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، وذلك 6102أيلول  7-أغسطس  10 الفترة بين التي شهدتهايتناول التقرير عرض أهم التحوالت اإلقليمية 

 على النحو التالي:

 

 :فلسطينيالالمشهد  تطورات: أواًل

 الجزيرة(). يرسراييلمخاوف من انقسام داخل المجتمع اإلـ 0

ي "حقيقية وصادقة"، رسراييلأن المخاوف من حدوث انقسام في المجتمع اإلإلى  يةإرسراييلنوهت صحيفة 

 .حاليا وحذرت من أن حربا أهلية بين اليهود خطر ال يستطيع أحد منع وقوعه لكنه يظل احتماال مستبعدا

أن اآلباء المؤرسسين لدولة إلى  رييس جهاز المورساد السابق تامير مشيرا جاءت على لسانذيرات التح هذه

تكثيف االرستيطان وحمايته بالبندقية، معترفا إلى  كانوا يخشون حصول هذا السيناريو مما دفعهم إرسراييل

 .اليهودي في هذه األرض سمى طهارة السالح ال تهم اليهود كثيرا مقابل تحقيق الوطن القومي للشعبيبأن ما 

هو ، والصهيوني مجتمعالبين مكونات  عن اتساع الفجوات ًاانقسام المجتمع الصهيوني رسيكون ناتجوتوقع 

وأكد أن من مؤشرات حالة االنقسام  .ما يجب أن يقلق صناع القرار الحريصين على مستقبل الشعب اليهودي

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/9/5/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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جديدة ال تؤمن بمعتقدات وأفكار الحركة الصهيونية، بل السايدة اليوم في المجتمع اليهودي تعالي أصوات 

األصوات تتحدث بصوت عال وليس في السر، وتتلقى  وإن هذه. ترى فيها عقبة أمام تحقيق السالم العالمي

إفشال جهود اليهود لإلقامة والبقاء في هذه إلى  تمويال من جهات أوروبية، وتسعى بكل ما أوتيت من قوة

 .البالد

لدوافع التي قد تتسبب بحدوث حرب أهلية بين اليهود أنفسهم تتمثل في إمكانية حدوث انسحاب وزعم أن ا

ية كفيلة بإشعال رسراييلي من الضفة الغربية أو غور األردن أو هضبة الجوالن، وكل هذه الخطوات اإلإرسراييل

 .، ورسيكون من الصعب إطفاؤهاإرسراييلاألوضاع الميدانية داخل 

 

  (إرسراييلصوت ) إعادة جثماني الجنديين المحتجزين لدى حماس علىلعمل بانتنياهو يتعهد ـ 6

تعهد رييس الوزراء بنيامين نتنياهو باالرستمرار في العمل على المستويات كافة من اجل اعادة جثماني 

جاء التصريح في يوم   .إرسراييلالجنديين من جيش الدفاع اورون شاؤول وهدار غولدين ليواريا الثرى في ارض 

ي مستشفى شيبا بعد صراع مع توفي فالذي رسير لدى حماس شاؤول ارون هرتسل ارون والد الجندي األ دفن

 السرطان. مرض طويل مع

إلى  يين بغزة من "قتلى مجهولي مكان الدفن"إرسراييلحكومة تل أبيب تغيير تصنيف جنديين  وقد قررت

 وزارة الدفاعإلى  نتيجة مطالب وجهتها عايلتا الجنديينهذا القرار جاء و"قتلى بمثابة أرسرى مفقودين" 

 .الصهيوني

 

 فلسطين اليوم() يبدأ تطبيق فكرته بتقسم الضفة ألربع كنتوناتليبرمان ـ 1

المحتلة ألربع كنتونات تضم أربع مناطق في الضفة المحتلة هي  تقسيم الضفةإلى  يهدف مخطط ليبرمان

قد ، و6102بدأ بتطبيقها في عام وقد جنين ونابلس ورام اهلل وطولكرم وبناء رسياج وحواجز عسكرية حولها 

مجرد مبنى شكلي خالي  المقاطعة( الي مقر)الغربية مقر الريارسة الفلسطينية في الضفة هذا المخطط يجعل 

وضح ليبرمان في خطته أنه يعمل على اعادة حكم االدارة المدنية التابعة ، وقد أالفلسطينيةدة من السيا

