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، 6102أغسطس  10-62 الفترة بين التي شهدتهاه  التووتات اإلقليمي  أل ًاالتقرير عرضهذا العدد من يتناول 

 التالي:وذلك على النوو 

 :فلسطينيالالمشهد  تطورات: أوتًا

 ) دنيا الوطن( للقضي  الفلسطيني  سعودي  إماراتي "-أردني -خارط  طريق "مصري ـ 0

إماراتي تجاه حل القضايا العالق  في الداخل الفلسطيني وصوتًا لعقد مؤتمر  أردني سعوديتورك مصري هناك 

ويتضح ذلك من  ."دولي للسالم للضغط على اسرائيل للقبول بمبادرة السالم العربي  "التي سيت  تعديلها

حب  ( للدول صاالمخابرات-ُعقدت في اآلون  األخيرة على مستوى )األمن  خالل اتاجتماعات المكثف  والتي

اإلمارات والمملك  العربي  السعودي  وبالتنسيق - األردن-مصر  ق التي أّسست لها مصر وصاغتهاخارط  الطري

 .القطري مع بعض القنوات 

وفي التفاصيل فإن عقد اتانتخابات البلدي  الُمزمع إجراؤها في الثامن من أكتوبر للعام الجاري سيسبقها 

لورك  فتح مقابل تنازله عن عضويته في اللجن  المركزي . مع تنقي   وعودة دحالنمصالو  فتواوي  داخلي  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/08/29/963859.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/08/29/963859.html
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الخالفات بين طرفي فتح دحالن وعباس من خالل عودة رواتب المفصولين. وما يعزز ذلك ما صدر مؤخرا من 

 .الداخلي بالمصالو  الفتواوي  رحبت فيه اللجن  المركزي  لورك  فتح 

أوتا، ث  توقيق مصالو  حمساوي  فتواوي   تقوي  فتح هوالداخلي  اتمام المصالو  الفتواوي   والهدف من

من خالل جامع  الدول العربي  والتوركات الديبلوماسي   عربي  دولي البدء بجهود  ثانيا، اما أخيراداخلي  

سالم  قمبادرة السالم العربي  والمبادرة الفرنسي  اتاخيرة للضغط على اسرائيل للموافق  على اتفاإلى  استناداً 

 .الفلسطينيينمع 

 ، فإن هناك عدد من التداعيات المتوقع :خارط  الطريق العربي  فلسطينيًاوفي حال إقرار 

 سوف يعزز من زيادة فرص  فتح في الفوز بمجالس البلديات.فإن ذلك في حال توحد حرك  فتح )أ( 

السلمي  الفلسطيني  الصهيوني ،  سوف تشهد األيام القادم  ضغوطا لوماس بهدف تقبلها احياء العملي )ب( 

 وهذا قد يعرض غزة لورب في حال رفضت حماس هذه الجهود.

مخطط ولكن، على المنظور المتوسط والبعيد من المتوقع  وقد تسير األوضاع كما هعلى المنظور القريب )ج( 

هذا يعني عدم مقدرته ن ينقلب دحالن على هذا اتاتفاق والذي ينص على تنازله عن عضوي  اللجن  المركزي  وأ

 لترشح لمنصب رئيس السلط  الفلسطيني .

 

 :تطورات المشهد اتايرانيًا: ثاني

 )معا( إيران تعتقل عضوا في وفدها النووي المفاوض بتهم  التجسس.ـ 0

المفاوضات المتعلق  بالملف النووي بتهم  التجسس، وفقا  أجريفي الوفد الذي  ًااعتقل اتامن اتايراني، عضو

سراح المته  بكفال  بعد  إطالقوقال حجي: "ت   .لما أعلنه الناطق بلسان النياب  العام  اتايراني  موسني حجي

اإليراني ، عضو  ووصف الناطق بلسان النياب  العام  ."يام لكنه تا زال خاضعا للتوقيقأاعتقال استمر عدة 

 الوفد الذي امتنع عن ذكر اسمه بـ"الجاسوس األجنبي الذي نجح باختراق الوفد النووي".

