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، وذلك على 6102أغسطس  01- 3 الفترة بين التي شهدتهاه  التووتات اإلقليمي  أل ًاالتقرير عرضهذا يتناول 

 النوو التالي:

 

 :الصهيونيالمشهد  تطورات: أوتًا

 ائيل()تايمز أوف إسر إسرائيل ستشارك في مناورة عسكري  جوي  إلى جانب باكستان واإلماراتـ 0

التي يستضيفها سالح الجو األمريكي في وقت تاحق من هذا الشهر  "العل  األحمرمناورة "في ستشارك إسرائيل 

جو في الجيش األمريكي، -قتالي  جوتمرين رئيسي على تدريبات  "العل  األحمر"وُيعتبر . في صوراء نيفادا

يه مواكاة معارك جوي  لتوسين مهارات الطيران والذي يت  فيها تقسي  البلدان المشارك  إلى فريقين، وتت  ف

حلقت للمرة األولى  "العل  األحمر"العام الماضي، في مناورة وقد شهد  .الدولي  العسكري  بينها واتاتصاتات

 .مع طائرات مقاتل  أردني  الطائرات اإلسرائيلي 

 ةدول جديدنض  تسبانه مريكي، وأعلن الكولونيل جيفري ويد، قائد سرب التدريب القتالي في سالح الجو األ

ورفض الجيش اإلسرائيلي التعليق على وجود طيارين  .بريطانيا وأستراليا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا منها

http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5/
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من قبل األمريكيين واكتفى بالقول إن التمرين يدار  ،"العل  األحمر"باكستانيين وإماراتيين في مناورة 

 .هذا البلد "ضيف "نفسها وإسرائيل ترى 

الدبلوماسي   اتاستراتيجي يمكن النظر إلى التمارين العسكري  الدولي  على أنها شكل من أشكال نه أتا إ

سري  بين مسؤولين إسرائيليين وباكستانيين، بما في ذلك  اتصاتاتتقارير إلى وجود أشارت عدة و، "الملتوي "

وثيق  لويكيليكس أشارت إلى أن مسؤول رفيع المستوى في الجيش الباكستاني إلتقى مباشرة مع الموساد 

 .اإلسرائيلي

في شهر ف، إسرائيلب تهاهناك ذوبان جليد في عالقن أتا إبالرغ  من عدم وجود عالقات رسمي  مع اإلمارات، و

دبلوماسي  وفمبر، زار المدير العام لوزارة الخارجي  اإلسرائيلي ، دوري غولد، البورين بهدف فتح أول بعث  ن

 إسرائيلي  في أبو ظبي، عاصم  دول  اإلمارات.

 ائيل() تايمز اوف إسر لتنظي  داعش "تشات"مجموع   خترقتشرك  إسرائيلي  ـ 6

يديرها جهاديون وعثرت مجموع " تيليغرام"  اختراقأنها نجوت في  1"إنتسايت"اتاستخبارات مجموع  ذكرت 

كأهداف  لتنظي والسعودي  على رأس قائم  أهداف ا على قواعد عسكري  أمريكي  في الكويت والبورين

رى في غرب أوروبا، وكذلك قواعد في الوتايات المتودة وكندا وبريطانيا ودول أخ خريأهداف أليها ترئيسي  

  جوي  إسرائيلي .

خريط  تظهر عليها قواعد جوي  أمريكي  ت  توديدها كأهداف موتمل  من قبل  اختراقفي نجوت قالت أنها و

األهداف التي ظهرت على المجموع  كنيس  نورماندي في ومن بين ، "الدول  اإلسالمي "أعضاء في تنظي  

وقد اشتملت المجموع   .عاما( 25جاك هامل )"بقتل الكاهن ، 6102يوليو  62فرنسا، حيث قام جهاديان في 

 ضدها.تنفيذ هجمات  ت يس هدفًا 511على 

 ) المصدر( استعدادات لزيارة بعث  إسرائيلي  إلى السعودي ـ 3

نور عشقي إلى إسرائيل، ولقائه السعودي أإنه في أعقاب زيارة  "فريجعيساوي الصهيوني "قال نائب الكنيست 

مع مدير عام وزارة الخارجي  اإلسرائيلي، دوري غولد، ومع منسق عمليات الجيش اإلسرائيلي في األراضي، يؤاف 

مردخاي، نشر النائب عيساوي فريج، من حزب ميرتس، أن بعض أعضاء الكنيست من المعارض  اإلسرائيلي  

ذين التقوا بعشقي، معنيون بتلبي  دعوته لزيارة السعودي  بهدف مناقش  مسأل  قبول مبادرة السالم ال