 المحتلة.ي لمدن وقرى الضفة رسراييلللجيش اإل

http://www.iba.org.il/arabil/?entity=1180881&type=1&topic=188&page=
https://paltoday.ps/ar/post/278864/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%83%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
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عربية من التدخل في الشؤون  عباس يحذر دواًلو الجزيرة() ية بخالفة دحالن لعباسإرسراييلتوقعات ـ 4

 (إرسراييلصوت ) الداخلية الفلسطينية

 داخليةمصالحة فتحاوية تحقيق إلى  اردنية( تهدف –امارتية  –رسعودية  –هناك مساعي دولية عربية )مصرية 

تزامنت هذه الجهود مع حالة فوضي وقد . محمد دحالن ليكون وريثا محتمال للريارسة الفلسطينية ورفع أرسهم

اجهزته األمنية على مازن وجانب فقدان أبو إلى  منظمة تشهدها مدن الضفة الغربية خاصة في مدينة نابلس.

أن التاريخ يجب أن يأخذ دورته من خالل تولي جيل قيادي  لحركة فتح والتي تعتقدالحراك التنظيمي الداخلي 

نباء أولية عن قرب المصالحة بين عباس وحالن، خرج عباس أوبعد ظهور  .جديد بديال عن القيادة الحالية

حذر دوال عربية من التدخل في الشؤون  وفيهابكلمة متلفزة وصفت بالقارسية اتجاه بعض الدول العربية. 

  الفلسطينية.الداخلية 

ن الكيان أجانب  إلى ،تصريح عباس األخير قد يكلفه الكثير خاصة في ظل معارضته لجهود عربية إقليميةو

ن المرحلة بحاجة لوجه جديد وهو ما عبر عنه وزير الدفاع أن عباس رسيارسيا قد انتهي وأالصهيوني يرى 

 الصهيوني ليبرمان أكثر من مرة.

 

 ي:اليمنتطورات المشهد : ثانيًا

 .)العربية( باليمنولد الشيخ: الخطوات األحادية تعرقل الحل ـ 0

اتفاق في اليمن أمر بغاية إلى  ، إن تأخر التوصللليمن، إرسماعيل ولد الشيخ أحمد قال المبعوث األممي

في اليمن قيام الحوثيين والرييس المخلوع علي عبد  وأدان أمام جلسة لمجلس األمن حول األوضاع. الخطورة

اهلل صالح باتخاذ خطوات أحادية ضد ما تم االتفاق عليه ما يعرقل جهود السالم. وشدد المسؤول األممي على 

 .ضرورة التهدية على الحدود السعودية اليمنية من أجل ارستئناف المفاوضات

األمن بالوقوف بشكل حارسم ضد األطراف الرافضة لعملية اليمن مجلس إلى  وطالب المبعوث األممي الخاص

وتابع أنه من الصعب طرح حلول رسيارسية في ظل قرارات  .الحوثيين وحلفايهمإلى  السالم في اليمن، في إشارة

ضرورة وقف األعمال القتالية من أجل ارستئناف المفاوضات اليمنية. وأعرب عن قلقه إلى  أحادية، مجدداً دعوته

ي تردإلى  إعالن الحوثيين وأنصار صالح عن مجلس رسيارسي، مضيفا أن تزايد العنف في اليمن أدى الشديد من

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/9/1/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.iba.org.il/arabil/?entity=1181000&type=1&topic=188&page=
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2016/08/31/%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2016/08/31/%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
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وأضاف ولد الشيخ أن تنظيم القاعدة وداعش يستغالن غياب الدولة في اليمن. مؤكدا أن  .األوضاع اإلنسانية

 .السالم في اليمن أولوية وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم

 

 )رسكاي نيوز( الرستعادة صرواح من قبضة الحوثيينعملية عسكرية ـ 6

غربي محافظة  "صرواح"أطلق الجيش الوطني اليمني عملية عسكرية جديدة الرستعادة السيطرة على مديرية 

آخر  "صرواح"تعتبر و .مأرب على الحدود مع صنعاء، من أيدي الحوثيين والرييس السابق علي عبد اهلل صالح