ن ، أو أمفاعل نووي جديدو بناء ألتطوير المفاعل النووي  ًاإيراني ًان هناك مخططهذا اتاعالن فسره البعض بأ

ت دل  تثبيألذي وقع مع إيران بعد العثور على الوتايات المتودة اتامريكي  تواول التنصل من اتاتفاق النووي ا

 عدم التزام إيران باتاتفاق.

 .) العربي (لسوريا المقاتلينُمجّند  خامنئي.أفغانستان تعتقل ممثل ـ 6

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=864321
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=864321
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/08/28/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%8F%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
https://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/08/28/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%8F%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
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اعتقل األمن األفغاني المسؤول عن توزيع "شهري " المرشد اإليراني لطالب الووزة العلمي  والعضو في هيئ  

إرسال ميليشيات أفغاني  شيعي  للقتال ب بتهم  قيامه .اإلشراف على حوزة "هرات" الشيعي ، قربان غالمبور

هذا اتاعتقال جاء بعد اعالن إيران عن  .في سوريا بالتنسيق مع السلطات اإليراني ، دفاعا عن نظام األسد

 يت  السوري ، المعارض  لقتال 6102 عام في تشكلت شيعي  ةیأفغان اتیلواء "فاطميون" هي ميليشوجود 

وقد بررت أفغانستان اتاعتقال بقولها، ان سلوكيات إيران  لثوري اإليراني. ا الورس قبل من وتدريبها تمويلها

 تقسي  النسيج اتاجتماعي في أفغانستان وتعزيز الطائفي .إلى  تجنيد شيع  أفغان يهدفإلى  الرامي 

وقد يكون قرار اتاعتقال بطلب امريكي صهيوني، بعد ان أعلنت إيران ان المليشيات الشيعي  تهدف للقضاء 

ن يكون للسعودي  دورا في هذا الموقف أعام. كما تا يستبعد  61على دول  الكيان الصهيوني في غضون 

 ن توجه المليشيات الشيعي  مستقبال صوب السعودي .أن السعودي  تخشي أخاص  و اتافغاني

 (12) عربي  .طهران تته  السعودي  بتسليح ودع  مليشيات سني  بإيرانـ 1

 جهازوذلك عبر ، بإيرانوزير اتاستخبارات اإليراني السعودي  بدع  وتسليح الشعب "البلوشي" السني  اته 

ذ تنفيخلي  ومجموع  مسلو  بلوشي  في إقلي  بلوشستان السني ل 06شكلت  بعد ان اتاستخبارات السعودي 

حتى يصعب على اشخاص فقط  01واشارت إيران ان كل خلي  تتكون من  .إيرانعملياتها العسكري  داخل 

أجهزة األمن اإليراني  كشفه  أو اعتقال جميع منتسبي وأعضاء الخاليا والمجاميع المسلو  التي تدعمها 

ي  مسلو  تنفذها داخل األراضي ألف دوتار أمريكي مقابل كل عمل 511"إن كل مجموع  توصل على و السعودي 

 دوتار امريكي. 1111-6111كما يوصل كل عضو على راتب شهري ما بين  ".اإليراني 

يا ميلشتشكيلها مواول  إيراني  لتبرير  هذا التقرير اتاستخباراتي اإليراني يفه  في ضوءه عده قضايا أهمها:

إلى  قيام إيران بتشكيل مليشيا شيعي ، إضاف رد على لمواول  سعودي  ل، أو شيعي  من عدة دول إقليمي 

دي ر السعوالسفيقد يقدم لنا هذا التقرير تفسير الضغوط التي تعرض لها ، وتدخلها في ملفي اليمن وسوريا

  ثامر السبهان في بغداد.

