودةإلى  اتاتصاتات ستؤدي

 فاؤها فين تكون أكثر شراس ، في حال ل  تتدخل أمريكا وحلأعلى المدن السوري  سوف تستمر مع توقعات ب

 .بشكل فعال وحقيقي األمر

 