فتح جبهة جديدة باتجاه العاصمة الواقعة في إلى  في مأرب، وتهدف العملية الحوثيونسيطر عليها ي  منطقة 

مواقع عسكرية في منطقة ميدي  هاديقوات ومن جهة أخرى، ارستعادت . قبضة الحوثيين منذ عامين

 .عليها الحوثيينالساحلية بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية، بعد رساعات من رسيطرة 

 

 ي:العراقتطورات المشهد : ثالثًا

 )العربية( العراقيقايد ميليشيات بدر: أصبحنا أقوى من الجيش 

قال هادي العامري رييس ميليشيات بدر المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي في كلمة له لدى حضوره 

 ش، "إن قوات بدر أصبحت أقوى من الجيقضاء الدور بمحافظة صالح الدين ارستعراضًا عسكريًا لميليشياته في

وأثارت تصريحات العامري اعتراضات كبيرة بين الجيش العراقي الذي اعتبرها  ".العراقي والشرطة العراقية

إهانة للمؤرسسة العسكرية، فيما خال االرستعراض الذي حضره العامري من أي تمثيل ررسمي رسواء من محافظة 

 يلإرسرايصالح الدين أو من الحكومة المركزية ببغداد، وقد ر رِسم على األرض، التي مّر المستعرضون عليها، علم 

  .وراية داعش

 

 السوري:تطورات المشهد : رابعًا

 العربية( BBC)" رسيارسي انتقال" خطة تعلنو )الجزيرة( األزمةالمعارضة السورية تقدم رؤيتها لحل ـ 0

قدم المعارضة السورية الوثيقة النهايية لرؤيتها بشأن الحل السيارسي في رسوريا خالل اجتماع وزراء خارجية ت

إلى ثالث في رسوريا يقة عملية االنتقال السيارسي وتقسم الوث .عقد في لندنرسيمجموعة أصدقاء رسوريا الذي 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/872348/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2016/09/01/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2016/09/01/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A.html
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/9/7/%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-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/international/2016/9/7/%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-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/09/160907_syria_opposition_proposals
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مراحل رييسية، تبدأ بعملية تفاوضية تمتد رستة أشهر، ويتم خاللها إقرار هدنة مؤقتة وإلزام األطراف بقرارات 

أما المرحلة الثانية فتشمل فترة انتقالية مدتها عام ونصف العام، يتم خاللها صياغة درستور . مجلس األمن

 .مجلس عسكري مشترك وهيئة حكم انتقالي وحكومة لتصريف األعمالجديد، وتشكيل 

كما ترى المعارضة أن آخر مراحل الحل في رسوريا تكون عبر مرحلة نهايية تتضمن تطبيق مخرجات الحوار 

 الراعية الدول قبول عدم ومن المتوقع. الوطني، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية وريارسية تحت إشراف أممي

 ألمنا مجلس قرارات في جاء ما مع تتوافق التي الورقة، هذه لبنود واإليراني الرورسي الجانب أو السالم لمفاوضات

الدولية. والتي لم تحقق أي تقدم ملموس رسابقا. كما صرح بوتين مؤخرا ان مفاوضاته مع أوباما  والشرعية

 المفاوضات، بدأت أن منذ السورية المعارضة لموقف جديد أي تتضمن لم كانت صعبة. والمالحظ أن الورقة

 .حماة في أو السوري الشمال في رسواء األرض على الحاصلة الميدانية التطورات مع تأتي أنها هو الجديد لكن

 

 ) رورسيا اليوم(الرقة.  تحرير في للمشاركة مستعدون: أردوغانـ 6

 مشتركة عملية إجراء حول واشنطن اقتراح لقبول مستعدة بالده أن أردوغان طيب رجب التركي الرييس أكد

رغبة أمريكية في "، ويفهم من هذا التصريحات، إما وجود داعش" تنظيم أيدي من السورية الرقة لتحرير

بدأت معالمه تظهر بوضوح بعد محاولة االنقالب ب الصدع بينهما والذي أعالقاتها مع تركيا ورباالحتفاظ 

ن تركيا لن توجه أكراد بها األايفم، أو محاولة أمريكية إلررسال ررسالة لحل6102-7-05اشلة في تركيا بتاريخ الف

 لهم ضربات عسكرية في أماكنهم التي يسيطرون عليها.
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