 ) تايمز اوف إسرائيل(إيران سوف تبدأ بناء مفاعلين نوويين جديدين ـ 2

انها سوف تبدأ قريبا ببناء مفاعلين نوويين في البالد، ضمن اتفاق مع روسيا ت  اتاعالن عنه قبل  قالت إيران 

وسوف يت  بناء المفاعلين الجديدين في مدين  بوشهر الساحلي  في  .”بوشهر المرحل  الثاني “عامين اسمه 

 .6100عل، الذي بنته روسيا، عام موط  توليد الكهرباء العامل . وقد ت  انهاء المفاإلى  ضاف إجنوب إيران، 

مليار دوتار،  01بقيم  حوالي أموال ت  تخصيص استثمار نه أ  الطاق  النووي  اإليراني  وقال الناطق باس  منظم

 .بأمر من الرئيس اإليراني حسن روحاني

http://arabi21.com/story/943248/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A/


 

 

 تطورات المشهد اإلقليمي 4  3 سبتمبر 1026

 

 ي:اليمنتطورات المشهد ًا: ثالث

 )روسيا اليوم(كيري يعلن إطالق مبادرة جديدة لول األزم  اليمني  ـ 0

أعلن وزير الخارجي  األمريكي، جون كيري، عقب لقائه وزير الخارجي  السعودي، عادل الجبير، في جدة، عن 

الخط  الجديدة تقضي بسوب الووثيين ألسلوته  من العاصم   .إطالق مبادرة جديدة لول األزم  اليمني 

مع السماح  .ؤكدا أنه تا حل عسكري لألزم  التي تشهدها البالدوحدة وطني ، م وتشكيل حكوم ، صنعاء

 وقد في الوقت نفسه أنه  يشكلون "أقلي " في اليمنوقال كيري فرص  المشارك  في حك  البالد، للووثين 

 .رفضه  للخط  الجديدة سيعرضه  إلجراءات دولي  مناسب حذر كيري الووثيين في حال 

  جانب السعوديإلى  حلول، وذلك بسبب اصطفافهإلى  كل  اليمني  ول  تؤديمن حدة المش ديخط  كيري قد تز

من  الخليجي المنطق  إلى  نه مواول  أمريكي  للعودةأوتبني موقفها بشكل تام. وقد يفه  الموقف األمريكي ب

فه  اإلقليمي . كما يهملتها في الفترة السابق  خاص  بعد تنامي دور روسيا في المنطق  أن أجديد بعد 

التدخل األمريكي في قضي  اليمن كرد فعل على قيام القائ  بأعمال السفارة الروسي  في اليمن بوضور جلس  

 تكليف المجلس الرئاسي في اليمن.

 ()الجزيرة .وفد حوثي ببغداد لوشد الدع  لمجلسه  السياسيـ 6

العاصم  العراقي  إلى  ، برئاس  مومد عبد السالم، وصلينالووثي در برلماني  عراقي  أن وفدًا منذكرت مصا

وذلك في إطار جول   .بغداد إلجراء لقاءات مع مسؤولين عراقيين، بينه  وزير الخارجي  إبراهي  الجعفري

عرف بالمجلس السياسي األعلى، الذي شكله مؤخرا الووثيون هدف حشد الدع  لما ُيتشمل لبنان وإيران، وتست

 مع حزب المؤتمر الشعبي/جناح الرئيس المخلوع علي عبد اهلل صالح إلدارة شؤون اليمن.

 

https://arabic.rt.com/news/838101-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.rt.com/news/838101-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/8/29/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 السوري:تطورات المشهد ًا: رابع

 ائيل() تايمز اوف إسرطائرات اسرائيلي  تقصف أهداف تابع  لوزب اهلل في سوريا. ـ 0

اهداف تابع  لتنظي  حزب اهلل اللبناني في جبال القلمون على الودود  بقصفطائرات حربي  اسرائيلي   قامت

صل بين دمشق وشرق لبنان، ويشتبه انه ل القلمون معقل هام لوزب اهلل، يالسوري  اللبناني ، وتعتبر جبا

ر جانب قوات الرئيس بشاإلى  ، الذي يقاتليت  استخدامه كمسلك لنقل اتاسلو  بين النظام السوري وحزب اهلل

 .اتاسد

المنطق الصهيوني لهذه الغارات يفيد ان قيام طائرات الكيان الصهيوني بقصف القافل  التابع  لورب اهلل 

ى عللبنان وبالتالي تشكل خطر إلى  منتقل  من سوريانوعي  ن هناك قافل  أسلو  أ عدة احتماتات:إلى  يرجع

سوريا ولكن سيت  وضعها قرب الودود السوري  الصهيوني  إلى  هناك أسلو  من لبنان، أو أن الكيان الصهيوني

 وهذا ما ترفضه األخيرة بكل تأكيد.