 .العربي 

                                  
 الرابط..تتخذ من هرتسليا مقرا لها، يديرها ضباط سابقين في المخابرات العسكرية اإلسرائيلية استخباراتهي شركة  :إنتسايت1 

http://ar.timesofisrael.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/
http://www.al-masdar.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88/
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 :تطورات المشهد اتايراني: ثانيًا

 العربي (BBC) بالخيان العال  النووي شهرام أميري إلدانته  عدمالسلطات اإليراني  تـ 0

اعتقل في أعقاب عودته إلى إيران قادما من الوتايات والذي  "،شهرام أميريطات اإليراني  العال  "أعدمت السل

ث  ظهر بعد عام من ذلك في الوتايات  6112وكان أميري اختفى في السعودي  عام م. 6101المتودة عام 

تا إ .أنه اخُتطف واستجوب من قبل وكال  اتاستخبارات المركزي  األمريكي  )سي آي أي( ِقيل وقتهاالمتودة حيث 

ي  حول برنامجها معلومات في غاي  األهم نييلألمريكنه بعد وصوله الى إيران أعلنت أمريكا ان شهرام قدم أ

 النووي.

وق بكثفت السلطات اإليراني  في األيام األخيرة من اتاعدامات  فقد الوحيدة هذا األسبوعل  تكن  حادث  اإلعدام

زيد رعد "لوقوق اإلنسان وهذا ما دفع المفوض اتاممي  عدد من الشخصيات الذين توجيه اتاتهام له  بالخيان ،

 .(6102أغسطس  5) ج  ضد سياس  اإلعدام في إيرانصدار تصريح شديد اللهإل "الوسين

قال في رسال  للمفوض السامي  "مومد جواد تاريجاني"لجن  حقوق اإلنسان في إيران  عبر أمين إيرانوجاء رد 

 إيراني ألف 01 من ثرکاغتيال خمس  من علماء الذرة اإليرانيين ومقتل أن اتاعدامات جاءت كرد فعل على إفيها 

كما اسماه . وأضاف ان الغرب يكيل بمكيالين من خالل السماح لمجموع  المنافقين اإلرهابي "  زمرة" يد على

بوري  في بعض الدول الغربي  حتى اآلن، األمر الذي يشير إلى وجود  توركالقاتل  ومطلوب  للعدال  في إيران ب

 ".معايير مزدوج  إزاء قضي  اإلرهاب

اتاعتداءات ضد حرس الودود اإليراني وعدد من المراكز الثقافي  والدبلوماسي  اإليراني   هذا الى جانبوأضاف: "

واختطاف وقتل عدد من حراس الودود والدبلوماسيين  6102و 6103في بيروت وبيشاور خالل عامي 

ر األمن لن تدخر جهدا في توفي ،باعتبارها ضوي  لإلرهاب ،وأكد تاريجاني أن إيران. والمواطنين األبرياء

 و  اإلرهاب داخل حدودها وخارجها.لمواطنيها وفي مكاف

 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/08/160806_nuclear_scientist_shahram_amiri
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 السوري:تطورات المشهد ًا: ثالث

 الميادين()روسيا وتووتات القضي  السوري  زيارة أردوغان إلى ـ 0

أنه بدون مشارك  روسيا من المستويل  ،قبيل توجهه إلى موسكو، الرئيس التركي رجب طيب اردوغانأعلن 

 ."ستفتح صفو  جديدة في عالقاتنا الثنائي بوتين إيجاد حل للقضي  السوري ، قائاًل إن "الموادثات مع 

 الوقوف على عدة استنتاجات، منها:ومن خالل هذه التصريوات وما ارتبط بها من توليالت، يمكن 

 ن يكونأن روسيا ل  يكن لها دور في مواول  اتانقالب الفاشل  التي تعرضت لها تركيا مؤخرا؛ مع احتمالي  أ -

 في التعاون مع اتاستخبارات التركي  في افشال المواول . يدور استخبارات هال

اتامن القومي التركي لذلك تورص تركيا على انهاء هذا ن الوال  التي تمر بها سوريا أصبوت تشكل خطرا على أ -

ع  التركي للقوى وقف الد، ودول  كردي  على األراضي السوري  عدم قيام الملف في ضوء عده تفاهمات أهمها:

 .انتقالي  لوين اتانتخابات جديدة إمكاني  القبول ببشار األسد او خليفته بالبقاء لفترة، والمعارض  للنظام

 

 

http://www.almayadeen.net/news/politics/39516/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82