 ) روسيا اليوم( تافروف وكيري في جنيف تاتخاذ موقف مشترك من األزم  السوري .ـ 6

 لبوث سبل تسوي  يلتقي نظيره األمريكي جون كيريأكدت وزارة الخارجي  الروسي  أن الوزير سيرغي تافروف س

اتفاق بين روسيا والوتايات المتودة إلى  عن التوصلومن المتوقع أن يسفر لقاء تافروف وكيري  .األزم  السوري 

حول التنسيق العسكري في سوريا، علما أن هذا اللقاء قد سبقه عدد من اتاجتماعات بين خبراء عسكريين 

 ".تقترب من نهايتهان المفاوضات في هذا الشأن "وأكد كيري في وقت سابق أ .روس وأمريكيين

لصالح حليفتها التركي  التي مؤقتًا تخلى أمريكا عن اتاكراد ومن اتاحتماتات المتوقع  حال ت  هذا التنسيث، 

مواول  وضع خط  جديدة ، وتموز 05علق  بقضي  جولن وانقالب رضائها بعد الخالفات األخيرة والمتإتواول 

انسواب أمريكا وروسيا من المشهد ، أو  قبول وجود األسد لفترة انتقالي لمستقبل سوريا والتي من المتوقع

 جانب بعض الدول اإلقليمي  كإيران.إلى  السوري وترك تركيا في المستنقع السوري

 (60) عربي إسالم علوش: طبيع  العالق  مع إسرائيل سيوددها شعب سوريا.ـ 1

سالم علوش الناطق باس  "جيش اإلسالم"، أحد فصائل المعارض  المسلو  السوري ، إن الشعب السوري قال إ

 .من عدمه م بين سوريا واتاحتالل الصهيونيهو الذي سيقرر في إجراء اتفاق سال

 

http://ar.timesofisrael.com/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B2/
https://arabic.rt.com/news/838238-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/
https://arabic.rt.com/news/838238-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81/
http://arabi21.com/story/943249/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 ي:العراقتطورات المشهد ًا: خامس

 ) روسيا اليوم(بغداد تطلب من الرياض استبدال السفير السعودي ثامر السبهان 

عد ، بدي في العراق ثامر السبهانطالبت وزارة الخارجي  العراقي  نظيرتها السعودي  باستبدال السفير السعو

فير السعودي رغب  العراق بقوله ان حياته في خطر . وقد برر السالعراقي الداخلياتهامه بالتدخل في الشأن 

استبدال السفير وربما تعود رغب  إيران والعراق في  .إيرانإلى    في مغادرة العراق تعوديوان الرغب  الوقيق

عسكري  ضد النظام  تفي تشكيل كتائب وميلشيا سني  في إيران بهدف توجيه ضربا وقوفهإلى  السعودي

 بعض وسائل اتاعالم اإليراني .، كما نوهت اإليراني

 

 ي:المغربتطورات المشهد ًا: سادس

 )اتاناضول( ""وقف أي عمل يغير الوضع القائ إلى  بان كي مون" يوث المغرب و"البوليساريو""

ب المغر نشر وحدات مسلو  تابع  لكل من كبيرًا بعدتوترا  شهدت العالقات المغربي  مع جبه  البوليساريو

موور طرق قيام المغرب برصف ، ووالبوليساريو على مساف  قريب  من بعضهما قرب الودود الموريتاني 

"الود من األنشط  غير ما قالت أنه بمنطق  في أقصى جنوب إقلي  الصوراء، قرب حدود موريتانيا، بهدف 

ها المنطق ، وتسهيل العملي  التجاري  بين البلدين"، وذلك بعد أيام من اتهامات جبه  القانوني  التي تشهد

 ."البوليساريو" للرباط بالقيام بتوركات عسكري  بالمنطق 

https://arabic.rt.com/news/838489-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86/
https://arabic.rt.com/news/838489-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86/
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/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85/637073

